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‘’A prática educativa é bela, como é 

bela a formação da cultura, a 

formação de um indivíduo livre’’ 

Paulo Freire



RESUMO: Este Trabalho de Conclusão de Curso, a partir de uma análise feita no 

Programa Mais Educação, por meio de atividades artísticas,  de como os adolescentes 

das periferias urbanas são tratados – sem incentivo e sem valorização –, aborda sobre 

a adolescência periférica, centralizado na Baixada Fluminense, e todos os entraves 

que atravessam o cotidiano desses jovens: o abandono por parte do Estado, a falta 

de políticas públicas efetivas e do acesso aos direitos, a desigualdade e exclusão 

social, a violência, entre outros fatores que os colocam em situação de vulnerabilidade 

e ‘’marginalização’’. Frente a estes problemas, o trabalho apresentará como esses 

adolescentes têm enfrentado e resistido às opressões do Estado e da sociedade, por 

meio de suas expressões artísticas e culturais como outro viés da prática educacional.  

 

Palavras-chave: Arte e cultura periférica; Baixada Fluminense; políticas públicas 

sociais; programas e projetos educacionais.  

 

ABSTRACT: This Work of Course Conclusion, from an analysis made in the Program 

Mais Educação, through artistic activities, of how the adolescents of the urban 

peripheries are treated - without incentive and valorization, approaches on the 

peripheral adolescence, centralized in the Baixada Fluminense, and all the obstacles 

that cross the daily life of these young people: the abandonment on the part of the 

State, the lack of effective public politics and the access to the rights, the inequality 

and the social exclusion, the violence, among other factors that place them in situation 

of vulnerability and "marginalization". Faced with these problems, the work will present 

how these adolescents have faced and resisted the oppressions of the State and 

society, through their artistic and cultural expressions as another bias in educational 

practice.  

 

Keywords: Art and peripheral culture; Baixada Fluminense; social public policies; 

educational programs and projects. 
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Introdução 

 

A adolescência no Brasil, em específico a periférica, tem sido objeto de 

discussão, seja através das pesquisas e estudos ou dos noticiários, se mostrando 

como um “problema’’ na sociedade. E por consequência esses contextos se coligam. 

Ou seja, as pesquisas e as notícias normalmente apresentam a adolescência por uma 

perspectiva de violência, desigualdade e pobreza, majoritariamente relacionadas ao 

modelo precário em que esses adolescentes se encontram. Sendo assim, o que se 

observa é que o adolescente periférico está sendo analisado apenas por suas 

mazelas e não (também) como sujeito social. Desta forma, é de extrema urgência e 

importância que haja outros olhares para a adolescência, não só o olhar punitivo e 

enquadrador. Que a realidade desses adolescentes seja vista não como problema, 

mas como uma das expressões da questão social. E que este público pode ser visto 

e compreendido como ator social e produtor cultural de suas próprias manifestações 

artísticas: música, poesia, desenhos, dança, etc. Por isso, entender o adolescente 

enquanto protagonista de sua própria realidade, através de suas expressões e 

manifestações culturais é papel fundamental para qualquer pesquisador ou 

pesquisadora.  

Assim, ao participar como facilitadora da oficina de teatro de um programa 

educacional com estudantes entre 12 e 15 anos, em uma escola estadual no município 

de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense, pude analisar os entraves que perpassavam 

o cotidiano desses adolescentes que também residiam nas adjacências da escola. A 

maioria deles e delas eram de classe baixa, cujo genitores não possuíam mais de um 

salário mínimo e/ou se encontravam em situação de desemprego, sem terem 

concluído, em sua maioria, o nível básico de escolaridade completo.  

Além disso, esses adolescentes levavam para as oficinas relatos sobre a 

violência presenciada nos seus cotidianos, alguns chegaram a dizer que se tornariam 

policiais ou bandidos para matar uma pessoa que teria assassinado algum parente. 

Outros contavam, em alguma atividade de grupo, onde eles tinham a oportunidade de 

se ‘’abrir’’, sobre suas tristezas e frustrações. E diziam que ali era o único lugar que 

se sentiam ouvidos e “enxergados’’.  

Esse trabalho pretendeu, assim, trazer uma análise de como esses 

adolescentes sentem a necessidade de serem ouvidos em seus espaços de 

sociabilidade, e uma discussão sobre a importância da manifestação crítica deles, 
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além de abordar os problemas que impendem o acesso dos adolescentes periféricos, 

em específico da Baixada Fluminense, aos espaços de arte, de educação e de lazer.  

Ao tratar das manifestações artísticas e sua relação com os adolescentes da 

Baixada Fluminense, e atenta à inserção geográfica e social da UFRRJ que os e as 

atende e recebe, este trabalho também pode servir de aporte para discussões, na 

política institucional da UFRRJ, que versem sobre a vivência dos adolescentes e 

jovens que ingressam aqui e, até mesmo, gerar discussões amplas que busquem 

reconhecer, valorizar e divulgar as produções artísticas desses adolescentes para que 

as marginalizações às quais eles são submetidos não sejam reproduzidas no âmbito 

do ensino, da pesquisa, da extensão e das formulações políticas dessa Universidade. 

Nesta perspectiva, a pesquisa pode e deve ultrapassar os muros universitários 

chegando à comunidade no entorno da instituição, visto que se trata de uma cidade 

da Baixada Fluminense considerada periférica e afastada do poder público, e assim 

apreender as produções artísticas dos adolescentes, valorizando suas expressões 

culturais e sociais – o que também se estende às atuações diretas e indiretas do 

Serviço Social contextualizadas a partir da região da Baixada.  

Desta forma, o trabalho se inicia com a abordagem sobre a Baixada Fluminense 

e seu contexto histórico, explicitando o processo de ‘’periferização’’ da região e de 

como a violência institucional se propagou, e se manteve até os dias atuais. Perpassa, 

assim, pela discussão da temática da violência em contextos regionais e 

macropolíticos, como na esfera nas políticas públicas. 

 Em contrapartida, este trabalho apresenta a educação como uma política de 

Estado e uma forma de enfrentamento da violência vivenciada nos espaços 

periféricos, abordando a arte e a cultura como modelo não formal de educação. O 

segundo capítulo procurou tratar, portanto, da educação emancipatória e crítica, 

através de manifestações culturais e artísticas dos adolescentes, também 

problematizando sobre os acessos à educação e à cultura, na perspectiva crítica, de 

alguns desses jovens. 

Por fim, no último capítulo, será abordado o Programa Mais Educação como 

um espaço de socialização entre os adolescentes e as atividades da oficina de Teatro 

a partir das quais dialogamos nesta pesquisa. Partimos das oficinas por serem um 

contexto em que os sujeitos se permitiram falar de si, com criticidade. Ainda neste 

capítulo, apresentamos a reflexão de como esses jovens das periferias da Baixada 

Fluminense têm respondido, com suas manifestações artísticas, às opressões 
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vivenciadas no cotidiano. Pelo estudo de caso aqui pesquisado, a resistência desses 

jovens tem podido se manifestar por meio das letras de rap, das danças urbanas, das 

peças teatrais, de grafite, entre outras formas de arte, que apresentam, em seu 

conteúdo os pensamentos, as experiências, a violência que atravessa a vida desses 

adolescentes e outros temas que se encontram presentes na vida deles.  
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Capítulo 1 – A Baixada Fluminense e seus contrastes sociais 

 

Para dar início à discussão proposta, é importante falar da Baixada Fluminense 

e de seu contexto histórico, trazendo uma breve análise dos motivos que levaram a 

região ser tão marginalizada e ‘’periferizada’’, e o porquê de isto ter se perpetuado e 

inclusive analisado como objeto de pesquisa (cujas fontes serão ainda abordadas ao 

longo deste trabalho). 

 Composta por treze municípios, sendo eles: Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São João de Meriti e Seropédica, e estando localizada no Estado do Rio 

de Janeiro, a Baixada Fluminense é caracterizada por seus aspectos sociais e 

econômicos advindos do período da colonização, e por seus aspectos geográficos. O 

termo baixada fluminense é definido através de uma porção espacial formada por 

planícies costeiras e terrenos construídos em torno de canais fluviais. Ou seja, são as 

‘’baixadas’’ do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o termo ‘’fluminense’’ é 

relativo a palavra ‘’rio’’, pois vem do latim flumen. Deste modo, pelo estado do Rio de 

Janeiro ser composto por vales fluviais que perpassam por todo território, se apropria 

do termo fluminense. Assim, Baixada Fluminense corresponde às superfícies planas 

e de baixas altitudes do estado do Rio1.  

Do ponto de vista regional, a Baixada Fluminense era habitada por povos 

indígenas antes da chegada dos primeiros europeus na segunda metade do século 

XVI. Nesse período, alguns deles participaram das lutas contra as invasões europeias, 

em específico da colônia francesa. A maioria desses povos eram forçados a lutar a 

favor dos colonos portugueses para que os ‘’invasores franceses’’ não tomassem 

aquelas terras. Entretanto, no final do século XIX, os espaços que hoje compõem a 

Baixada Fluminense, eram um grande município rural, transformando-se ao longo do 

século XX, em periferia urbana.  

Intentamos, neste primeiro capítulo, abordar sobre a ‘’periferização’’ da Baixada 

Fluminense, apresentando taxas de homicídios e ações violentas causadas, em sua 

maioria, por conta da marginalização e abandono por parte do poder público, através 

da falta de políticas públicas e do acesso à essas políticas, advindos dos fatores 

                                                           
1 Segundo a Fundação Centro Estadual de Estatísticas e Pesquisas do Rio de Janeiro - Fundação 
Ceperj. Disponível em: http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html. Acesso em: 
agosto de 2019.  

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html
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citados anteriormente. Desta forma será feita uma análise sobre a conjuntura local e 

das políticas que são implementadas.  

 

1.1. A periferização  

 

A fim de compreendermos a periferização2 da Baixada Fluminense, que se 

desenvolveu ao longo dos anos, precisamos retornar ao histórico da região e analisar 

os contextos sociopolíticos advindos do período agrário-exportador colonial, que por 

muitas décadas movimentou o setor econômico da região. 

  Assim, neste contexto, cabe-nos salientar que na Baixada Guanabara – antiga 

denominação para a Baixada Fluminense – havia um portuário fluvial, cujo papel, no 

período colonial, estava ligado ao núcleo político-econômico através do deslocamento 

de cana-de-açúcar para o porto do Rio de Janeiro. Foi nas proximidades dos rios 

Meriti, Sarapuí, Iguaçu e Inhomirim, que começaram a crescer grandes fazendas com 

monoculturas de cana-de-açúcar. A partir do século XVIII, a Baixada Fluminense viveu 

um período de maior desenvolvimento com o ciclo da mineração, onde a maior parte 

do ouro vinha de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro – capital do Brasil 

naquele período. No século XIX, a região havia se tornado uma das primeiras áreas 

de plantio de café no Brasil (SOUZA & SOUZA, 2018), tornando a Baixada uma das 

regiões mais movimentadas economicamente.  

Porém, alguns pesquisadores sobre a Baixada Fluminense vão retratar a última 

década do século XIX como período em que a Baixada ficou despovoada, tendo como 

razão consequências da colonização, como doenças da época, aumento das áreas 

alagadiças e, como foi apresentado no início deste capítulo, declínio das atividades 

econômicas (SILVA, 2017a). Em relação a isto, a autora Lúcia Silva (2017a) vai dizer:  

A ideia de que a população declinou a um número “assustadoramente 
baixo”, deixando a região vazia, é utilizada para descrever em cores 
fortes esse vazio demográfico. Tal declínio não só prejudicou as 
atividades agrícolas desenvolvidas na Baixada, mas também permitiu 
que as terras fossem ocupadas urbanamente, ainda que sem estrutura 
urbana, pela população vinda da cidade do Rio de Janeiro, seguindo 
as linhas férreas. Dessa forma, a região era descrita como lugar da 
malária e do impaludismo, sertão a ser civilizado por meio do 

                                                           
2 Termo utilizado para definir a condição que impede classes sociais mais baixas de permanecerem 
em lugares mais valorizados, como os centros das cidades, levando-as a morar nas regiões da periferia 
urbana. 
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saneamento. Vazia, poderia ser ocupada por novos personagens 
(SILVA, 2017a, p. 419). 

 

Entretanto, no início do século XX, esse quadro se modificou, obtendo um 

aumento populacional que alguns autores assimilam com o crescimento das linhas 

férreas, que unia outras regiões com a Baixada. Assim, iniciou-se uma onda 

migratória, preenchendo a região com ‘’miscigenação’’ de povos, unindo negros e 

indígenas escravizados ‘’recém libertos’’ que, por consequências disto, deixavam o 

interior do estado em busca de trabalho; nordestinos que fugiam das secas que 

assolaram o Nordeste e chegavam ao Rio em busca de emprego; e imigrantes 

europeus (italianos, alemães, libaneses) que escapavam das Guerras deste período. 

Sendo assim, de acordo Lúcia Silva (2017b):  

A ferrovia alteraria essa dinâmica e novos povoados surgiriam em 
função da relação do o trem com a citricultura (inicialmente) e os 
loteamentos, estes acabariam por se transformar nos novos 
municípios da região na segunda metade do século XX. Maxambomba 
(a nova Iguaçu) seria então a cidade do grande município-região, 
cidade perfume em função das laranjas, e assim como Iguaçu Velha, 
dependente de seu modal de escoamento/transporte, dividindo com 
Duque de Caxias, outra estação, a centralidade econômica e urbana 
da Baixada (SILVA, 2017b, p. 11) 
 

Então, com expansão da Estrada de Ferro D. Pedro II3 houve um incremento 

no processo de urbanização da Baixada Fluminense onde as terras em torno da 

estação passam a ser loteadas de forma acelerada e vendidas a uma população de 

baixa renda atraída pelo baixo preço dos lotes e, também, pela ligação ferroviária com 

o centro do Rio de Janeiro. Desta forma, entende-se que a Baixada Fluminense se 

transfigura a partir do reflexo de um histórico desenvolvimento da metrópole ‘’carioca’’, 

vinculada anteriormente à lógica de capital nacional, destinando-se ao papel de base 

do desenvolvimento urbano referente à ocupação habitacional da população 

pauperizada. Assim, por conta do enfraquecimento das atividades econômicas da 

região, do aumento populacional e problemas habitacionais da época, a Baixada 

Fluminense passa a ter muitos problemas socioeconômicos como pobreza, 

marginalização, abandono, violência, falta de acesso, etc., passando a ser 

considerada, tanto pelos jornais quanto pelas sociedades, uma região socialmente 

                                                           
3 Hoje conhecida como Estação Ferroviária Central do Brasil. 
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problemática, devido a estes problemas citados, causando objeções no setor 

habitacional. 

