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RESUMO: Este artigo apresenta a ação pedagógica "Cordel de São Sebastião" realizada no 
Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião no Entorno do Distrito Federal em 2004. 
Baseada na pedagogia cultural e adotando uma linha de projetos de trabalho essa ação 
pedagógica se tornou uma prática de emancipação porque provocou uma transformação 
social importante na comunidade da escola. O interesse é ressaltar os agentes, formas e 
contextos em que estes projetos pedagógicos ocupam o espaço do popular e por tanto o 
espaço político da emancipação, em acordo com as ideias de Rancière sobre o espectador 
emancipado e na perspectiva de uma investigação a/r/tográfica.   
 
Palavras Chave: Pedagogias culturais, Projetos de trabalho, Cordel, Espectador 
emancipado, A/r/tografia  
 
 
RESUMEN: Este artículo presenta la acción pedagógica "Cordel de San Sebastián" 
realizado en el Centro de Enseñanza Media 01 de San Sebastián del Entorno del Distrito 
Federal en 2004. Basada en la pedagogía cultural e adoptando una línea de proyectos de 
trabajo esta acción pedagógica se convirtió en una práctica de emancipación porque 
provocó una transformación social importante en la comunidad de la escuela. El interés es 
resaltar los agentes, formas e contextos en que estos proyectos pedagógicos ocupan el 
espacio de lo popular y por tanto el espacio político de la emancipación, de acuerdo con las 
ideas de Rancière sobre el espectador emancipado y en la perspectiva de una investigación 
a/r/tográfica. 
 
Palabras clave - Pedagogías culturales, Proyectos de trabajo, Cordel, Espectador 
emancipado, A/r/tografia 
 

 

Uma das maiores revoluções no campo da arte é a revolução do espectador. 

Jacques Rancière chama este sujeito de "espectador emancipado" porque participa 

na construção do sentido. Mas não acontece só na arte, na educação este 

espectador emancipado é o estudante, no mercado é o cliente, no marketing é o 

consumidor, na sociedade é o ativista que agora é participante e criador de 

produtos, eventos e mudanças. E, assim como na arte, este espectador emancipado 

é antes um participante que um observador. Da mesma maneira o estudante 

emancipado é alguém que começa a participar da construção da sua comunidade a 
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partir da sua experiência viva e não mais apenas receber o "depósito" de uma única 

concepção dominante do que é ou não é o mundo, a história, a arte, a ciência ou a 

linguagem. O mundo é reconstruído em cada espectador, em cada estudante.  

Este artigo aborda as pedagogias culturais que entendem a pedagogia como uma 

produção cultural e a produção cultural como uma pedagogia. Nesta concepção os 

estudantes podem ser agentes da sua própria história, partindo do princípio de 

Rancière da emancipação no ponto de partida (e não de chegada).  Com este marco 

apresentamos o "Cordel de São Sebastião", um evento produzido pela professora 

Leísa Sasso e seus estudantes em 2004 no Centro de Ensino Médio 01 de São 

Sebastião, na periferia de Brasília. Trata-se de um projeto de trabalho em que o 

estudante/espectador se torna autor e, como participante ativo, constrói sua própria 

realidade, estruturando-se, portanto, nas bases de um ser emancipado. A partir dos 

argumentos de Rancière, podemos distinguir neste evento pedagógico o processo 

estético, como um processo ético e político, necessário para a participação 

democrática no processo de transformação social.  

O "Cordel de São Sebastião" nos mostra que não é necessário se referir a arte para 

fazer arte. Ao contrário, é necessário tratar da vida para fazer arte. A emancipação 

do espectador é a emancipação do estudante e, nesse cenário, a educação 

centrada nos conteúdos se torna reacionária. O fato é que a arte e os objetos 

artísticos, considerados ícones de beleza, status e poder pela elite, ao longo da 

história da arte ocidental, não encontram mais eco nas classes populares, uma vez 

que esses grupos possuem, cada qual, seus próprios códigos linguísticos, ideários 

subjetivos de estética e de compreensão da realidade.  