A Baixada Fluminense passa a ser, então, o reflexo de uma cultura ligada ao 

padrão colonialista que marcou historicamente a região, tendo um perfil sócioespacial 

representado pela expansão urbana da metrópole carioca. Neste processo de 

desenvolvimento urbano, a Baixada tinha como atribuição ser a base para prevalência 

de marcos da ocupação histórica, em específico da população pauperizada, e para o 

legado da divisão territorial do trabalho da fase urbano-industrial (SILVA, 2017b). Ou 

seja, a região foi marcada pela personificação do domínio de terras de monoculturas, 

que mais tarde definiu uma ambiguidade política para a região metropolitana. É neste 

contexto que a Baixada Fluminense se constitui como região: com início nas 

representações sociais ligadas a uma periferia urbana, que se modifica para um 

espaço importante para a reprodução da dinâmica metropolitana fluminense.  

 A partir desse reflexo da cultura colonialista, a ocupação urbana adquire um 

formato ‘’marginalizado’’ que atinge em específico o interior da Baixada da 

Guanabara, reproduzindo, assim, um aspecto socioespacial de uma periferia urbana. 

Desta forma, o processo de periferização da Baixada Fluminense tem origem dessas 

representações sociais, que causaram, e causam até hoje, um descaso social, e pelas 

mazelas que condicionam a região ser periférica, como pobreza, violência, negligência 

dos agentes do Estado, violação de direitos, etc. Isto levou a classe pauperizada se 

inserir de modo mais intenso no mercado habitacional, sem exigências em relação a 

infraestrutura dos espaços e com a distância das grandes metrópoles, o que viabilizou 

as demandas de compras de terrenos mais baratos. Podemos chamar esse 

acontecimento de processo de suburbanização, dando origem a bairros ‘’suburbanos’’ 

e ‘’subcentros’’ metropolitanos (LAGO, 2010).   

Em vista disto, é possível associar este fenômeno da suburbanização, ou 

‘’periferização’’ da Baixada Fluminense, ao processo contínuo de desconcentração e 

reconcentração espacial tanto de pessoas, quanto recursos e infraestrutura urbana. A 

percepção em torno disto é de que por longas décadas, sempre houve o descaso do 

poder público em relação às periferias e subúrbios do estado do Rio de Janeiro. Com 

isso, Luciana Correa Lago (2010) nos acrescenta: 

Como categorias complementares, o “centro” e a “periferia” abriram a 
perspectiva de pensar a metrópole como uma totalidade 
profundamente desigual. Nesse sentido, a periferia reúne um 
somatório de “distâncias”: geográfica, cultural, social e econômica. A 
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concentração do emprego, da moradia das classes médias e 
superiores e dos equipamentos e serviços urbanos nas áreas centrais 
das grandes cidades e, consequentemente, as enormes carências que 
marcam os espaços periféricos sustentaram, até os anos 1990, essa 
visão dual das desigualdades socioterritoriais nas metrópoles 
brasileiras (LAGO, 2010, p. 33). 

 

 
Desta maneira, o termo periferia é utilizado para designar todos os espaços que 

estão distantes, que estão à margem dos centros urbanos, afastados das grandes 

metrópoles. E quando se fala de distanciamento, estamos nos referindo tanto da visão 

geográfica, quanto da visão sociológica, das quais mantém o indivíduo 

‘’marginalizado’’, mas se utiliza de sua força de trabalho, ainda que os mantém em 

péssimas condições de habitação. Assim, além de carregar um conceito 

discriminatório relacionado aos aspectos territoriais, também possui um conceito 

social de exclusão. Pois a ideia que se concebe das periferias é que se o local é 

marginalizado, consequentemente os indivíduos que vivem nesses espaços 

carregarão essa mesma personificação.  

Entende-se então, que as regiões periféricas da Baixada Fluminense 

enfrentam, desde muito tempo, as mazelas que o período agroexportador colonial 

trouxe para região. A ‘’periferização’’ tem se mantido de forma contínua, sem 

alterações em seus modelos cruéis e excludentes. A exclusão social ainda perpassa 

pela lógica higienista e racista da sociedade e do poder público, pois os indivíduos 

que vivem nas periferias da Baixada são em sua maioria, negros, pobres, 

‘’empregados’’ da elite dos centros urbanos, e que demandam de políticas públicas e 

dos serviços sociais. Os periféricos ou, como já diz o nome pejorativo, suburbanos, 

que traz uma alusão a quem está abaixo, são colocados nesta posição pela sociedade 

classista, racista e excludente. E são esses mesmos indivíduos que morrem nas mãos 

do Estado, seja pela violência ou pela violação de seus direitos.  

Por conseguinte, será retratado nos próximos tópicos sobre essa violação e 

sua relação com a violência, tal como discutir as formas violentas que o Estado tem 

atuado para com a população periférica e marginalizado seus indivíduos, em 

especifico os adolescentes, através da negação de direitos e exclusão social. 
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1.2. A violência  

 

O histórico excludente e discriminatório da Baixada Fluminense enfatizou os 

problemas sociais que, hoje, marginalizam a população que vive na região. Um dos 

principais entraves que assolam os espaços periféricos da Baixada é a violência. 

Entretanto, falar da violência requer compreender a relação entre o poder político e os 

que foram submetidos a situações de dominação. Com isso é preciso entender as 

relações de poder que se originaram no período de escravidão, passando por 

explorações da mão de obra barata, até se manifestar através de outras múltiplas 

formas de opressão. Para isto, Alves (2003) vai explicar que:  

 
A formulação de uma história da Baixada Fluminense atentando para 
as relações de poder, sobretudo na construção do estado, possibilita 
operacionalizar uma análise mais detalhada das formas instrumentais 
da violência, no seu sentido amplo, e permite identificar rupturas, 
continuidades, dinâmicas que estarão, por sua vez, associadas às 
esferas econômicas, culturais e sociais (ALVES, 2003, p. 20). 

 

 A violência, neste caso, é analisada em um contexto histórico, em que a 

“bagagem’’ principal é a dominação de um indivíduo ou grupos sobre outros. Uma 

dominação econômica, social, regional e cultural. Então, Alves (2003) nos acrescenta 

que:  

A instrumentalidade política da violência relaciona-se com a 
subjetividade de uma determinada população construindo formas de 
perpetuação de poderes e lógicas sociais de justificação do recurso à 
violência. Entramos, assim, num dos temas centrais do estudo da 
violência: a sua relação com o poder e com o Estado (ALVES, 2003, 
p. 21, 22). 

 

Portanto, não se pode falar da violência sem lembrar das relações de poder, e 

como se instituíram ao longo dos tempos, através da construção da Baixada 

Fluminense enquanto região. Falar da violência nesses espaços é, também, resgatar 

a memória de um modelo de poder construído e implementado através de imposições 

e dominações, que escravizou, segregou, violentou e assassinou indivíduos 

socialmente e economicamente “subordinados”. 

Atualmente essas relações de poder não se distanciam muito das décadas 

passadas e do período de escravidão. A classe pauperizada e periférica ainda passa 

por situações de exploração, dominação e exclusão social, estando em constante 

repressão por parte do poder público e de uma sociedade que reproduz e aceita esse 
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modelo. No passado, os agentes de Estado que impuseram atitudes violentas eram 

os donos de engenhos e os “capitães do mato’’, hoje podemos dizer que essa imagem 

foi substituída por policiais militares, que reproduzem essas ações violentas contra 

negros, pobres e moradores de favelas e periferias.  

Antes de abordarmos sobre a violência policial por ordem do Estado, é 

importante ressaltar que a violência letal tem sido uma das maiores discussões para 

atores dos Direitos Humanos e das políticas públicas de segurança, pois ela viola um 

dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida. Essa violação deste direito 

tem afetado, além da classe mais pauperizada e marginalizada, a juventude 

pertencente a elas. As maiores taxas de homicídios e de violação de direitos atingem, 

principalmente, aos indivíduos entre 12 e 18 anos.  

[...] o risco relativo por faixa etária revelou uma tendência consistente 
no aumento das taxas de homicídio de adolescentes em comparação 
com quase todas as outras faixas. Em outras palavras, a violência 
contra os adolescentes está se agravando em termos absolutos e 
também em termos relativos, quando comparada com os outros 
grupos de idade, pois os adolescentes parecem, cada vez mais, um 
alvo preferencial dos homicídios (BORGES, 2017, p.13). 

  

Dados do Instituto de Segurança Pública4, mostram que ao menos dez cidades 

da Baixada Fluminense possuem um índice de violência muito alto, apresentando uma 

alta taxa de homicídio em comparação à capital do Estado do Rio de Janeiro. Segundo 

o Atlas da Violência, o município que registrou o maior número de homicídios foi 

Queimados, apresentando em torno de 134,9 homicídios5 a cada 100 mil habitantes, 

seguido de Japeri com 95,5 homicídios.  

Como ilustração, a tabela a seguir apresenta um ranking das cidades com 

maiores índices de violência. Vejamos:  

 

 

 

 

 

                                                           
4  Disponível em: http://www.isp.rj.gov.br/. Acesso em: janeiro de 2019.  
 
5 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/queimados-rj-tem-maior-taxa-de-mortes-
violentas-no-brasil-diz-estudo.ghtml. Acesso em: janeiro de 2019.  
 

http://www.isp.rj.gov.br/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/queimados-rj-tem-maior-taxa-de-mortes-violentas-no-brasil-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/queimados-rj-tem-maior-taxa-de-mortes-violentas-no-brasil-diz-estudo.ghtml
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Tabela 1 

Cidade Mortes Cidade Mortes 

Queimados 134,9 Magé 57,1 

Japeri 95,5 São João de Meriti 56 

Itaguaí 73,6 Nova Iguaçu 54,4 

Nilópolis  73,3 Mesquita 54,4 

Belford Roxo 58,1 Duque de Caxias 47,2 

Fonte: Atlas da Violência (2016) 

 

E quando se traz esses dados não se está apenas referindo aos centros das 

cidades, mas principalmente às suas periferias, ou seja, os espaços mais 

marginalizados e abandonados pelo Estado.  

Algumas dessas ações violentas são por conta das milícias6, que atuam como 

grupos de extermínio, e por indivíduos que atuam nas vendas de drogas locais, 

através de comandos ou facções que movimentam essas vendas, sendo também um 

reflexo do abandono das políticas de Estado, onde eles disputam territorialidade e a 

gestão de outras vendas ilegais7, envolvendo os adolescentes da região8. Assim gera 

um ciclo violento, onde o jovem envolvido com a “criminalidade’’ entra em conflito com 

a polícia, com outros jovens e com as milícias.  

 Outro fator, bastante relevante para este trabalho, que vem causando essas 

ações violentas e homicídios, é a violência de Estado. Ela pode se manifestar através 

da falta de políticas e dos serviços sociais, ou da não efetivação dessas políticas, e 

também através da intervenção policial nos bairros “periferizados’’. Ou seja, o Estado 

dispõe militares para atuarem como uma medida protetiva nesses espaços, através 

                                                           
6 As milícias surgem, em um primeiro momento, como “Esquadrão da Morte’’ no período de Ditadura 
Militar, atuando como uma rede de “proteção privada’’ contra àqueles que agiam contra o Estado e 
representavam uma ameaça. Com o fim da ditadura militar as ações e a denominação desses 
assassinos de aluguel se modificaram, passando a serem chamados de “Grupos de Extermínio’’ 
(ALVES, 2003).  
 
7 Em alguns bairros dos municípios da Baixada é comum o comércio de vendas consideradas ilegais, 
como “camelôs’’, por exemplo. 
 
8 Por vezes, os adolescentes acabam por participar desses comandos na garantia do dinheiro rápido e 
fácil, com intuito de ajudar ou manter o sustento da casa. Em outros casos, os adolescentes se inserem 
nesses espaços para ostentar objetos pessoais, dinheiro ou forçar uma imagem para ser aceito por 
outros indivíduos do convívio social. 
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de programas de segurança pública, com mais policiamento nas ruas, porém sabe-se 

que essas ações são bastante problemáticas. O que era para ser uma proteção se 

torna uma forma opressão. E isto afeta mais os moradores locais, pois a segurança 

não é de fora para dentro e sim de dentro para fora. Sendo assim, é uma forma de 

barrar o “indivíduo periférico’’ de frequentar espaços entendidos como elitizados. É 

uma forma de dizer: este é o seu lugar. Então, é possível dizer que são políticas de 

controle e enquadramento, pois mais oprimem e marginalizam o pobre, do que o 

protegem. (RODRIGUES et al, 2018). 

Um exemplo disto foi a recente fala do atual governador do Estado do Rio de 

Janeiro, sobre “mirar e atirar’’ nos moradores de favelas e periferias9, acentuando 

ainda mais a política de extermínio que vem assassinando jovens periféricos com o 

argumento de possuírem envolvimento com o tráfico de drogas sem ao menos 

investigar a veracidade dos casos. Assim, a polícia, ordenada pelo Estado, age contra 

esses jovens, chegando nos espaços periféricos já com uma ação violenta, e isso 

afeta, e sua grande maioria, jovens pobres e negros10. 