Este artigo se centra nos agentes, formas e contextos em que estes projetos 

pedagógicos ocupam o espaço do popular e, portanto, o espaço político da 

emancipação. Entre todos os projetos de trabalho, foi escolhido o "Cordel de São 

Sebastião" porque esse projeto provocou uma transformação social importante na 

comunidade. Consideramos que a proposta sobre projetos de trabalho e sobre uma 

educação voltada à compreensão crítica da cultura visual leva em consideração que 

a cultura popular é portadora de discursos que precisam ser abordados no espaço 
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escolar, como forma de se promover uma educação comprometida com a crítica 

social. Defendemos com esta narrativa que, a fim de alcançar esses objetivos, é 

preciso se posicionar com relação à estrutura e às relações de poder, além de 

repensar as relações binárias reducionistas características do pensamento 

estruturalista, como centro/periferia, norte-sul, vertical/horizontal.  

Apoiada numa investigação a/r/tográfica, Sasso ressalta, por meio da sua 

experiência (em primeira pessoa neste artigo), a potencia do espectador 

emancipado que, na sala de aula, se torna o participante/estudante. Trata-se, por 

outra parte, de uma pedagogia de eventos porque são processos que atravessam a 

vida dos participantes tanto quanto da autora. São eventos que geram outros 

eventos desencadeando movimento em direção ao que ainda não existe, em direção 

aos espaços da potência.  

Existem muitos aspectos das obras que aqui apresentamos que podem ser 

estudados como pedagogias culturais. Mas este artigo se centra nos agentes, 

formas e contextos em que estes projetos pedagógicos ocupam o ESPAÇO DO 

POPULAR e por tanto o espaço político da emancipação. Entre todas as obras foi 

escolhida a prática CORDEL DE SÃO SEBASTIÃO porque provocou uma 

transformação social importante na comunidade. Consideramos que a proposta 

sobre projetos de trabalho e sobre uma educação voltada à compreensão crítica da 

cultura visual leva em consideração que a cultura popular é portadora de discursos 

que precisam ser abordados no espaço escolar como forma de se promover uma 

educação comprometida com a crítica social. Defendemos com esta narrativa que 

há que se posicionar com relação à estrutura e às relações de poder e repensar 

relações binárias reducionistas características do pensamento estruturalista, como 

centro/periferia, norte-sul, vertical/horizontal.  

1.  O espectador emancipado no espaço do popular  

Segundo Rancière, “a emancipação dos sujeitos reside na capacidade de uso da 

inteligência, e esta não consiste tanto em pensar a dominação, em pensar a 

impotência, mas em pensar uma potência”, mais ainda “Os explorados não 

costumam necessitar que as leis da exploração sejam explicadas. Porque não é a 
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incompreensão do estado de coisas existentes o que alimenta a submissão, mas a 

ausência de sentimento positivo de uma capacidade de transformação” (RANCIÈRE, 

apud AGUIRRE, 2011, p.90). 

As bases filosóficas se estruturam na ideia de "emancipação intelectual" defendida 

por Joseph Jacotot, professor de francês no século XIX que Rancière evoca como o 

"Mestre Ignorante" (2002). A educação tradicional parte do princípio de que a 

emancipação é um processo em direção ao conhecimento, desta maneira a 

emancipação é o ponto de chegada. Com esta obra Rancière propõe o princípio 

político da equidade como ponto de partida e não de chegada como base para uma 

compreensão do que é a emancipação. A ideia de Jacotot é a de que o professor 

pode ensinar algo do qual é ignorante ele mesmo, pois parte do princípio de que 

todos podem aprender por si mesmos. Esta ideia sugere que o papel do professor 

não é o do explicador, mas do investigador e produtor, junto com seus estudantes. 

Esta é uma relação de emancipação, já que coloca ambos frente ao conhecimento, 

não para acumulá-lo, mas para fazer algo com ele na construção da sociedade. 

Organizei as ações pedagógicas como projetos de trabalho, com a intenção de 

ampliar o espaço para pedagogias culturais. Foi a forma que encontrei de incutir nos 

estudantes esse sentimento positivo da qual trata Rancière. A ideia é utilizar a 

criação cênica, visual, musical ou literária para apresentar à comunidade escolar as 

investigações científicas ou pessoais escolhidas pelos estudantes e transformadas 

em livros, peças de teatro, programas de rádio, pequenos filmes, etc.  