É importante notar aqui que os sujeitos sobre os quais se exercem a 
força excessiva e o poder de modo discriminatório são, 
prioritariamente, aqueles que fazem parte do perfil prioritário das 
vítimas de homicídio. A imposição do poder arbitrário manifesto nas 
pequenas agressões e atos discriminatórios, no cotidiano da atuação 
policial, acaba por ser uma reafirmação, um memento, de quem é o 
público que figura como alvo da economia homicida. Essa postura 
violenta no modo de lidar com a população se associa a um ethos 
policial já antigo na região (RODRIGUES, et al., 2018, p. 63). 

 

Alguns dados do Instituto de Segurança Pública apresentam que, das vítimas 

por morte violenta, 90,1% eram do sexo masculino, 74,6% eram pretas e “pardas’’, 

52,2% não havia completado o ensino fundamental e 36,7% das vítimas tinham até 

24 anos, isto até o ano de 2015. Recentemente, esses dados sobre mortes por 

intervenção policial têm se apresentando muito maiores desde 2015. 

 

                                                           
9 Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/politica/ae/2018/11/a-policia-vai-mirar-na-
cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.html e https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-
vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/. Acesso em: julho de 2019.  
 
10 O recorte de gênero e raça são dados muito importantes para este trabalho. Entretanto, serão 
apresentados no terceiro capítulo, de forma breve, para que haja compreensão de qual indivíduo está 
sendo analisado e estudado.  

https://www.opovo.com.br/noticias/politica/ae/2018/11/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.html
https://www.opovo.com.br/noticias/politica/ae/2018/11/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.html
https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/
https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/
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Tabela 2 – Mortes por intervenção de agente do Estado 

Ano Quantidade Taxa por 100mil hab. 

2015 153 4,1 

2016 210 5,6 

2017 343 9,0 

2018 545 14,3 

Fonte: Dados do Instituto de Segurança Pública – RJ 

 

 Assim, pode-se dizer que o trabalho policial é considerado um dos fatores que 

produz fortes impactos quando se fala dos problemas da violência no país, 

principalmente nas favelas e periferias. Como nos pondera Rodrigues: 

O debate sobre segurança cidadã travado, principalmente, no nível 
federal nas últimas décadas tem como um de seus argumentos 
centrais a defesa de um ponto de vista de que as soluções para esse 
campo não se restringem às atuações das polícias. No campo das 
soluções, portanto, devemos reduzir as ênfases nos modos 
tradicionais de intervenção policial. Isso porque essas formas de 
atuação são parte do problema. A depender de como as forças de 
segurança pública desempenham suas atividades, temos oscilações 
consideráveis no campo das dinâmicas da criminalidade violenta 
(RODRIGUES et al., 2018, p. 62). 

 

 Desta forma, compreende-se como imprescindível analisar como a polícia, 

enquanto agente do Estado, desempenha suas ações relacionando-as com a 

violência. Do ponto de vista de alguns moradores da Baixada, a polícia é entendida 

como violenta e corrupta, envolvida com a milícia ou pactuando com o tráfico de 

drogas; também como uma vítima do Estado, por conta da precariedade com que são 

tratados e as situações de risco que são postos, e conivente com a autorização para 

matar como recurso banalizado em suas práticas.  

Portanto, essas ações colocam os adolescentes da periferia em constante 

situação de risco e marginalização. A discussão acerca disto vai muito mais além da 

intervenção da polícia através do Estado, para ‘’proteger’’ e assegurar a ordem de um 

espaço. É inconcebível falar de violência e violação de direitos sem mencionar o 

racismo institucional e a política higienista que afeta a classe pauperizada há décadas. 

Deste modo, será abordado sobre as políticas públicas e a forma como elas vêm 



25 
 

sendo tratadas pelo poder público, e (re)distribuídas para a periferia, no tópico a 

seguir.  

 

1.3. A violência ‘nas’ políticas públicas 

 

Após todo este processo de urbanização e crescimento econômico que se deu 

na Baixada Fluminense, fomentando uma profunda e persistente desigualdade social, 

com a elevação das classes pauperizadas, nota-se que as políticas públicas para essa 

camada sempre se mostraram bastante inconstantes. Ou seja, pode-se dizer que as 

cidades com maiores índices populacionais, e que são consideradas ‘’suburbanas’’, 

possuem uma posição desfavorável em relação às outras no setor das políticas 

sociais, principalmente referente aos centros urbanos. Com isto, Silva vai dizer que a 

Baixada Fluminense: 

 
[...] ao longo da sua história, caracterizou-se pela deficiência 
infraestrutural, populações carentes e abandono pelo poder público e 
por trazer em seu bojo contrastes sociais, culturais, políticos e 
econômicos próprios a uma sociedade de classe de padrão periférico 
e inserção subordinada [...] (SILVA, 2010, p. 89).   
 

Neste caso, entende-se que, além da intervenção policial como uma violência 

de Estado, um dos problemas que afetam os bairros periferizados e seus indivíduos é 

a falta de políticas sociais e a efetivação destas. Ou seja, os bairros e ‘’sub-bairros’’ 

das cidades da baixada mais marginalizados e considerados perigosos são os que 

mais sofrem com o ‘’abandono’’. Alguns desses bairros não possuem saneamento 

básico, acesso à escola ou postos de saúde e hospitais, o que gera um 

distanciamento, levando esses indivíduos a uma situação de marginalização tanto 

socioeconômica quanto na violação de direitos. 

Portanto, em detrimento dos fatores citados anteriormente neste capítulo em 

relação à periferização da Baixada e à violência, podemos dizer que a região sempre 

esteve em uma situação marginal, afastada das políticas de Estado. De acordo com 

o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, a 

concentração de vulnerabilidades pela ausência do estado é comum aos municípios 

mais violentos, cruzando com indicadores relacionados a educação, pobreza, 
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mercado de trabalho, habitação, gravidez na adolescência e vulnerabilidade juvenil11. 

Desta forma, compreende-se que para efetivar essas políticas, é preciso ter foco na 

desigualdade e nas especificidades locais, principalmente por essa ausência de 

Estado ser mais “presente” nas periferias do que para os grupos mais elitizados. A 

ausência do Estado aqui, portanto, é proposital, ou seja, é um projeto político das 

classes dominantes.  

A Baixada Fluminense, marcada pelo processo de ocupação da classe mais 

pauperizada, sem encontra em um dos últimos níveis nas práticas sociopolíticas de 

cultura política e ação cidadã, e em uma situação de apagamento, principalmente pela 

mídia e redes de proteção. Sendo, portanto, considerada como um lugar violento e 

extremamente afastado das políticas públicas. Desta forma, afim de compreendermos 

esses entraves que assolam a região, é importante destacar o histórico das políticas 

sociais na Baixada Fluminense.  

Nos anos de 1870, as doenças e epidemias não eram consideradas um 

problema de saneamento, mesmo associando-as, algumas vezes, com os 

alagamentos da região na época. Os representantes de Estado alegavam que os 

casos de mortalidade e enfermidade estavam relacionados às condições sociais, ou 

seja, por esses casos afetarem mais as classes pauperizadas, esse fenômeno era 

associado à pobreza. E mesmo com a construção da passagem da via férrea, 

dinamizando as rotas antigas o que gerava áreas alagadiças e formulando pântanos, 

convertendo-as em vetores na propagação de doenças, nenhuma ação foi 

desenvolvida para solucionar os problemas estruturais e das doenças. Porém 

algumas formas de se pensar na questão da insalubridade começaram a ser 

estabelecidas. Um estudo desenvolvido na época, pela Academia de Medicina e a 

Junta da Higiene, apresentava que a proliferação de doenças se dava por conta da 

existência de terrenos pantanosos, e destinava recursos para drenagem dessas áreas 

alagadiças nos espaços suburbanos. O problema nisto é que eram cobrados impostos 

para o dessecamento desses pântanos, e em muitos casos, os habitantes não tinham 

renda suficiente para pagar esses serviços. Então a região continuava insalubre, 

causando infeções e problemas de saúde na população local.  

Assim, a Comissão de Estudos e Saneamento da Baixada foi fundada em 1894 

pelo governo Estadual, com intuito de gerar estudos e obras de saneamento nas 

                                                           
11 Estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, com dados referentes ao ano de 2016. 
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cidades da Baixada Fluminense. E em 1910 foi decretada a Comissão Federal de 

Saneamento da Baixada, trazendo algumas respostas aos problemas de 

insalubridade da região.  

A proposta de saneamento defendida pela comissão apontava a 
salubridade como instrumento de desenvolvimento econômico 
regional, pois potencializaria a ocupação territorial atraindo maior 
contingente populacional, além de diminuir a mortalidade da 
população local (SILVA, 2014, p. 294). 

 

 O saneamento passa a ser, então, o discurso principal das comissões que 

discutiam e estudavam a questão da insalubridade e da saúde local, sendo também a 

principal ação de recuperação do território, induzindo uma ocupação e 

desenvolvimento econômico. Neste caso, “o saneamento era visto como condição 

primordial para a realização do progresso econômico e social da região” (SILVA, 

2014). A partir disto, ele torna-se instrumento de “jogo político”. Em 29 de outubro de 

1919, foi firmado o Decreto 1.614 que permitia o governo estadual instalar recursos 

que inseriram redes de esgoto nos municípios que não possuíam condições 

financeiras para manter esses recursos, e nos locais que não tinha sido constituída 

uma prefeitura, dando margem para o governo estadual nomear um interventor que 

controlaria o uso dos recursos.  

 Neste caso, entende-se que as obras sanitárias, no século XX, aceleraram o 

processo de expansão urbana e industrial dos centros urbanos até o interior 

fluminense, tendo a Baixada como um espaço de transformações, condicionada à 

expansão demográfica. Entretanto, a ausência de políticas públicas adequadas, 

promoveu o crescimento de um poder local estruturando-se em uma lacuna 

ocasionada pelo Estado. 

A partir dessas transformações e reformas de Estado, as demandas sociais 

foram fomentadas gerando ações e movimentações sociais da classe trabalhadora e 

pauperizada. Assim, surge a Seguridade Social no Brasil, em uma intenção de 

estabelecer métodos de proteção contra os efeitos dessas adversidades: fome, 

pobreza, violência, etc. Deste modo, ‘’o princípio de proteção pro-ativa se dá 

principalmente no campo da proteção social básica enquanto um conjunto de ações 

capazes de reduzir a ocorrência de riscos e a ocorrência de danos sociais’’ (NOB-
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SUAS, 2005). Assim, em resposta, o Estado cria políticas sociais12, sobre as quais 

Rizotti (2017) nos faz refletir que: 

[...] ao invés de respostas políticas apropriadas às demandas dos 
movimentos sociais organizados, as políticas sociais brasileiras 
caracterizaram-se, de modo geral, como elementos periféricos no 
sistema de repressão aos movimentos sociais e de controle social que 
a burguesia nacional logrou empreender ao longo da recente história 
nacional (RIZOTTI, 2017, p. 01). 

 

Portanto, pode-se dizer que perante as demandas da Questão Social, esta que 

segundo Iamamoto (2007) é tomada como um conjunto de expressões sociais 

desiguais de uma sociedade capitalista que visa o trabalho como produção social, a 

política social é própria das formações econômico-sociais capitalistas com objetivo de 

agir e de controlar necessidades sociais básicas. Sendo assim, compreende-se que 

as políticas sociais se desenvolveram a partir do início do século XX, por um período 

de 80 anos, configurando um modelo de proteção social somente alterado com a 

Constituição Federal de 1988.  

Ainda assim com um sistema de proteção social ativo, nota-se que há uma 

grande instabilidade nas políticas sociais voltadas para as periferias. As reformas de 

Estado vêm afetando a classe pauperizada de forma significativa, desde os séculos 

passados. Assim: 

Dessa forma se verifica a consolidação de uma característica deste 
espaço periférico, relacionado ao descaso do poder público para com 
estes locais, pois “ao contrário da área nobre, a ocupação suburbana 
se realizou praticamente sem qualquer apoio do Estado ou das 
concessionárias de serviços públicos, resultando daí uma paisagem 
caracterizada pela ausência de benefícios urbanísticos” (ABREU, 
1987 apud SOUZA, 2014, p. 45). 

 

 Entende-se que a Baixada Fluminense foi constituída com base em 

representações hegemônicas associadas ao descaso político-social, alicerçado em 

práticas, desde a década de 50, de variados atores sociais. Desta forma um cenário 

propício foi criado, com a presença de “coronéis” que se caracterizavam por uma 

imposição política pautada em violência e cooptação, como foi mencionado no tópico 

anterior. Alves (2003) aborda que o advento dessas “novas elites” políticas trouxe 

transformações espaciais, que resultaram no desenvolvimento do espaço urbano 

metropolitano. Entretanto, isto não impediu de ocasionar uma precariedade dos 

serviços públicos na Baixada Fluminense. Mas para que isto fosse amenizado, uma 

                                                           
12 Educação, saúde, lazer, segurança, habitacional, ambiental, salarial, etc. 
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“rede de soluções práticas” foi estabelecida, consistindo-se na articulação de uma 

auto-construção de bens e serviços públicos através do clientelismo.  

 Neste caso, observa-se que a baixada é formada por representações do poder 

patronal tendo como uma das principais estratégias a distribuição de benesses que 

atendem o bem comum, como por exemplo os serviços públicos transformados em 

assistência social13, relacionados à lógica clientelista advinda das práticas de 

mandonismo e favorecimento do período colonial, que, automaticamente, atuam de 

forma contraria à ótica do poder público impessoal que valorize a prática cidadã 

(SOUZA, 2014). Portanto:  

 
A condição de periferia metropolitana que a Baixada Fluminense 
adquiriu no processo de desenvolvimento urbano vem a refletir nos 
aparatos sociais de acesso à cidadania, o que vêm a rebater na 
precariedade das próprias organizações sociais de cunho político 
(SOUZA, 2014, p. 54). 
 

Por fim, compreende-se que a política educacional tem como característica 

fundamental o desenvolvimento e preparo da prática da cidadania.  A violência aqui, 

portanto, se concretiza de modo ‘’simbólico’’, com a não efetivação das políticas 

sociais, em específico a política educacional, esta que contribui para a autonomia e 

liberdade do indivíduo. No capítulo seguinte, iremos compreender a educação a partir 

das suas variações, para além de uma política social.  