Possibilitar a articulação de saberes, mobilizar as pessoas em torno de uma ideia, 

estar aberto à escuta sensível, saber conviver e trabalhar com as diferenças, buscar 

desafios para si mesmo, ter a capacidade de se indignar, ter postura curiosa e 

buscar respostas, assumir que é preciso investigar, respeitar opiniões divergentes, 

trabalhar coletivamente, valorizar as experiências dos outros e ser capaz de 

estabelecer vínculos e administrar conflitos é tudo o que se pretende, quando se 

constata que esses objetivos não estão sendo atingidos na educação que propomos. 

Não se trata apenas de uma abordagem pedagógica, mas de um ato político, um ato 

político-pedagógico.  
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A ideia foi instrumentalizar os estudantes para a autonomia, a emancipação e a 

construção de uma consciência crítica em relação à sociedade. Essa abordagem me 

pareceu ser mais importante do que o enfoque da Arte Educação Pós-Moderna, que 

se concentra excessivamente nos conteúdos curriculares eurocêntricos da História 

da Arte e os conteúdos politicamente corretos que contemplam a cultura popular que 

o DBAE e a Abordagem Triangular propõem. 

Portanto, se por um lado, é preciso reconhecer que seu currículo conferiu à arte 

educação sua credibilidade disciplinar, uma vez que “essa corrente pôs a arte-

educação dentro do currículo” (HERNÁNDEZ, 2011, p.37), por outro, é forçoso 

reconhecer que não temos na literatura corrente dados e elementos fiáveis que 

evidenciem que essa metodologia, aplicada largamente nas escolas, provoque uma 

pedagogia de transformação dos estudantes, tornando-os sujeitos críticos em 

relação aos aspectos políticos e culturais subjacentes às imagens em contextos 

artísticos e midiáticos. Instrumento antigo de manipulação e dominação, as imagens 

portam significados, ressignificados em outros contextos. Os estudos de cultura 

visual emergem como arena onde se defende a construção da crítica e de práticas 

emancipadoras (MARTINS, A., 2012), e necessariamente, a prática e a 

implementação do DBAE e as metodologias surgidas a partir dele não constituem 

este espaço pedagógico dialógico.  

Não se trata simplesmente de uma questão de retórica. Também foi possível 

observar empiricamente, ao longo dos últimos seis anos, como gestora de uma das 

maiores escolas de Ensino Médio na periferia do DF, e a partir da avaliação da 

produção dos estudantes, que é raro, nas práticas educativas em educação em 

artes visuais, o docente relacionar o conteúdo curricular com os saberes culturais 

que compõem o ideário dos estudantes e da comunidade em que se inserem. 

Tampouco os professores trabalham os aspectos críticos e irônicos da arte 

contemporânea. Privilegiam, sobretudo, uma prática pouco envolvente e motivadora 

para o estudante: a “leitura” da obra de arte, a sua contextualização histórica e a sua 

“releitura” em uma prática artística desenvolvida em sala de aula.  



   

 

 

2585 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Nessa análise, decorre dessa prática a falta de consciência dos estudantes em 

relação aos problemas políticos e sociais e a dificuldade de fomento da avaliação 

crítica desses aspectos importantes da sociedade, por meio da arte.  Sendo assim, a 

“releitura” de obras artísticas canonizadas, largamente aplicadas nas aulas, torna-se 

uma prática anódina, pois é totalmente dissociada da realidade e das mudanças 

tecnológicas e culturais. 

Outro problema deste ensino hegemônico das artes visuais se relaciona ao emprego 

de um currículo único, extenso e pouco flexível que não enfatiza a utilização das 

visualidades que preenchem vidas dos estudantes, além da crítica da mídia e da 

sociedade contemporâneas. 

Na contramão dessa forma de conduzir as práticas pedagógicas de arte na escola, 

privilegiei trabalhar o letramento, a construção das identidades dos estudantes e 

utilizar as visualidades para fomentar a crítica social. É importante, sobretudo, para 

que os sujeitos envolvidos na educação tornem-se protagonistas da cena de 

inovações no ensino em geral e nas artes visuais em particular. Dessa forma, essa 

disciplina curricular poderá contribuir para a construção de identidades mais 

solidárias, tolerantes, generosas, participativas, fraternas e empenhadas nas 

mudanças sociais. Era preciso, portanto, estabelecer uma nova prática pedagógica 

que considerasse a influencia das imagens na vida dos estudantes e promovesse 

uma educação da arte com maiores ambições. 

2. Cordel de São Sebastião 

O projeto “Cordel de São Sebastião” aconteceu, em 2004, quando a cidade satélite 

de São Sebastião se viu nas manchetes dos principais jornais de Brasília, por causa 

de uma epidemia causada pelo hantavírus. O hospedeiro desse vírus que causava 

mortes por febre hemorrágica e pela síndrome cardiopulmonar era um camundongo 

silvestre. A contaminação da população se deu por meio da inalação do vírus, 

através do contato com fezes e urina contaminadas ou através da ingestão de água 

e alimentos contaminados. Para controlar a doença foi necessário conscientizar a 

população da importância de práticas de higiene e medidas ambientais corretivas, 
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como: saneamento, melhorias nas condições de moradia, juntamente com medidas 

de controle dos roedores (desratização). 

Além das consequências emocionais dessa tragédia que matou uma dezena de 

pessoas na cidade, entre eles um estudante da escola, a comunidade passou a 

sofrer discriminação por morar em São Sebastião. Relatos dão conta de que os 

cobradores das vans de transporte público paravam nos pontos de ônibus e 

gritavam: “Direto para a Ratolândia! Quem vai? Quem vai?” Constrangidos, os 

estudantes, preferiam esperar a próxima van ou ônibus. Apesar dos fatos, a rotina 

escolar no Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião permanecia a mesma, 

afinal esses fatos não figuravam no currículo. A realidade, contudo, trazia para o 

ambiente escolar os relatos, a doença e morte de amigos, vizinhos e conhecidos. 

Durante algumas semanas, todos falavam desse assunto na escola. 

O planejamento para as aulas naquele momento era sobre o modernismo e a 

semana de arte moderna de 1922. Propus aos estudantes, como avaliação do 

bimestre, a recriação das imagens do modernismo associadas às paródias, tal qual 

o cordel do nordeste brasileiro. Assim, mostraria imagens de J. Borges para que os 

estudantes conhecessem o artista e experimentassem a técnica da xilogravura. O 

professor de arte José Eugênio Dayrell aderiu ao projeto e todas as turmas 

trabalharam o conteúdo.      

Compramos instrumentos e os estudantes começaram a trazer para a escola 

pedaços de pinus, cedro ou qualquer madeira que encontrassem. Enquanto viam 

imagens do modernismo e de J.Borges, os estudantes lixavam as madeiras, 

desenhavam e cortavam as madeirinhas ou trabalhavam em casa. O trabalho prático 

envolveu os estudantes que, para adiantar o trabalho, passaram a comprar também 

as goivas para o entalhe. A direção da escola havia me alertado para o perigo de 

instrumentalizar os estudantes com objetos cortantes, mas foram poucos os 

acidentes com cortes. 

Um dia, uma estudante trouxe uma “releitura” do futurismo que me chamou muito a 

atenção (Fig. 1). Tratava-se de uma matriz de xilogravura e a imagem Dynamism of 

a dog on a leash, de 1912, de Giacomo Balla havia sido modificada. No lugar do 
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cachorrinho em movimento, ela colocou um rato passeando com sua dona no meio 

do lixo. Eu havia dito aos estudantes que recriassem as imagens e, se possível, 

imprimissem um toque de brasilidade às imagens do modernismo europeu, como 

haviam feito os artistas da semana de arte moderna de 1922.  

  

Fig. 1 Matriz de Xilogravura de Agnes Kelly e Dinamism of a Dog on a Leash, Giacomo Balla, 1912 

“Voilá”. A hantavirose e o contexto em que estavam inseridos os estudantes 

começavam a surgir nas xilogravuras. Percebi que estávamos desconsiderando a 

realidade, na medida em que o trabalho de arte se voltava para o modernismo e 

perdíamos a oportunidade da escola realizar um trabalho de sensibilização da 

população para a urgência de se adotar as medidas sanitárias urgentes e 

necessárias para a contenção da doença. A prática do Cordel, entretanto, 

possibilitou aos estudantes utilizar a cultura popular para tratar dessa questão que 

mais os interessava naquele momento.     