 

  

                                                           
13 Educação, saúde, lazer, segurança, etc. 
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Capítulo 2 – Da Educação  

 

A palavra educação vem do latim educationis, que significa ‘’ação ou efeito de 

educar’’, ou seja, uma ação que se desenvolve sobre os indivíduos que formam a 

sociedade no intuito de construir e descontruir as relações sociais (CALLEJA, 2008). 

É através da educação que a sociedade se transforma, em que cada indivíduo envolve 

pequenos fragmentos da vida.  

Em outras leituras, conceituar educação não é algo muito simples, pois o termo 

possui uma diversidade de sentidos, dependendo de qual contexto a palavra está 

inserida; e requer compreensão de que ela não se define de um único modo, e nem 

mesmo é praticada em um único lugar. Ao pensar em educação, tendemos a nos 

lembrar da instituição escolar e do ensino ministrado por professores, no qual o 

conteúdo está ligado a disciplinas como: matemática, língua portuguesa, ciências, 

etc., tendo como objetivo depositar conhecimento no estudante, sem ouvi-lo e dar a 

oportunidade de ele expressar o seu modo de pensar.  

Alguns autores discutem a ideia de que para aprender e ensinar não é preciso 

estar relacionado a um espaço formal, o que veremos no próximo tópico, e nem 

mesmo a um educador profissional, dependendo do contexto em que se insere. Por 

que não, então, trabalhar a educação por meio do olhar do(a) educando(a)? Por que 

não valorizar os outros espaços de aprendizado, além das instituições de ensino? 

Afinal, como menciona Freire (1996), quanto mais se exerça, criticamente, a 

capacidade de aprender, mais se constrói e desenvolve o que ele conceitua como 

curiosidade epistemológica. 

Nesse sentido, será apresentada no decorrer deste capítulo a educação para 

além de uma política pública, através de seu aspecto cultural, além de uma 

desconstrução do pensamento tradicional em relação à educação, apresentando 

tendências pedagógicas diferentes do modelo convencional, como a arte e suas 

formas de ser expressada.   

No último tópico, também será abordado sobre os impactos que causam um 

desmonte na educação e nos acessos a ela, mostrando uma grande desigualdade 

social e estrutural, através da conjuntura política e outros elementos. 
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2.1. Educação e seus contextos: espaços formais, informais e não-formais  

 

Para Humberto Maturana (1999), a educação é um processo de interação que 

ocorre a todo momento, solidando o conviver em sociedade e frisando seus efeitos de 

longa duração, suas características conservadoras, além de sua constituição como 

via de mão dupla em que, quem educa é, ao mesmo tempo, educado. 

Complementando isto, Carlos Rodrigues Brandão salienta:  

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola 
não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 
ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não 
é o seu único praticante (BRANDÃO, 1981, p. 04) 

 

Ou seja, pode-se dizer que a educação está para além dos muros das escolas 

e das demais instituições de ensino, podendo ser debatida em qualquer espaço de 

convívio da vida de um indivíduo, se manifestando através de diversos contextos 

sociais, sem precisar estar relacionada ao termo ‘’disciplina’’. Sendo assim, 

compreende-se que não há ‘’educação’’ e sim ‘’educações’’ (BRANDÃO, 1981), pois 

não há como dizer que existe uma única forma de aprender e ensinar. 

De acordo com o Art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), a educação não só abrange os processos formativos dentro das instituições 

de ensino, como também em manifestações culturais e qualquer outro espaço de 

convívio. Por isso, a educação é analisada a partir de vieses variados e diferentes 

espaços de atuação, como educação popular, educação formal, não-formal e informal, 

educação rígida, e assim por diante, dependendo, também, da região, cultura e etc. 

A educação popular, que de acordo com Francisca Pini (2011) é uma práxis 

social não institucionalizada, em grupos populares manifestam sua realidade e 

perspectivas, se contrapondo ao modelo educacional dominante, é trabalhada a partir 

de experiências da classe popular. E ela pode abranger vários espaços, como 

educação do campo, educação no sistema prisional, em movimentos sociais, entre 

outros diferentes contextos educativos. Ela surge no Brasil na década de 60 como 

‘’educação de base’’, dentro de movimentos da sociedade civil das camadas 

populares, onde um grupo de educadores trazem teorias e práticas, para seus 

espaços de trabalho e militância, sobre organizações e mobilizações de 

trabalhadores. Se tratava de uma luta de classes, com base simbólico-ideológica, 

contra o analfabetismo. Portanto, o intuito do movimento era o de alfabetizar a camada 
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popular e os trabalhadores, buscando contribuir para o combate à violência que eles 

enfrentavam14. Atualmente, a Educação Popular é conhecida pela soberania popular, 

justiça social e respeito integral aos direitos humanos (PINI, 2011, p. 03), e: 

Ganha centralidade, pois ela retoma sua direção ao pleno 
desenvolvimento humano, respeitando, reconhecendo os grupos 
socialmente excluídos e, com eles, reassumindo a luta histórica por 
um projeto emancipador anticapitalista (PINI, 2011, p. 03) 

 

A educação formal, por outro lado, é aquela da qual estamos mais adaptados 

e adaptadas, que ocorre de forma tradicional em instituições de ensino convencional 

e aprendizagem mais padronizada. Além disso, esse modelo tem como objetivo o 

estudo de conteúdos históricos, cálculos, tudo sistematizado, que irão preparar um 

indivíduo para o mercado de trabalho. Ou seja, a educação formal segue um currículo, 

regras, disciplinas e analisa o sujeito por nível de conhecimento.  

Já a educação não-formal é definida por Maria da Gloria Gohn como uma 

prática que: 

Aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em 
processos educativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas 
do chamado terceiro setor da sociedade, abrangendo movimentos 
sociais, organizações não governamentais e outras entidades sem fins 
lucrativos que atuam na área (GOHN, 2008, s/p.).  
 

Desta forma, o termo vem sendo utilizado para nomear práticas fora do âmbito 

escolar, construindo um importante limitador para a análise das inúmeras experiências 

de educação fora da escola, opondo-se à formalização escolar e suas legislações, 

que impõem a participação compulsória de segmentos da sociedade de acordo com 

faixas cronológicas estabelecidas.  

Entretanto, a necessidade de legislações afirmativas voltadas para as 

populações ‘’vulneráveis’’ sugerem ações que resgatam e reafirmam direitos sociais, 

se apresentando como “práticas socioeducativas” e, mesmo que realizadas em 

espaços diferentes do escolar, constituem práticas formalizadas15. 

Por fim, a educação informal é entendida como um modelo que os indivíduos 

adquirem durante seu processo de socialização, ou seja, no âmbito familiar, emprego, 

                                                           
14 Paulo Freire coordenava a alfabetização de adultos nesta época. 
15 Na medida em que há a presença do Estado – direta ou indiretamente – por meio de um aparato 
burocrático, como nos casos em que existem redes de proteção, etc., constituem práticas “formais” de 
educação, ainda que situadas fora do contexto escolar. 
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bairro, dentre outros espaços de convívio social, carregada de valores, cultura e 

pertencimento. A educação informal tem como principal objetivo a socialização dos 

indivíduos, desenvolvendo hábitos e atitudes, sendo assim, um processo permanente 

e não organizado. 

Segundo a professora Ângela Maria Costa16, em uma pesquisa publicada no 

site UOL17, é necessário analisar também a qualidade da educação, não basta apenas 

aprender a ler e escrever, pois isto é consequência, é importante que o público infanto-

juvenil aprenda sobre outras expressões, sejam elas artísticas, corporais e/ou 

musicais. Porém se há dificuldades de o adolescente ter acesso à escola, que lhe é 

um direito e dever do Estado oferta-la, também haverá empecilhos para que esse 

mesmo público tenha acesso a outros ‘’modelos de educação’’, como por exemplo a 

arte e a cultura. Vale ressaltar que muitos desses adolescentes não têm acesso a 

esses modelos e práticas de aprendizado, e até mesmo não frequentam esses 

espaços, tanto por falta acesso e incentivo, como por falta de interesse, por timidez 

ou desconhecer tais lugares, julgando que somente as escolas são locais de 

aprendizado. Por isso, é importante abordar aqui, que 44% dos adolescentes 

brasileiros não possuem o hábito de leitura e/ou frequentar bibliotecas18, teatros, 

museus, etc. Faleiros também vai dizer que: 

[...]é necessário que se garanta um círculo virtuoso para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes: além de vagas nas 
escolas e qualidade na educação, inversão da tendência de 
aprofundamento das distâncias sociais com a inserção num trabalho 
digno, o acesso a oportunidades de cultura e a garantia de políticas 
públicas de saúde, transporte, moradia, visando-se a diminuir a 
periferização dos territórios de exclusão social (FALEIROS, 2005, p. 
176). 

 

Portanto, esse processo de aprendizado envolvendo a educação, a partir de 

seus diversos contextos, deve ser considerado para além do ensino para o mercado, 

para além da ‘’cultura da fetichização’’ da escola como produtora de indivíduos 

                                                           
16  Professora do curso de pedagogia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 
 
17 Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/19/brasil-tem-28-milhoes-de-criancas-
e-adolescentes-fora-da-escola.htm. Acesso em: Março de 2019 
 
18 Pesquisa feita pelo Instituto Pró-Livro no ano de 2017. Disponível em: 
https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/pesquisa-aponta-que-jovens-brasileiros-estao-
lendo-menos/ e http://edicaodobrasil.com.br/2018/10/26/44-da-populacao-brasileira-nao-pratica-o-
habito-da-leitura/ Acesso em: Março de 2019 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/19/brasil-tem-28-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-fora-da-escola.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/19/brasil-tem-28-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-fora-da-escola.htm
https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/pesquisa-aponta-que-jovens-brasileiros-estao-lendo-menos/%20e%20http:/edicaodobrasil.com.br/2018/10/26/44-da-populacao-brasileira-nao-pratica-o-habito-da-leitura/
https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/pesquisa-aponta-que-jovens-brasileiros-estao-lendo-menos/%20e%20http:/edicaodobrasil.com.br/2018/10/26/44-da-populacao-brasileira-nao-pratica-o-habito-da-leitura/
https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/pesquisa-aponta-que-jovens-brasileiros-estao-lendo-menos/%20e%20http:/edicaodobrasil.com.br/2018/10/26/44-da-populacao-brasileira-nao-pratica-o-habito-da-leitura/
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programados para o mercado de trabalho. Tanto a escola como outros espaços de 

troca de conhecimento não são apenas objetos de preparação profissional, e sim 

espaços que podem, e devem ampliar o conceito de educação para além do ensino 

científico.  

Assim, educar vai muito mais além do que passar informações e conteúdo, 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47). Neste caso, Paulo Freire vai 

denominar esse processo de autoconhecimento e aprendizado de Educação 

Libertadora, onde o educador não educa apenas, mas enquanto educa, também é 

educado. E o educando, não apenas aprende, mas também educa ao ser educado. 

Ou seja, há uma construção mútua do conhecimento, há um diálogo entre ambos os 

sujeitos e suas culturas. Desta forma, abre espaços para a reflexão e 

questionamentos relacionados às situações cotidianas, e para uma possível 

transformação dessas situações. É através da educação libertadora que o indivíduo 

tem possibilidades de conhecer e reconhecer a realidade, sendo assim, uma prática 

política onde o indivíduo pode se ‘’libertar’’ da sua ignorância social, podendo analisar 

o mundo e lutar por seus direitos.  

 

 

2.2. A Arte como uma perspectiva educacional e cultural 

 

A partir da abordagem que foi feita anteriormente sobre educação, em diversos 

contextos, cabe aqui considerar as manifestações artísticas e culturais como 

representações da educação não-formal, e o modo como elas são construídas e 

expressadas na vida de um indivíduo ou de uma sociedade, como educação informal. 

Para isso, adentraremos a seguir nos termos arte e cultura, a fim de resgatar seus 

conceitos e origem, trazendo, assim, uma compreensão do porquê serem 

considerados como modelo educacional neste contexto. 

A arte tem origem do latim ars, que significa ‘’técnica’’ ou ‘’habilidade’’. Na 

Grécia antiga o termo representava a habilidade manual, ou seja, a forma em que a 

humanidade tinha de transformar a natureza, criando ferramentas para atender seus 

interesses. Afirmando isso, Ferreira e Oliveira (s/a) vão dizer:  

A arte surgiu com os primórdios da humanidade, se revelou com suas 
primeiras ações, principalmente através de seu trabalho, condição 
necessária para sua sobrevivência, em que o homem utiliza a natureza 



35 
 

transformando-a. As pinturas rupestres, também caracterizavam 
essas primeiras formas de ação, demonstrando que o homem da 
caverna, naquele tempo, já interesse em se expressar de maneira 
diferente (FISCHER, 1983 apud FERREIRA; OLIVEIRA, s/a, p. 01). 

 

Deste modo, pode-se dizer que a arte é uma construção de ideias, 

pensamentos e emoções, a partir de uma manifestação cultural de um indivíduo ou 

de algum grupo, sendo assim, essencial para a formação e organização social. É 

através da arte que as pessoas transformam uma realidade, expressando suas ideias 

e trocando experiências.  

A expressão ‘’arte clássica’’ refere-se a cultura dos gregos e dos romanos na 

Idade Antiga, onde todo conhecimento produzido por essas civilizações, conhecidas 

como Clássicas, influenciou outras civilizações ocidentais se perpetuando até hoje. 

Sendo assim, as culturas gregas e romanas são vistas como culturas ‘’tradicionais’’, 

trazendo uma importância primordial no meio artístico. A arte na Grécia ressaltava a 

beleza humana com esculturas corporais e a arquitetura com pinturas e cerâmicas. Já 

em Roma, valorizava esculturas sem enaltecer os corpos humanos, ou seja, somente 

pinturas e arquiteturas de grande estrutura (GOMBRICH, 2011). Depois foram 

surgindo outros movimentos culturais e artísticos como o Renascentismo, com uma 

visão romântica associando a arte ao belo, que tinha como ‘’mestres’’ Leonardo da 

Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. 

 Então, por muito tempo a arte ficou sendo vista como algo a ser contemplado, 

seguindo um padrão clássico associado ao ideal de beleza. Porém, conforme as 

sociedades foram se reestruturando, esse ideal foi se modificando conforme a cultura 

de cada sociedade. A arte, então, que sempre foi limitada para determinado grupo de 

pessoas, reaparece com uma nova face e novas formas de se expressar, através de 

movimentos culturais, seja nas ruas ou em espaços de representação social, 

ganhando novos sentidos. Ou seja, não se define somente através de esculturas 

gregas e artes renascentistas, ela se manifesta em outros ambientes, com novos 

rostos, novas culturas e idades diversas, abrangendo variadas classes sociais. Assim, 

a arte torna-se parte de uma cultura, pois atualmente, a palavra cultura19 é 

considerada, por estudos da antropologia, um conjunto de costumes, crenças, 

                                                           
19 O termo Cultura que se originou do latim colere, significa ‘’cuidar de’’, e tem como sentido original o 
ato de ‘’cuidar de algo’’ se relacionando à agricultura. Ou seja, a palavra se referia ao cuidado com as 
produções agrícolas. E conforme o tempo foi se modificando ela foi ganhando outro sentido.  
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tradições, conhecimentos e comportamentos que são adquiridos e transmitidos 

socialmente, caracterizando um grupo social, podendo estar bastante associada à 

arte, como música, literatura, dança, escultura, pintura, teatro, etc.  

No caso do ensino de arte nas instituições formais, a Lei 5692/7120, que institui 

a Educação Artística no currículo oficial das escolas de Ensino Fundamental e Nível 

Médio, mas pouco se reflete sobre a complexidade da Arte contemporânea e seu 

papel nas escolas, e em especial na vida dos estudantes, limitou a escola a fazer 

qualquer coisa, trabalhando somente com materiais, sem levar em consideração a 

realidade dos estudantes. Ou seja, a educação artística nas escolas tem sido apenas 

uma aula de criação, pinturas, conteúdo histórico, sem se importar com a pessoa 

criadora, com espaços situacionais e contextuais, reprimindo a liberdade de se 

expressar através do fazer artístico, com emoções, sentidos e sentimentos. Isto, de 

certa forma, leva à alienação da realidade e retira o processo criativo de cada 

indivíduo, pois o sistema escolar faz com que os estudantes criem de forma única, 

sendo que o intuito do ensino de arte nas escolas é o de realizar atividades artísticas 

onde os estudantes aprendem e apreendem sobre a cultura. Para isso é importante 

que eles se apropriem da sua própria cultura para criar e reconhecer a sua realidade. 

Complementando essa informação, Freitas (2011) salienta:  

Numa sociedade em que há o predomínio de uma concepção de 
educação voltada ao cientificismo, o reconhecimento da Arte e de suas 
especificidades de linguagens, acaba não existindo e ela passa a ser 
condenada como mero apêndice pedagógico, ou como oposição à 
ciência (FREITAS, 2011, p. 05). 

 

Entretanto, a arte e a ciência21 não são opostas e sim complementares, ambas 

constroem o conhecimento e levam à compreensão do mundo. A arte possui aspectos 

que a ciência não tem, como a dimensão afetiva, emoções, desejos, que se 

expressam através das artes e do que elas podem proporcionar. Desta forma, sem 

essa compreensão, e até mesmo por causa do engessamento curricular e da 

obrigatoriedade de seguir um currículo tradicional padrão, os professores acabam por 

                                                           
20 Vale destacar que no ano de 2016 sob o Governo de Dilma Roussef, foi instituída a Lei 13.278/2016 
que inclui as artes visuais – dança, música e teatro, nos currículos de todos os níveis de educação 
básica, alterando a Lei 9.394/1996 da LDB. Disponível em: www12.senado.leg.br. Acesso em: 
dez/2019. 
 
21 Ciência, portanto, vai se referir ao conhecimento ou práticas sistemáticas que explicam os fenômenos 
obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. 
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exigir que os alunos criem sem envolver os aspectos que envolvem seu dia a dia, que 

devem ser levados em consideração no processo de aprendizagem. Assim, de acordo 

com Paulo Freire:  

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva 
em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito 
maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma 
‘’intimidade’’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e 
a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não 
discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos 
dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida 
neste descaso? Porque, dirá um educador reacionário pragmático, a 
escola não tem nada que ver com isso. A escola não é partido. Ela tem 
que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes 
operam por si mesmos (FREIRE, 1996, p. 30-31). 

 

Portanto, no caso deste trabalho, a arte vai ser apresentada como uma forma 

de expressão e resistência dos adolescentes que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, mostrando como a arte tem sido uma ferramenta para esses 

adolescentes mostrarem a realidade em que vivem, o seu conhecimento e suas 

respostas às opressões vividas cotidianamente. Enfatizando isto, Ana Mae Barbosa 

(2003) vai dizer que:  

Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, 
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 
crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e 
desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 
analisada (BARBOSA, 2003, p.18). 

 Nesta lógica, entende-se que a arte, antes reproduzida como algo belo a ser 

contemplado mais pela aparência, hoje é uma forma de desenvolver os ideais e a 

criticidade. Ainda assim, em alguns espaços, principalmente nas escolas, a arte é vista 

nesse aspecto tradicional, onde os professores, normalmente, ignoram a cultura dos 

seus alunos e impõem a cultura dominante. Entretanto, a arte é livre e deve ser 

respeitada como tal, pois o que pode ser ‘’belo’’ para o professor, pode não ser belo 

para o estudante. E vice-versa.   

 Desvinculando a arte das escolas, como conteúdo programático, reconhecê-la 

nos espaços informais é bastante importante, visto que ela tem crescido bastante nas 

ruas e outros lugares de manifestação cultural, como fora mencionado anteriormente. 

A arte tem sido manifestada a partir das ‘’novas culturas’’, com novas representações: 
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o Rap, o grafite, as danças urbanas, entre outros modelos de arte que trazem o 

cotidiano e a visão de mundo dos adolescentes da periferia.  

 No terceiro capítulo deste trabalho aprofundaremos sobre as novas formas de 

expressar a arte baseando-se nas culturas periféricas e a resistência dos 

adolescentes da Baixada através da ‘’arte de rua’’.  

 

2.3. Política educacional para quem? 

 

Considerando-se a Educação como uma política de Estado, este subcapítulo 

compreende como fundamental destacar que a Constituição Brasileira assegura que 

o ensino seja ministrado com ‘’igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber’’ (BRASIL,1988, Art. 206). Nela também consta que é dever do Estado 

garantir a ‘’educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, Art. 208).  

Nesta perspectiva, a educação é compreendida através da ótica do direito. E, 

por assim ser concebida, vinculamos a discussão, deste capítulo, também à formação 

em Serviço Social, como diálogo complexo, ampliado e necessário para as bases que 

compõem projetos societários que viabilizem o acesso pleno às políticas públicas. Ou 

seja, garantir o acesso à educação e aos espaços educacionais para o indivíduo é um 

caráter de intervenção profissional, neste caso do Serviço Social, pois é nesse 

aspecto que o assistente social atua como mediador entre a educação, compreendida 

política social, e o usuário.  

Logo, a política educacional integra um campo de atuação por parte do Estado 

como as demais políticas. Entretanto ela sempre esteve atuante como um campo da 

vida social apreendido pelas disputas dos projetos societários de diferentes grupos 

sociais, principalmente por se conceber como um espaço de luta privilegiado no 

processo de conquista da hegemonia política e cultural na sociedade. Assim, 

figuramos a educação como política pública, principalmente pelo fato de que a 

obtenção de informações básicas e formação de habilidades para a vida em 

sociedade concebem a condição indispensável para que todos os indivíduos 

consigam conviver em ambientes enfadados de dados, e que tenham amplitude para 

processá-los. 
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Portanto, o Serviço Social, tal como a Educação, que trabalham em uma 

perspectiva democrática, não devem se abster da participação direta com a população 

– no caso deste trabalho, a população das periferias da Baixada Fluminense, que com 

dificuldade conseguem conhecer e/ou ter acesso aos seus direitos. Neste modo, é 

fundamental compreender e debater que, um ambiente culturalmente diversificado e 

com profundas desigualdades sociais, não se permita adquirir uma única alternativa 

educacional, tampouco padronizá-la. Por isso é importante a inter-relação entre 

ambas as áreas, não apenas como justificativa, mas como compreensão da Educação 

em sua amplitude. 

Entretanto, de acordo com uma pesquisa feita em 2016, divulgada pelo site 

UOL22, pelo menos 6,2% dos brasileiros entre 4 e 17 anos não frequentam a escola, 

e que ‘’a porcentagem dos alunos fora da escola é distribuída de forma desigual’’. 

Mesmo observando que a pesquisa esteja se referindo à situação escolar do Brasil 

como um todo, essa desigualdade também se encontra nos espaços periféricos, 

mesmo que de uma região com maior índice de inclusão escolar. Temos, como 

exemplo, a região Sudeste, citada na pesquisa, que mesmo atendendo 94,9% dos 

adolescentes, tem lugares em que o acesso à educação é hostil, sendo eles as 

periferias dos municípios23 da Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro.  

Segundo uma matéria publicada em setembro de 2018 no jornal Extra24, a 

Baixada Fluminense, no 9º ano escolar, está mais acima no ranking de notas do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, e mesmo assim, dez dessas 

cidades estão na lista das vinte piores25. Já no Ensino Médio esses dados ficam ainda 

pior, pois o maior índice de abandono escolar está nessa fase. De acordo com o 

Censo Escolar, 12,9% e 12,7% dos estudantes matriculados no 1º e no 2º ano do 

Ensino Médio, respectivamente, abandonaram os estudos entre os anos de 2014 e 

2015. E, no 3º ano do Ensino Médio, foram 6,8% dos estudantes. “Considerando todas 

                                                           
22 Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/19/brasil-tem-28-milhoes-de-criancas-
e-adolescentes-fora-da-escola.htm. Acesso em: 2019. 
 
23 Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.  
 
24 Optamos por também trabalhar com fontes mais populares, em que a sociedade civil consegue 
acessar com mais facilidade – em vez de apenas apresentarmos registros de sites e de entidades 
formais de pesquisa. 

25 Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/educacao/baixada-fluminense-tem-os-piores-indices-
de-aprendizagem-do-estado-23051862.html. Acesso em: 2019.  

https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/19/brasil-tem-28-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-fora-da-escola.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/19/brasil-tem-28-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-fora-da-escola.htm
https://extra.globo.com/noticias/educacao/baixada-fluminense-tem-os-piores-indices-de-aprendizagem-do-estado-23051862.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/baixada-fluminense-tem-os-piores-indices-de-aprendizagem-do-estado-23051862.html
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as séries do ensino médio, a evasão chega a 11,2% do total de alunos’’26, menciona 

a matéria. Entretanto a evasão escolar tem uma importante característica a ser 

apresentada: ela é ainda mais latente no ensino público – em que se encontra a maior 

quantidade de estudantes matriculados. A seguir uma tabela ilustrando os dados em 

relação à evasão escolar:  

 

Tabela 1 

  Evasão do Ensino Médio por redes 

Escola Municipal                                 9,4% 

Escola Estadual                                12,2% 

Escola Privada                                 3,6%, 

Fonte: Inep.  
 

Na rede municipal a evasão escolar do Ensino Médio é menor em comparação 

à rede estadual, pois o número de escolas municipais que ofertam o ensino médio 

para a população da Baixada é bastante inferior ao número de escolas estaduais. Já 

em comparação à rede privada, o índice de evasão escolar é muito alto, pois o número 

de escolas privadas é superior ao número de escolas municipais, e ainda assim não 

possuem tanta evasão estudantil27. Com isso, é importante salientar que tanto no 

ensino fundamental do segundo segmento, quanto no ensino médio a procura é muito 

maior na rede pública do que na privada.  

Ou seja, mesmo que haja um grande número de evasão, há também uma 

grande quantidade de matriculas ativas. Isso sem mencionar a comparação entre 

esses dados e a quantidade de escolas ofertadas para esses indivíduos, na Baixada 

Fluminense. O que se notou foi que a quantidade de escolas é muito menor que a 

quantidade de demandas por matriculas. Vejamos: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/abandono-no-ensino-medio-alcanca-11-do-
total-de-alunos-apontam-dados-do-censo-escolar.ghtml Acesso em: Fev. de 2019.  
 
27 Dados retirados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/abandono-no-ensino-medio-alcanca-11-do-total-de-alunos-apontam-dados-do-censo-escolar.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/abandono-no-ensino-medio-alcanca-11-do-total-de-alunos-apontam-dados-do-censo-escolar.ghtml
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Tabela 2   

  E. Fundamental* 

     

    Ensino médio 

Matrículas 

ativas  

 

          493.921 

 

         144.553 

Quantidade 

de escolas 

 

            1.759 

        

             497 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2017 28.  

 

Entretanto, apesar do número de matrículas ser bastante alto, o que se notou 

foi o atendimento precário contínuo nos espaços escolares. Soma-se a isso a falta de 

investimentos a contento ou a constante redução de gastos, diretamente para a 

educação pública. Ou seja, são as escolas da rede pública (Estaduais e Municipais, 

na sua maioria) que sofrem as consequências. Isso traz à tona o que Faleiros diz 

sobre as políticas voltadas para esse público: 

,3Pode-se observar, ao longo de nossa história, uma clara distinção 
entre uma política para os filhos da elite ou das classes dominantes e 
uma política para as crianças e adolescentes pobres. Para as elites 
houve o favorecimento do acesso à educação formal, às faculdades 
de direito, medicina e engenharia, às aulas de piano ou de boas 
maneiras, com formação para os postos de comando[...] Para os 
pobres foram criados os orfanatos, as “rodas”, as casas de “expostos”, 
as casas de correção, as escolas agrícolas, as escolas de aprendizes, 
a profissionalização subalterna, a inserção no mercado de trabalho 
pela via do emprego assalariado ou do trabalho informal (FALEIROS, 
2005, pp. 171-172). 