Informei os estudantes que eles poderiam trabalhar nas xilogravuras o tema da 

hantavirose e que as paródias também poderiam ser feitas sobre a realidade de São 

Sebastião. A sensação que tive é que, a partir daí, o trabalho começou a ser feito 

com mais vontade, com mais entusiasmo. Nesse mesmo dia, um grupo de 

estudantes começou a cantar no fundo da sala a música “Sorte Grande” de Ivete 

Sangalo transformada em paródia, com a realidade da comunidade como 

protagonista.  
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QUADRO (1) (Paródia dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio do CEM 01 em 2004 a partir da 

música “Sorte Grande” de Ivete Sangalo) 

 
“A minha sorte grande foi morar na invasão  
Em um barraco de madeira 
Ganhando leite e pão e ainda um botijão 
Pra ser feliz a vida inteira 
Na poeira, na sujeira, na poeira 
Aqui só tem sujeira 
Já  pedimos pra mudar 
E o governo não faz nada 
Pra acabar com essa palhaçada 
E com essa confusão 
Eu fico até doidão 
De morar em São Sebastião 
Na poeira, na sujeira, na poeira 
Aqui só tem sujeira.”  
 

 

Como a música original tocava nas rádios todo o tempo, em poucos minutos, toda a 

turma estava cantando. Diante da repercussão desse trabalho em toda a escola, 

alguns colegas professores criticaram a iniciativa, com o argumento de que era 

preciso enfatizar os aspectos positivos da comunidade e não essa desgraça. De 

todo modo, o objetivo foi atingido e polêmica se instalou na escola, possibilitando a 

discussão não só dos problemas da comunidade, mas também da própria escola.  

O que mais chocou e escandalizou os colegas e a direção da escola foi a paródia da 

música do Padre Marcelo “Anjos voando” que se transformou em “Ratos cagando”. 

Blasfêmia foi a palavra proferida pelos mais religiosos. Mesmo assim, como estava 

previsto um Sarau do Cordel, o “Sarel”, as músicas foram entoadas a plenos 

pulmões pelos estudantes. 
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QUADRO (2) (Paródia feita pelos estudantes do CEM 01 a partir de música do Padre Marcelo Rossi 

em 2004) 

 
Se você ouvir um barulho perto de você 
É um rato cagando pra te enlouquecer 
Mas não se preocupe  iremos combater...eer 
Então, abra a sua casa e comece a limpar 
Não deixe a sujeira se acumular 
Porque senão os ratos lá vão morar...aar     [...]  
 

 

A maior parte dos trabalhos apresentados pelos estudantes mostrava que suas 

preocupações se voltavam para os problemas relacionados à dengue e à 

hantavirose. Naquele ano e no ano anterior, São Sebastião também sofreu com o 

mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue e algumas mortes foram 

ocasionadas pela dengue hemorrágica. Em maio de 2004, não se sabia ao certo se 

as quatro mortes ocorridas em cinco dias na cidade teriam sido ocasionadas pela 

hantavirose, dengue ou leptospirose. A população associava a dengue ao período 

chuvoso e a hantavirose ao período da seca em Brasília. O problema da hantavirose 

procurava ser minimizado pelas autoridades, mas a dengue já era um problema 

abordado no contexto escolar.  

Para que as preocupações dos estudantes não ficassem restritas ao âmbito escolar, 

organizamos uma passeata para a sensibilização da população, com o foco principal 

na redução do acúmulo de água e lixo que possibilitava a proliferação do mosquito 

da dengue. Temia-se que abordar o problema da hantavirose pudesse alarmar ainda 

mais a população. Apesar dos temores das autoridades, o jornal Folha de São Paulo 

publicou, em maio de 2004, uma entrevista com a vice-diretora do CEM 01 Ineide 

Santini, pois uma das quatro vítimas da doença misteriosa era um estudante de 16 

anos da escola e, além dele, um professor estava internado. Organizamos, então, 

um protesto pedindo mais informações sobre a doença. Todos saíram às ruas com 

máscaras cirúrgicas, pois as parcas informações que a comunidade dispunha 

associavam a contaminação à inalação de poeira.  
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O jornal Correio Braziliense fez uma matéria que repercutiu de forma estrondosa na 

cidade. Em depoimento ao jornal, a antropóloga Lia Zanatta afirmou que “a situação 

é de tragédia social. Como vítimas em potencial, os estudantes sentem vontade de 

denunciar um problema que se alastra” (2004, p.16). De fato, o cordel é uma 

tradição da cultura popular nordestina e foi usado pelos estudantes, a fim de que 

pudessem refletir sobre todos os aspectos da hantavirose, inclusive os aspectos 

sociais. Ainda respondendo ao jornal, Zanatta caracterizou a hantavirose como uma 

doença moderna, que reflete a desigualdade social e que “até agora, as principais 

vítimas são as áreas afastadas, que ainda carecem de saneamento e de 

infraestrutura. É natural que questionem a deficiência de serviços públicos em 

manifestações artísticas” (Idem). 

  

Capa do Correio Braziliense N° 14.985 de 29 de maio de 2004. 

Rita Irwin afirma, considerando o processo a/r/tográfico, que “tanto artistas como 

educadores estão interessados na aprendizagem, mudança, compreensão e 

interpretação” (2013, pag. 144). Percebo, hoje, que essas quatro palavras 

descontextualizadas de seu objetivo inicial e aplicadas no processo de criação do 

projeto nortearam e sintetizam, de certa forma, as nossas práticas em sala de aula, 

a  aprendizagem da técnica, a mudança de orientação em virtude das contingências 

e a mudança da realidade como consequência, a compreensão dos fatos e a 

interpretação crítica da realidade pelos estudantes. Os estudantes, em entrevista ao 
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jornal, cantaram suas paródias e deram depoimentos muito lúcidos. Como Rafael 

Evangelista da Costa que cantou:  

QUADRO (3) Paródia publicada no Jornal Correio Braziliense. 

 
O secretário diz que o rato já causou muito distúrbio/ O repórter quer saber 
onde jogo meu entulho/ Eu também senti a dor/ Dor de cabeça, dor de barriga, 
dor no corpo e febre alta/ Revolução na sua escola/ Você pode, você faz/ Quem 
sabe mesmo é quem limpa  mais. 
 

 

O trabalho escolar fez com que os estudantes fossem ouvidos e considerados. 

Roberto Carvalho de Freitas afirmou à reportagem: “A vontade era mesmo chocar. 

E, para isso, não precisamos usar nossa imaginação. A realidade que vivemos já 

causa impacto, sem precisar da fantasia” (TORRES, 26/07/2004, p.16). A realidade 

a que se refere o estudante é cruel. Mortes por doença misteriosa e mortes pela 

violência compõem as visualidades do dia a dia. O lixo sai das casas e se acumula 

nas ruas, a coleta de lixo não é feita com a regularidade devida e não existe vínculo 

do cidadão com a comunidade nas cidades dormitório. O fato é que uma tragédia 

proporcionou o empoderamento dos sujeitos e a contingência produziu agência e 

atitude. A acomodação cedeu espaço à ação de pertencimento à comunidade e 

responsabilidade social. 

Muitos educadores não conseguem dimensionar a extensão de nossa atuação ou de 

nossa alienação nas comunidades que atuamos. Prefiro acreditar que a imaginação 

pode recriar mundos e que uma proposta educativa de artes visuais é portadora de 

um discurso político que pode produzir agenciamentos culturais e sociais. Uma ex-

estudante do CED. 01 se lembrava das práticas de arte na escola como  marcantes 

e significativas para sua vida. Ela disse: “e, na maioria das vezes, era a disciplina de 

artes que promovia algo diferente e interessante nas práticas pedagógicas da 

escola. Era possível notar a movimentação e empolgação dos estudantes, dos 

grupos para a realização dos trabalhos.”  
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A educação na perspectiva da cultura visual pode, portanto, empolgar, envolver, 

movimentar os atores do processo educativo que transformam a escola em palco de 

ações efetivas de transformação da sociedade porque se relacionam com a vivência 

diária e com saberes significativos para o indivíduo. 