 

Então, é possível analisar o quão grave isso se torna e o quão classista é o 

sistema de ensino, que sempre retirou e continua retirando direitos das camadas 

populares, pois pode-se ver nitidamente que as classes mais afetadas pelo corte de 

verbas na educação é a classe pauperizada e periférica. 

Esses cortes e demais entraves citados causam impactos consideráveis para 

educação brasileira, principalmente para as regiões periféricas e afastadas do olhar 

público, pois, além de causar evasão e abandono, geram uma marginalização dos 

                                                           
28 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ Acesso em: Fev./2019 
*Esses dados apresentam a numeração de matriculas de todo ensino fundamental, não só do 2º 
segmento. 
 

https://cidades.ibge.gov.br/
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indivíduos periferizados, fomentando a violência nesses espaços através de seus 

diversos aspectos. A recusa e o afastamento dos adolescentes da política 

educacional, além de ser uma violação de direito, causam uma desestrutura nas 

relações sociais, levando o indivíduo a uma situação de subordinação e dominação. 

E é nesta perspectiva que retomamos a ideia da presença ausente do Estado, 

principalmente nas escolas públicas das periferias.  

A educação, assim, tem acompanhado o movimento histórico da reprodução 

das desigualdades sociais; pior: muitas vezes as reproduz em seu próprio contexto, 

por meio de um formalismo distanciado da crítica da própria sociedade, da 

conscientização sobre a ideologia em sentido restrito, da crítica de determinismos, 

que embora não naturais e não legítimos, são assumidos como comuns e 

convenientes, norteando a vida escolar e controlando o seu desdobramento por meio 

de políticas públicas. A política educacional deve ser elaborada com vistas a propiciar 

reflexão da realidade e o chamamento dos atores sociais para elencar e delinear, não 

somente as necessidades, mas a possibilidade concreta de universalização da 

educação como direito de todos em sentido pleno, da democracia na sociedade como 

condição para a existência de uma escola democrática e da justiça social como 

manifestação efetiva no combate a qualquer tipo de perversidade que desqualifica o 

homem como objeto manipulável do capital. 
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Capítulo 3 – Eles ‘’têm voz’’: a resistência através da arte 

 

Nesta perspectiva de programas e de projetos educacionais, sob uma ótica de 

despadronizar a educação – tornando-a menos tradicional para além da salas de aula 

convencionais –, neste capitulo será apresentado o Programa Mais Educação por 

meio de experiências práticas e como uma ferramenta para a expurgação dos 

adolescentes participantes do Programa. Assim, será abordado sobre o espaço de 

fala desses adolescentes ao longo das oficinas artisticas, em específico a oficina de 

Teatro, em cuja oficina participei29 como facilitadora e pude observar essa 

necessidade de expressão deste público.  

Em seguida, será abordado sobre a marginalização dos adolescentes de 

periferia e de como eles têm respondido a essas violações através das manifestações 

artísticas e produções culturais para além dos muros da escola e de um programa 

institucionalizado, em que eles têm autonomia de mostrarem seus objetivos, seus 

sonhos e suas visões sobre o mundo, apresentando os modelos artísticos nos quais 

estão inseridos: o Rap, o Grafite, o Teatro, as Danças Urbanas, entre outros.  

Por fim, o capitulo encerrará com uma análise sobre essas narrativas e 

expressões artísticas dos adolescentes, através da linguagem ao se manifestarem em 

seus espaços de produção, em especifico as oficinas de Teatro que se apresenta 

como nosso foco principal, e de como os adolescentes, também nesses espaços, se 

transformam como sujeitos. Sendo assim, é de suma relevância valorizar e 

reconhecer o protagonismo dos adolescentes da Baixada Fluminense, em específico 

os oriundos de suas periferias – partindo do princípio de que também precisam dizer 

o que sentem, o que querem, sem que algo ou alguém interfira nessa liberdade. Tanto 

se fala em “dar voz’’ a esses indivíduos, quando o que mais eles têm é voz; porém 

são silenciados, até por aqueles que estão favoráveis às causas da classe popular. 

Desta forma, aqui, por fim, ouviremos suas vozes, ainda que este trabalho não esteja 

sendo escrito por eles, mas foi a partir de uma experiência junto aos adolescentes que 

surge a provocação da escrita. 

 

 

                                                           
29 Há a necessidade de falar na primeira pessoa, visto que esta pesquisa se baseia na experiência com 
o Programa Mais Educação.  
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3.1.  Da experiência vivenciada com os adolescentes e suas narrativas 

 

No caso desta pesquisa, a instituição que incentivou a observação levando à 

escrita foi o Colégio Estadual São Judas Tadeus, localizado em Austin, no município 

de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A escola atende do 6º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nos turnos da manhã e da tarde. Tanto na 

época do Programa quanto atualmente pôde ser observado que o colégio não possui 

estruturas para a realização de atividades interativas e integrais. Nesse contexto, foi 

possível perceber a influência da precarização de investimentos na educação e do 

descaso pela escola, principalmente por se tratar de um espaço afastado da grande 

metrópole, ou seja, uma escola marginalizada dentro de um território também em 

situação de marginalização. 

O Programa Educacional em questão é o Mais Educação, que se apresentava 

em uma perspectiva de educação integral, cujo principal objetivo era diminuir as 

desigualdades educacionais e sociais, valorizando a diversidade cultural. Este mesmo 

Programa procurava atender, especificamente, escolas com baixo Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica localizadas em lugares com uma situação de 

vulnerabilidade social, nos quais necessitam de políticas públicas sociais. Portanto, o 

Programa Mais Educação:  

Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas 
públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para 
a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a 
valorização da diversidade cultural brasileira (BRASIL, 2009).  

 

Desta forma, com a perspectiva de ampliação do tempo em atividade dos 

adolescentes na escola, o Programa tinha por intuito desenvolver diversas atividades 

que compreendem desde o reforço escolar, por meio de oficinas de Orientação de 

Estudos e Leitura, até as oficinas ligadas a música, canto, dança, teatro, pintura, 

tecnologias, educação ambiental, esportes, entre outras. As atividades eram 

desenvolvidas no contra turno, ou seja, os alunos do turno da manhã participavam 

das oficinas no período da tarde e vice-versa.  

Entretanto, a escola não possuía recursos para manter as atividades como 

estava previsto. Assim, a equipe escolar, junto aos ministrantes das oficinas, utilizava 

materiais improvisados, e dividia os horários para a usar os espaços físicos. Então, as 

atividades que deveriam acontecer simultaneamente em tempo integral, duravam 
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apenas duas horas, terminando uma oficina para a outra começar. Por vezes, abria-

se mão de alguma oficina por não ter material e nem uma pessoa apta para ministra-

la. Atualmente a escola não conta mais com este Programa por causa dos fatores 

citados. 

A oficina de teatro, ministrada por mim no período de 2013 a 2015, para 

adolescentes entre 12 e 15 anos que estavam no segundo segmento do Ensino 

Fundamental, acontecia duas vezes por semana. Um material era preparado 

anteriormente com intuito de desenvolver atividades de inclusão e trabalhos em 

equipe, incentivando o olhar deles para com o outro. Os adolescentes costumavam 

utilizar argumentos ofensivos e termos pejorativos em relação uns aos outros; então, 

quando fazíamos alguma atividade em que eles pudessem expor essa raiva, como 

por exemplo uma esquete30, eram sempre sobre agressões, violência física, 

assassinatos, entre outras formas de violência. E ao serem questionados quais os 

motivos de apresentarem aquele material e debater em grupo a problemática da 

violência, eles diziam que já tinham presenciado cenas como aquelas, tanto dentro de 

casa quanto na rua.  

Assim, o que foi analisado é que a violência estava presente na vida desses 

adolescentes de forma muito significativa. E eles sentiam a necessidade de falar. 

Porém, havia um entrave que dificultava ainda mais a participação destes 

adolescentes nas oficinas: alguns eram considerados, por alguns professores e 

funcionários da escola, os piores alunos. E às vezes o acesso deles ao Programa era 

negado – sendo que esses estudantes eram os que, geralmente, mais precisavam ser 

ouvidos, pois as atitudes que eles tinham eram para chamar atenção, para serem 

vistos.  

As atividades, portanto, eram preparadas para os estudantes como pedia o 

cronograma do Programa, porém ao longo da oficina eles iam mostrando situações 

que vivenciavam e modificavam o rumo do que já estava planejado. Então nós 

adaptávamos as atividades para aquelas situações expostas, pois a intenção era, 

justamente, a de tentar resgatar memórias e trabalhar em cima disto em uma tentativa 

de analisar os contextos em que aqueles adolescentes viviam. Os questionamentos, 

em resposta a essas falas deles, eram sempre: “E o que você pensa disto?”, “Como 

você se sente em relação a isto?”, “Você faria algo como isto com outra pessoa?”.  

                                                           
30 Termo utilizado para se referir a pequenas peças teatrais, geralmente cômicas ou cenas dramáticas, 
até dez minutos de duração. 
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E, apesar desses questionamentos mexerem sempre como o emocional do 

grupo, gerando um “clima” bastante desconfortável para uns e outros, as respostas 

sempre apareciam de forma positiva, ou seja, por esses adolescentes não se sentirem 

bem com essas situações que lhes ocorriam cotidianamente, eles não acham bom ou 

correto – como algumas pessoas costumavam supor – reproduzir isto com outras 

pessoas. Assim, em vez de os estudantes aprenderem somente técnicas teatrais, que 

era o objetivo da oficina, também se apropriavam do espaço para trocas de 

experiências e de ideias, compartilhando uns com os outros sobre suas vidas e suas 

perspectivas. Neste momento, eles se despiam de suas “armaduras”, estas que eles 

mantinham fora daquele ambiente para provarem uma imagem de valentia, e se 

abriam, alguns ali mesmo entre os colegas de oficina; outros, em particular comigo.  

Então, ao notar que eles sentiam essa necessidade de se expressarem e de 

colocar “para fora” toda aquela agitação, que para o corpo escolar por vezes era visto 

como desordem e rebeldia, pedi para que a cada encontro eles levassem, ou fizessem 

ali mesmo durante as atividades, alguma produção própria deles: um desenho, uma 

música, uma esquete, qualquer forma de arte em que eles, através dela, pudessem 

mostrar seus sentimentos mais profundos, e até mesmo algo tão simples como uma 

sobremesa preferida, por exemplo – e, por meio desta produção, seria trabalhado em 

grupo como lidar com aquilo. Ou seja, se um adolescente levasse um desenho 

mostrando um desejo de suicídio31, e se sentisse à vontade em mostrar para o grupo, 

todos nós trabalharíamos em cima daquele tema.  

E a sobremesa favorita, neste caso, utilizávamos como uma válvula de escape. 

“Você não gosta disto, mas tem isto para ajudar”. Claro que uma sobremesa não iria 

suprir as verdadeiras necessidades de um adolescente em situação de 

vulnerabilidade, mas a intenção das atividades da oficina era a de fazê-los 

compreender que eles também são sujeitos da sua construção como indivíduos e que 

eles são valiosos à sua maneira. As atividades, portanto, elevavam a autoestima 

daqueles adolescentes que tanto nas ruas, quanto em casa, e até mesmo na própria 

escola, estavam sempre em situação de exclusão, abandono, descaso, 

incompreensão e, segundo eles, o pior de todos: apagamento.  

Assim, eles começaram a produzir suas próprias artes e, como mediadora, 

observei o quanto eles eram talentosos em suas produções. Alguns desses 

                                                           
31 Uma adolescente chegou a me dizer que queria se matar e me mostrou cortes que ela tinha feito nos 
pulsos.  
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adolescentes surpreendiam com desenhos extraordinários, outros tinham vozes 

fabulosas. E a partir disto eles foram se identificando com aquele espaço e suas 

produções. Mesmo que não continuassem no meio artístico, eles já não se entendiam 

como incapazes, como eram considerados nos seus outros espaços sociais. Posto 

isto, é importante compreender que a ideia é a de mostrar a autonomia dos 

adolescentes de se expressarem conforme suas vivências, através da realidade em 

que se inserem; afinal, esse processo de formação humana está para além da 

formação escolar, de conteúdo, e cabe também à escola fornecer ao indivíduo. Ou 

seja,  

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a 
pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou 
continua tendo experiência da produção de certos saberes e que estes 
não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo 
contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos 
vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 
reconstrução do saber ensinado, em que o objeto ensinado é 
apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos 
educandos (FREIRE, 1996, p. 26). 
 

 Sendo assim, serão apresentadas a seguir, de modo provocativo, as produções 

dos adolescentes periféricos e estes como atores sociais, responsáveis pela 

construção do próprio conhecimento por meio de suas manifestações artístico-

culturais.  

 

3.2.  A arte de rua: um processo de formação humana 

 

Para que possamos abordar sobre o público analisado, precisamos 

compreender o conceito mais amplo de adolescência, que segundo Eisenstein (2005) 

é a transição da infância para a vida adulta que se caracteriza através do 

desenvolvimento impulsivo de fatores sociais, sexuais, mentais, emocionais, físicos e 

culturais32. E, segundo a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA), considera-se adolescente indivíduos entre doze e dezoito 

anos de idade – nos casos expressos em lei, o ECA aplica-se excepcionalmente aos 

indivíduos entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

                                                           
32 Cada sociedade em determinado tempo histórico possui sua particularidade, por isso a diversidade 
da adolescência brasileira pode ser destacada, pois existem diferentes grupos sociais de diferentes 
idades, gêneros, com diferentes condições culturais como etnias, religião, valores, e diferentes regiões 
geográficas. 
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Entretanto, a maturação do indivíduo não se vincula apenas com a idade 

cronológica, como define a Organização Mundial da Saúde33, mas também com 

fatores externos que podem influenciar no desenvolvimento individual. Desta forma, 

podemos dizer que as idades da vida, mesmo que nitidamente ligadas ao 

desenvolvimento biológico e natural dos indivíduos, também estão relacionadas ao 

contexto histórico e social em que os mesmos estão inseridos; esse conjunto implica 

diretamente o comportamento e costumes que são desenvolvidos com o tempo. 