O trabalho culminou com uma exposição em frente à biblioteca da escola. As 

matrizes foram apresentadas à comunidade escolar pregadas em madeira 

compensada recortados nas formas de um fusca e uma bomba de gasolina. Em uma 

moldura enrolada por barbantes pendiam matrizes que dialogavam com o Cordel de 

cada estudante expostos em um varal. Os barbantes também cruzaram o pátio e o 

Cordel se mostrou em paródias no “Sarel”, o Sarau do Cordel. Em ritmo de rap, pop, 

gospel, sertanejo, rock entre outros estilos musicais, os estudantes apresentaram 

suas criações à comunidade escolar e cantaram a consciência cidadã. 

 

Fig. 2 Fotografias de Leísa Sasso de matrizes de xilogravuras de estudantes 

As emoções elementares como a generosidade, a mesquinharia, a gratidão, a 

ingratidão, a indiferença e a paixão foram os temas mais abordados nas paródias 

relacionadas à hantavirose. O sentimentalismo atribuído às manifestações populares 

são expressas naturalmente de forma romântica e superficial. Sem desconsiderar a 

revolta da população periférica de Brasília que saiu às ruas para cobrar ações 

efetivas dos governantes, é importante perceber que as receitas de felicidade e 

prosperidade que foram cantadas nos versos, para a solução das mazelas sociais se 

volta para o indivíduo e sua ação direta no meio em que vive, e em certa medida 
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abandonou-se o tradicional discurso que atribui a solução dos problemas urbanos 

unicamente à esfera governamental.  

 

3. As pedagogias culturais como produção cultural e a produção cultural como 
pedagogia.  

Existe a partir da perspectiva das pedagogias culturais a possibilidade de se 

modificar os laços dos estudantes com sua cidade e com a comunidade, uma vez 

que a educação pode expandir ou modificar as características culturais dos grupos 

humanos.  Uma atitude diferente pode ser fomentada quando os estudantes passam 

a prestar atenção à paisagem circundante e as suas consequências no viver de 

cada um. Considerar a realidade de forma crítica e se posicionar contra o sentimento 

predominante de impotência pode vir a ser uma ação de resistência. 

A resistência à acomodação que pretendemos multiplicar se faz a partir de uma 

ação, uma produção cultural, como pedagogia que considera as imagens do 

cotidiano. No projeto “Cordel”, foi, como disse uma estudante, a de nos 

posicionarmos com “uma visão mais crítica da nossa sociedade” considerando as 

visualidades. Freedman argumenta que aprendemos a partir de fontes de 

informação visual:  

Quando os estudantes desenvolvem uma compreensão mais 
profunda de suas experiências visuais, podem ver de forma crítica as 
aparências superficiais e começam a refletir sobre a importância da 
arte visual para dar forma à cultura. A sociedade e inclusive a 
identidade individual (FREEDMAN, 2006, p.19). 

 

As informações visuais a que os estudantes tiveram acesso no âmbito do projeto 

foram as imagens dos jornais, as imagens da televisão, as imagens de pessoas 

reais que faziam fila no posto de saúde, as imagens da multidão em passeata contra 

o abandono da sua comunidade pelas autoridades, as imagens das pessoas que 

choravam seus familiares doentes e que contavam seus temores. Tudo isso 

direcionou nosso processo de introdução da xilogravura na vida dos estudantes e o 
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resgate da cultura popular do Cordel, mais do que isso, permitiram essa visão mais 

crítica da sociedade.  

Uma outra estudante disse: [...]as aulas de arte foram  para mim como a luz no 

escuro, a descoberta de inúmeras possibilidades[...]”. Essas práticas foram 

importantes, no sentido de deixar morrer uma visão de si mesmo para deixar nascer 

outra em seu lugar e nos colocar em questão a partir do que nos envolve. Essas 

práticas pedagógicas estimularam a intervenção associativa e a comunidade de São 

Sebastião ganhou atores politicamente comprometidos que, ainda hoje, militam em 

ONGs ou promovem Saraus poéticos e artísticos que ocorrem regularmente em uma 

década  
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