Portanto, o contexto do qual estamos retratando aqui é o das periferias da Baixada 

Fluminense e à(s) adolescência(s)34 nesses espaços. 

Deste modo, é importante discutir sobre a marginalização dos adolescentes da 

periferia da Baixada Fluminense, que mesmo possuindo características similares, se 

diferenciam a partir das condições físicas, mentais, emocionais, sociais e culturais de 

cada espaço, pois cada região da Baixada se desenvolve com suas particularidades, 

apesar de emergir de um mesmo contexto histórico. Esses adolescentes têm passado 

por um processo de marginalização bastante significativo. O debate em torno disto 

traz questões como a vulnerabilidade social desses indivíduos, que tem crescido 

substancialmente, levando em consideração o número35 de adolescentes no Brasil.  

Assim, é possível identificar o aumento das expressões da questão social, do 

qual a periferia, em um todo, lida com o distanciamento do Estado, em que as políticas 

públicas são ofertadas e efetivadas de forma escassa. Com isso, os adolescentes 

periféricos absorvem maiores impactos, enfrentando diariamente os desafios 

relacionados ao cotidiano, refletindo sobre sua situação social que ao longo dos anos 

vem sendo evidenciada pela pobreza e difícil acesso às políticas sociais. E isto implica 

diretamente o desenvolvimento de uma baixa autoestima e poucas perspectivas de 

vida por parte desses adolescentes. Abramovay (2002), em relação a esta 

vulnerabilidade, vai dizer:  

                                                           
33 De acordo com a OMS, adolescente é o indivíduo com idade entre 10 e 19 anos. 
 
34 Mesmo que o indivíduo com idade entre 15 e 29 anos seja considerado jovem, segundo o Estatuto 
da Juventude, vale lembrar que para este trabalho foi feito um recorte etário envolvendo apenas os 
indivíduos com idades entre 12 e 15 anos, ainda que o ECA e a OMS considerem adolescentes os 
indivíduos com idade entre 10 e 19 anos. Portanto não foi necessário citar o Estatuto da Juventude 
neste caso. 
 
35 De acordo com uma estimativa do Censo Demográfico do IBGE, realizado em 2016, no Brasil há 
57,6 milhões de indivíduos entre 10 e 18 anos de idade. Disponível em: < 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9290-criancas-e-adolecentes.html?= > Acesso 
em: 15 de outubro de 2019.  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9290-criancas-e-adolecentes.html?=
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[...]o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos 
recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou 
grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, 
culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Esse 
resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o 
desempenho e mobilidade social dos atores (VIGNOLI e FILGUEIRA, 
2001 apud AMBRAMOVAY, 2002, p. 13). 

 
Analisamos, assim, a dificuldade de acesso dos adolescentes periféricos aos 

espaços de direito, como os de lazer, de ensino, de saúde pública, de esporte, etc; 

não só por não chegarem até as periferias, como também à periferia não se tem 

permitido, sistematicamente, a inserção nesses espaços. Os motivos pelos quais isto 

acontece são os já citados no corpo deste trabalho: abandono do poder público, 

violência, exclusão social, marginalização, racismo institucional, culpabilização e 

enquadramento. Ou seja, os adolescentes periféricos são excluídos socialmente, por 

isso a utilização do termo “marginalizados’’, pois eles estão sempre à margem de uma 

sociedade capitalista, classista e excludente. E esta mesma sociedade os mantém 

afastados, pois o Estado e a mídia mostram que o perigo está dentro dos espaços 

periféricos e não nos espaços elitizados que exterminam seus direitos, e até mesmo 

a própria população periférica. Além destes fatores, uma das maiores 

problematizações que enfatiza ainda mais a exclusão social é que a maioria desses 

adolescentes são negros e possuem uma situação econômica vulnerável. 

Entretanto, os adolescentes têm sentido cada vez mais a necessidade da fala 

e de se expressarem, como fora analisado ao longo das oficinas ministradas no 

Programa, mostrando o quanto sofrem as opressões e como encontram, na arte, uma 

forma de dizerem o que vivem. Assim, a arte de periferia traz uma característica de 

resistência, em que os adolescentes manifestam seus pensamentos e contextos 

sociais através das letras de Rap36, das poesias, das peças teatrais, do grafite37, entre 

outras formas de expressões artísticas, apresentando a realidade em que estão 

inseridos, abordando a violência, as experiências precoces, o envolvimento com as 

drogas, a necessidade de afeto e os problemas familiares, a falta de políticas sociais, 

                                                           
36 Rhythm and poetry – Ritmo e poesia: expressão musical-verbal da cultura, bastante presente na vida 
dos adolescentes.  
  
37 Forma de manifestação artística em espaços públicos, especificamente nas paredes e ruas das 
cidades. Está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao Hip Hop, que compreende o 
grafite como uma forma de expressar toda a opressão em que a humanidade vive, principalmente os 
menos favorecidos. Ou seja, ele reflete a realidade das ruas. Tradução original: Graffiti.   
 



50 
 

e outros temas que estão presentes na adolescência periférica brasileira. A arte e suas 

variadas expressões têm sido utilizadas como ferramentas de protesto em resistência 

política desses adolescentes.  

Apesar de haver uma grande importância em ter programas e projetos de arte 

nas escolas, cabe-nos compreender que as manifestações artísticas populares – ou 

‘’de rua’’, como por exemplo o Rap e o Grafite – trazem outras perspectivas do saber, 

ao manifestar a realidade de uma determinada classe e cultura. Como nos situa Freire 

(1996):  

Se tivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser 
possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das 
experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de 
aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de 
alunos, de pessoal administrativo, pessoal docente se cruzam cheios 
de significação (FREIRE, 1996, p. 44). 

 

Desta forma, esse público torna-se sujeito da construção da sua própria crítica 

e autonomia. E algumas letras de Rap comerciais, por exemplo, deixam explícita a 

importância da arte na trajetória de vida dos indivíduos da periferia, além das críticas 

realizadas contra a opressão e servem como inspiração para alguns adolescentes, 

como podemos observar na composição abaixo: 

 

“Conhecimento é empoderamento contra os opressores 

O grito de Independência é declamado todo dia 

Nos saraus de poesia 

Mas nessa fotografia 

Não vemos um homem num cavalo branco 

Vemos mulheres e jovens negros da periferia 

Escrevendo a própria carta de alforria 

Educação é a nova abolição da escravatura 

E cada verso no papel 

A certeza que a cultura liberta mais que assinatura da princesa Isabel!” 

(Brasil Colônia – NISSIN / GOG / Sid / Fábio Brazza / Sant)  

 

Em cada verso de um rap ou de uma poesia está retratada a violência que estes 

adolescentes sofrem no seu cotidiano e de como a vida deles é considerada 

irrelevante. Eles analisam, criam, fazem críticas e buscam mostrar para outros 

adolescentes que a realidade em que vivem pode ser modificada. E tentam mostrar, 
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para a sociedade, que a arte deles não é ‘’badernagem’’ ou vandalismo, e sim um ato 

político. Além disto, alguns desses adolescentes expressam seus sonhos, desejos, 

vivências através dessas artes, como por exemplo o Grafite. Ou seja, as expressões 

artísticas dos adolescentes periféricos não se tratam apenas de relatos de opressão 

e de violência, mas também de suas experiências de vida e de anseios ainda a serem 

conquistados. 

Em alguns casos, os adolescentes adaptam suas realidades a peças teatrais 

famosas, como por exemplo “Romeu e Julieta’’, “O lago dos Cisnes’’, “O Auto da 

Compadecida’’, etc. Eles transformam essas histórias em histórias reais, com 

contextos cotidianos, mostrando que a vida na periferia também pode ter uma história 

divertida, uma aventura e até mesmo um romance. Para além, eles têm se mostrado 

muito presentes nas danças, com participação em concursos, disputas e 

apresentações nas ruas, com as batalhas de Hip Hop (famoso Freestyle - 

improvisação). E também com uma outra forma de arte nas paredes denominada de 

Lambe-Lambe, que, diferentemente do Grafite, conta com cartazes, frases de impacto 

e colagens, que trazem uma crítica social, como por exemplo as pinturas do profeta 

Gentileza. 

Neste caso, essas manifestações artísticas e produções culturais dos 

adolescentes, que podem levar a uma formação e transformação humana distantes 

de processos estereotipados, ainda são bastante marginalizadas e desvalorizadas 

pela sociedade. Os adolescentes de periferia não são reconhecidos como produtores 

culturais, tampouco consumidores de qualquer movimentação artística – mesmo 

quando elaboraram produções artísticas originais e complexas.  

E isso foi observado também nas oficinas de teatro, o quanto dessas artes, que 

eles levavam para as atividades, representavam uma transformação social, que 

contraditoriamente se dava no interior de uma escola, porém não era esta que 

proporcionava os momentos de troca e sim os próprios adolescentes, que assumiram 

o protagonismo dessa transformação em identidade própria.  

Então, é a partir dessa perspectiva que compreendemos as produções 

artísticas dos adolescentes e suas inúmeras formas de se apresentar, como um 

aspecto da formação e da transformação de um indivíduo, pois: 

A autoridade coerente democrática, fundando-se na certeza da 
importância, quer de si mesma, quer da liberdade dos educandos para 
a construção de um clima de real disciplina, jamais minimiza a 
liberdade. Pelo contrário, aposta nela. Empenha-se em desafiá-la 
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sempre e sempre; jamais vê, na rebeldia da liberdade, um sinal de 
deterioração da ordem. A autoridade coerentemente democrática está 
convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação, no 
silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que 
instiga, na esperança que desperta (FREIRE, 1996, p. 93. Grifo do 
autor). 

 

Essa formação, em transformação, viabilizada por meio da arte nos permite 

compreender como os espaços de diálogo se fazem necessário para a 

representatividade artística dos indivíduos da periferia. Partindo de suas vivências, o 

subcapítulo a seguir nos provoca quanto à análise dos discursos e dos lugares de fala 

desses sujeitos, por manifestações linguísticas expostas ou reveladas com cuidado. 

 

3.3. Da análise: a manifestação linguística como processo de transformação 

 

Aqui, por fim, será feita, como continuidade do tópico anterior, a análise das 

falas desses adolescentes a partir das categorias analíticas de Charaudeau (2005), 

dentre aquelas que o autor caracteriza a partir de um processo de transformação; que, 

segundo o autor, “parte de um ‘mundo a significar’ e o transforma em ‘mundo 

significado’ sob a ação de um sujeito falante” (p.12). Neste caso, esse processo de 

transformação se dá pela linguagem, levando em consideração a arte como uma 

manifestação linguística – da arte como uma forma de exercer a linguagem, seja ela 

corporal, musical, entre outros, como vimos no capítulo dois, quanto ao conceito 

ampliado da arte. 

A intenção aqui, portanto, é a de resgatar as falas dos adolescentes durante o 

Programa Mais Educação, e fazer um diálogo entre elas e os quatro tipos de operação 

apresentados por Charaudeau (2005): identificação, qualificação, ação e causação, 

que constituem o processo de transformação de um indivíduo diante de sua percepção 

identitária de si e do mundo via linguagem. Assim, será trabalhada a análise do 

discurso pela Teoria Semiolinguística de Charaudeau, cuja base conceitual 

estabelece que, em todo ato de troca de comunicação, há uma intenção de influência 

social, ou seja, um indivíduo tem a intenção de utilizar sua linguagem para persuadir 

ou convencer um outro indivíduo sobre seu lugar de fala. Ele chama essa relação 

linguística de “contrato de comunicação” e o processo de transformação dos sujeitos, 

na Teoria, seria uma forma de se assumir protagonista nesses contratos. 
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No caso das oficinas do Programa Mais Educação, tanto a partir dos discursos 

produzidos pelas falas dos adolescentes, destacando o protagonismo deles, que 

conseguiram se apropriar daquele espaço como algo sendo deles; quanto pelas 

observações e provocações que fiz durante as atividades do Programa, abrindo 

possibilidades de escuta para que esses adolescentes pudessem se apropriar e 

reconhecer isto, houve uma inter-relação entre os sujeitos comunicantes. Então o 

processo de transformação se adequa a isto na pesquisa: partindo do princípio de que 

esses adolescentes constituíram esses quatro tipos de operação ou processos de 

transformação através da linguagem, quando eles conseguem se manifestar naquele 

espaço da oficina, elaborando, assim, sua transformação como sujeitos.  

 Desta forma, as análises a respeito das atividades da oficina, a partir da Teoria 

de Charaudeau (2005) pelo processo destacado, se cruzam e se tornam categorias 

analíticas, ou seja, as quatro categorias que serão analisadas, a partir das falas dos 

adolescentes quando eles se faziam presentes nas oficinas, serão denominadas neste 

trabalho como categorias analíticas, pela apropriação dos tipos expostos pelo autor.  

 Sendo assim, ao reconhecer o espaço das oficinas como possível espaço em 

que eles pudessem manifestar sem medo suas identidades e revelar tudo o que 

realmente precisavam e queriam revelar, esses adolescentes se apropriam das 

oficinas num todo, tanto no reconhecimento desse lugar, dos sujeitos ali presentes 

com os quais eles faziam a troca das falas, quanto de si. “Quem sou que vou me 

apresentar neste lugar?”, “O que de mim eu posso revelar aqui?” “Será que eu, 

adolescente X, que estou fazendo a oficina posso falar tudo sobre mim?”. Ao 

reconhecerem aquele espaço como deles, em que eles possuíam o protagonismo, 

que de início houve um estranhamento, eles se transformam em identidades 

nominais, que Charaudeau chama de identificação na qual “é necessário apreender 

no mundo fenomênico os seres materiais ou ideais, reais ou imaginários, 

conceitualizá-los e nomeá-los para que se possa falar deles” (CHARAUDEAU, 2005, 

p.12). 

 Ao fazerem essa identificação, os adolescentes também qualificam o lugar, os 

outros sujeitos e a si mesmos, pois se eles percebem que podem se expressar 

naquele espaço é porque o qualificam como confiável ou como passível de confiança, 

ainda que esta se constituísse apenas ao longo das oficinas. E, ao falar de si, se 

percebem como alguém que tem algo a dizer. Ou seja, eles tratam deles mesmos com 

uma qualidade, o que até ali eles não se tratavam, se reconhecendo apenas como 
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indivíduos desqualificados. Não só deles com eles mesmos como também da escola 

e outros meios sociais, como a família por exemplo, para com eles.  

Compreendidos como adolescentes que não têm mais jeito, que são 

marginalizados no pior sentido da expressão marginal, naquele espaço das oficinas o 

processo começa a se constituir de outra forma possível. Então esses adolescentes 

se identificam como sujeitos que têm algo a dizer, que têm algo de importante a falar, 

se reconhecendo e se qualificando como sujeitos de importância. Esse 

reconhecimento não é do sujeito interlocutor para eles, e sim deles para eles mesmos. 

Sendo assim, há uma relação dialógica, que constrói em conjunto essa percepção, 

sem uma hierarquia e com subsídios para que eles se entendam como sujeitos 

importantes e dignos de fala. Por isso, descrevemos esse processo de identidade 

descritiva, a qual o autor chama de qualificação, em sua Teoria Semiolinguística, em 

que os “seres têm propriedades, características que, a um só tempo, os discriminam, 

os especificam e motivam sua maneira de ser” (CHARAUDEAU, 2005, p.12).  

 Nesta lógica, quando os adolescentes se reconhecem e se qualificam, eles 

descobrem aquilo que são capazes de fazer. Eles reconhecem suas aptidões 

máximas. Ou seja, se lá atrás eles se identificaram com determinada atividade – 

usaremos aqui, como exemplo, uma atividade de pintura – e a qualificam como uma 

qualidade atribuída por eles mesmos, nesse processo, que estamos chamando de 

categoria analítica, eles vão compreender a pintura como algo que sabem fazer de 

melhor naquele momento. Assim, denominamos isto de identidades narrativas, pois 

a linguagem que eles ali manifestavam narrava suas aptidões, o saber fazer de cada 

sujeito ali envolvido e que não eram as mesmas. Cada adolescente possuía a sua 

aptidão individual que o caracterizava como sujeito único, ainda que dois ou três 

fizessem uma mesma atividade, cada uma tinha a sua particularidade – 

principalmente por se tratar de sujeitos adolescentes, que estão em constante 

transformação, ainda na descoberta de suas identidades.  

E quando falo que eles compreendiam determinada atividade como o que eles 

sabiam fazer de melhor naquele momento, é justamente por esse motivo, por essa 

construção de identidade, pois em um encontro eles mostravam uma aptidão para a 

pintura, em outro para outra atividade, visto que eles ainda estavam se descobrindo. 

Portanto, essa identidade narrativa em termos de ação do que o indivíduo sabe fazer 

melhor ainda não está constituída, e ela não precisa ser única. Assim, Charaudeau 

(idem) nos esclarece que essas identidades narrativas, é quando os indivíduos “agem 



55 
 

ou sofrem a ação, inscrevendo-se em esquemas de ação conceitualizados que lhes 

conferem uma razão de ser, ao fazer alguma coisa”.  

 Por fim, essas últimas categorias quando se complementam formam a quarta 

que chamaremos aqui de identidades de causalidade, que são nada menos que as 

oportunidades ou as frustrações que os adolescentes encontram. Ou seja, o sujeito 

se identifica, se permite qualificar pelas oficinas, percebe que tem uma determinada 

aptidão, que sabe fazer algo e diz que sabe, porém, essa relação, que Charaudeau 

vai definir como causação, pode inibir o saber fazer, a qualidade do fazer e a própria 

identificação desse indivíduo. Pois quando se tem um mundo causal que diz para o 

adolescente: “Até aqui você pode ir, daqui para cá, não mais”, todo o processo que 

pontuamos até agora pode se perder. A identificação, a qualificação e o saber fazer 

se perdem. Então o autor vai dizer que nesse último processo, “estes seres, com suas 

qualidades, agem ou sofrem a ação em razão de certos motivos (humanos ou não 

humanos) que os inscrevem numa cadeia de causalidade” (CHARAUDEAU, 2005, 

p.12).  

 Além disso, essa quarta categoria é a que vai definir o sujeito a partir de como 

ele será constituído. Ou seja, se a causalidade – fatores que interceptam o processo 

de transformação de um indivíduo – não for positiva, este pode perder sua identidade 

e o reconhecimento de suas aptidões, ainda que temporariamente. No caso dos 

adolescentes deste trabalho, que estavam presentes nas oficinas, essa causalidade 

era a sociedade. Primeiro por seus familiares que cobravam deles uma identidade já 

formada, o “tem que ser” ou “o que você vai ser”. “Você tem que se decidir”, “você tem 

que trabalhar”, “você tem que...”.  

Ao mesmo tempo em que eles são cobrados, não recebem as possibilidades 

de pensarem em outras aptidões a não ser aquelas que lhes são delegadas já no 

início de sua formação como sujeitos. Principalmente os adolescentes oriundos das 

periferias, que, na maioria dos casos, o máximo que eles podem pensar é em fazer 

um curso profissionalizante, que vai inseri-los no mercado trabalho. Ou seja, se um 

adolescente pensa em fazer música, por exemplo, logo é cobrado com 

questionamentos do tipo: “Música? Mas vai te dar dinheiro? Vai conseguir sustentar 

sua família assim?”, e isso interfere tanto na autonomia desse indivíduo quanto na 

construção de sua identidade. E segundo pela escola que, geralmente, limita o saber 

fazer dos indivíduos. O argumento que se utiliza é, por vezes, que aquele espaço é 

para aprender como se as manifestações artísticas não constituíssem o aprendizado 
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de um indivíduo, nem mesmo sua construção como ser humano, em sua formação 

ampliada. 

As oficinas neste caso, apesar de sistematizadas a partir de um Programa 

formatado pelo MEC, mostravam o contrário: ali eles conseguiam utilizar aquele 

espaço para descobrir suas aptidões e a si mesmos, através de um protagonismo 

deles. Ainda que a escola fosse uma instituição em que, através dela fosse possível 

acontecer esses encontros, ela se tratava mais de um lugar físico do que um espaço 

de formação, visto que não era ela que promovia os processos de transformação e 

sim o programa que tinham as oficinas, e nelas foram abertas as possibilidades de 

fala para que eles pudessem se reconhecer como indivíduos. 

  A partir dessas analises podemos dizer que a marginalização e a periferização 

dos adolescentes da Baixada, passando pela violência em que vivem e a violação de 

seus direitos, são, portanto, a causação que interfere na formação e na transformação 

desses sujeitos. Ou seja: por causa desses fatores, eles são cobrados a se inserirem 

no mercado de trabalho como possibilidade de se desviar de uma condição de vida 

prévia.  

As atividades da oficina viabilizavam aos jovens quanto ao seu descobrimento 

ou ao seu (re)conhecimento como sujeitos também naquele espaço. E, mesmo com 

a dificuldade de elaboração identitária, a partir de alguns pontos, como o da identidade 

de causalidade, ainda assim a apropriação daquele contexto das oficinas, em suas 

diversas manifestações de linguagem, era continuado pelos adolescentes. Assim, 

através dessas abordagens artístico-culturais, eles conseguiam continuar a 

manifestar suas necessidades, positivas ou não, e evidenciar todas essas formas de 

expressões que formam socialmente esses adolescentes muito mais do que uma 

instituição escolar tradicional talvez pudesse fazê-lo, a partir de suas configurações 

contemporâneas. 
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Considerações Finais 

 

Ainda que não cheguemos à uma conclusão de fato, pois nada se dá 

inteiramente por concluído, é possível considerar, por fim, que a adolescência, 

constituída ao longo das décadas, de acordo com os contextos sociais e culturais, se 

faz e refaz a partir de suas necessidades e de suas especificidades. Afinal, construir 

uma identidade na adolescência, em uma sociedade onde se impõe a vida adulta 

muito cedo, principalmente para os indivíduos de periferia, é reforçar a construção de 

uma “não identidade” marginalizada, da qual a classe pauperizada deve, desde muito 

cedo, servir como mão de obra e não questionar o porquê disto. Sem questionar 

qualquer situação em que a periferia se encontra: abandono, falta de políticas 

públicas, preconceito, pobreza, etc; implicando diretamente na forma em que esses 

indivíduos irão se constituir como sujeitos. 

Deste modo, a partir da vivência com os adolescentes através do Programa 

Mais Educação, que incentivou a escrita deste trabalho, foi possível observar a forma 

em que eles têm se manifestado para responder às violações de seus direitos e à 

violência: por suas produções artístico-culturais com suas letras de rap, suas 

pichações, mostrando para a sociedade a realidade em que vivem, em uma tentativa 

de mostrar que eles também são sujeitos de direito. E que eles podem ser 

protagonistas de sua própria construção como indivíduos. Portanto, o objetivo 

principal foi o de fazer uma análise de como os adolescentes das periferias da Baixada 

sentem a necessidade de serem ouvidos em seus espaços de sociabilidade, e uma 

discussão sobre a importância da manifestação crítica deles através de suas 

narrativas, do qual ao longo das atividades das oficinas houve uma relação dialógica 

contemplando a intenção deste trabalho. 

Logo, em uma análise de como as pessoas das periferias são tratadas, 

principalmente os adolescentes, sem incentivo e perspectiva, essa pesquisa trouxe 

uma reflexão sobre as políticas públicas ofertadas para essa população, e sobre o 

processo de periferização da Baixada Fluminense, se perpetuando até os dias atuais. 

E esses entraves fizeram com que a região se tornasse marginalizada, dificultando o 

acesso dos indivíduos aos seus espaços de direito, em específico os espaços nos 

quais os adolescentes podem desenvolver seu aprendizado. Entretanto, o discurso 

que se utiliza é que o adolescente não quer aprender, porém a sociedade não analisa 

que o modelo educacional em que vivemos é excludente e limitador. Além disto, são 
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raras as iniciativas a partir da comunidade escolar, de um estimulo para que os 

adolescentes tenham vontade de frequentar o espaço escolar e até mesmo participar 

de atividades educacionais, e de possibilitá-los a construir sua própria identidade 

nesses espaços, sem padronizar os estudantes e o conhecimento que eles possuem. 

Porém, o modelo educacional é o que prepara o indivíduo para o mercado, formando 

profissionais que trabalhem para empresas e até mesmo para o Estado, em que se 

submetem à explorações e subalternações. E por esses fatores, este trabalho trouxe 

a educação para além de uma política pública e dos muros institucionais, 

desconstruindo esse modelo tradicional citado acima. O intuito, portanto, foi o de 

apresentar outras tendências pedagógicas, como por exemplo a arte e as demais 

formas em que ela pode ser expressada.  

Em vista disto, o trabalho se encerra com a análise das narrativas dos 

adolescentes, que se dão através de suas produções artístico-culturais, em princípio 

pelo Programa Mais Educação, que foi de onde emergiu a observação, estendendo-

se para as artes urbanas como o Rap, o Grafite, o Teatro, etc. das quais eles se 

apropriam na maioria dos casos. E aprofundando ainda mais nesse debate, o trabalho 

abordou que são, também, por essas narrativas que eles se constituem e se 

transformam como sujeitos. Porém, ainda que essas manifestações sirvam de aporte 

para a formação humana desses indivíduos, elas não são compreendidas como tal. 

Pois para a sociedade, as manifestações culturais desses adolescentes devem estar 

sempre em segundo plano, e que não são relevantes para o crescimento deles.  

Então seria isto proposital? Realmente os estudantes não estão preparados 

para esse modelo de educação ou é melhor não investir nessa desconstrução do 

modelo tradicional da educação, pois assim não amplia os horizontes dos indivíduos? 

É mais fácil permitir que a população acredite que priorizar a educação emancipatória 

e crítica é doutrinação e destrutivo. E enquanto isso o direito de pensar, criticar, 

duvidar e questionar, é cada vez mais afastado dos indivíduos, principalmente os que 

estão em espaços periferizados. Manter um adolescente informado transmite uma 

sensação de perda de controle, por isso essa onda de ataques à educação, com 

reformas e cortes de verbas, seja no ensino básico ou no superior, tem sido fomentada 

cada vez mais.  

Assim, facilitar o acesso desses jovens aos seus direitos e mostra-los que eles 

são protagonistas de suas histórias é enxergar a periferia além das mazelas que são 

apresentadas para nós. É desconstruir a ideia de que na periferia existe apenas 
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problemas sociais, é acreditar e fazê-los acreditar que eles devem derrubar o ‘’muro’’ 

que fora construído impedindo de que ultrapassassem.  

Portanto, mesmo enfrentando dificuldades e julgamentos tanto pela sociedade 

quanto pelo poder público, sem incentivos e valorização, é importante observarmos a 

representatividade artística dos indivíduos da periferia. É preciso compreender o 

protagonismo desses adolescentes em suas próprias lutas e expressões, pois 

ninguém mais, além deles, é capaz de falar a realidade vivida em seus espaços. 

Compreendendo que as manifestações artístico-culturais são, também, uma forma de 

mostrar que o ato de aprender não está ligado à determinados grupos e nem a um 

espaço especifico, como por exemplo nas escolas, mas também em qualquer lugar, 

onde se possa ter diversas expressões do saber e a troca deles, e por qualquer 

pessoa e classe social. E que a nossa formação e transformação como sujeitos, seja 

através das lutas sociais, da arte, ou de qualquer outra maneira de se constituir como 

indivíduo, deve ser valorizada. Afinal, valorizar a cultura periférica é valorizar sua 

(re)existência; é valorizar seus espaços.   
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