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RESUMO 
O presente artigo é resultado da pesquisa “Narrativa visual dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos na perspectiva da cultura visual”. Consistiu na apreensão de narrativas 
visuais dos alunos da Educação de Jovens e Adultos da rede pública de ensino do Distrito 
Federal, para compreender como eles olham e como se olham. A intenção foi refletir como 
as visualidades presentes no cotidiano afetam a leitura do mundo e como essa leitura é 
influenciada pela experiência de vida do aluno. 
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ABSTRACT 
This article is the result of the research "Visual Narrative of Youth and Adult Education 
students from the perspective of visual culture". It consisted in the apprehension of visual 
narratives of the students of the Education of Young and Adults of the public network of the 
Federal District, to understand how they look and how they look. The intention was to reflect 
how the visualities present in everyday life affect the reading of the world and how this 
reading is influenced by the student's life experience. 
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Introdução 
A pesquisa resultante do mestrado intitulada, “Narrativa Visual dos Alunos da 

Educação de Jovens e Adultos na perspectiva da Cultura Visual”, foi dirigida aos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos, de duas escolas públicas do Distrito 

Federal e tinha como objetivo compreender as visualidades dos alunos em sua 

trajetória de vida. Para isso, eles foram instigados a produzir narrativas acerca de 

suas lembranças infantis: suas brincadeiras e vivências cotidianas; sua inserção na 

escola e na vida profissional até a projeção do futuro: seus projetos e sonhos.  

A ideia surgiu a partir da percepção de que as imagens contam histórias e carregam 

significados que são culturalmente construídos e que modelam o modo de ver e 

narrar o cotidiano, além da concepção de que as nossas subjetividades são 

construídas no diálogo com as representações imagéticas que circundam nossos 

atos e pensamentos, dos mais banais aos mais complexos.  

As narrativas produzidas pelos alunos, através de desenhos, textos e colagens 

desencadearam diversas relações de significados que articulados dialogavam entre 

si, evidenciando suas vivências, ao mesmo tempo, tornando-se uma forma de 

representação da realidade, uma interpretação marcada por histórias, trajetórias e 

experiências destes protagonistas.  

A partir destas observações foi possível afirmar que as narrativas visuais produzidas 

pelos alunos, ao refletir o olhar daquele que olha, demonstravam a maneira de olhar 

o cotidiano e de se olhar neste cotidiano. Desta forma, existindo uma relação entre 

aquilo que se vê e aquilo que se olha.  

Este tipo de investigação se tornou possível a partir de uma abordagem na qual as 

visualidades se tornam discursividades que produzem narrativas visuais e 

intertextuais. Para isso, recorreu-se aos referenciais da cultura visual e sua 

possibilidade de desestabilizar normas que estagnam o sujeito, o ensino e a 

aprendizagem.  

Estas multiplicidades de discursividades dialogam entre si como portadoras e 

mediadoras de posições discursivas contribuindo para a construção de narrativas 

individual e coletiva dos sujeitos sociais. As ideias que afluem com as imagens 
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permitem interações com outras imagens e outras ideias demonstrando que a 

cultura visual produz visões sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo.   

As narrativas produzidas suscitaram lembranças, memórias e fragmentos narrativos 

e fizeram emergir a história familiar, escolar e acadêmica, a convivência com o 

ambiente de trabalho e a inserção no tempo e no espaço. Demonstrando a  

importância das narrativas como produtoras de conhecimentos como especificam 

Connelly & Clandinin (2011), “por ser os seres humanos organismos contadores de 

histórias, organismos que individual e socialmente vivem vidas contadas”.  

Uma educação de nós mesmos, universo educativo enfocado por Duncun (2001) ao 

observar os efeitos sociais da proliferação imagética que satura a vida cotidiana, 

rompendo com a prática educacional centrada nos elementos e princípios 

modernistas. Passando a visualidade a ser entendida como a construção cultural 

dos nossos olhares, postulando que os significados sobre o mundo social são 

criados por meios das imagens visuais veiculadas pelos diferentes tipos de 

tecnologias visuais, como afirma Hernandez (2007).  

Tecendo as Compressões das Narrativas Visuais  
As questões chave da pesquisa eram: como os alunos da Educação de Jovens e 

Adultos interagem com as visualidades cotidianas? Como estas visualidades 

influenciam a leitura dos espaços que vivem?  

Partido da premissa de que as imagens veiculadas nas páginas da internet, nas 

revistas, propagandas, programas de TV, dentre outros, carregam significados que 

alimentam as narrativas sobre o passado, presente e futuro dos alunos e atuam 

como uma forma de produzir ensinamentos e constituir subjetividades, procuramos 

encontrar conexões entre os signos, como o semionauta1 de Bourriaud ou as 

conexões rizomáticas de Deuleze e Guatarri (apud Martins 2008, p. 32) “que 

articulam a dissolução de espaços originários e de identidades autênticas, noções 

herdadas da modernidade com a pretensão de carregar verdades insondáveis sobre 

arte, ciência, história e realidade”.  

Levamos, também, em consideração as ideias de Michel de Certeau de que “toda 

reflexão acerca da sociedade deve retornar ao seu início, com uma atenção 
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preparada para a surpresa. [...] ensinam que as revoluções do crível não são 

necessariamente reivindicadoras” Certeau (2016, p. 35). As duas referências são 

úteis para pensar o cotidiano, no seu fazer e na busca da compreensão de suas 

regras próprias.  

Assim, foi possível observar as diferenças entre as visualidades do espaço 

geográfico dos alunos. Planaltina aparecia com uma paisagem aberta e rural. 

(Figura 1) 

 
Figura 1. Aluno Pla.1. CED 01 de Planaltina-DF, 2015. 

 

Ceilândia apresentava uma paisagem urbana com seus espaços fragmentados, sem 

padrão e sem efeito estético que exprimiu os extremos de uma sociedade dividida, 

como sugere a narrativa do aluno, (Figura 2). 
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Figura 2. Aluno Cei.1. CEM 03 de Ceilândia-DF, 2015. 

 
 

A partir destas narrativas visuais foi possível captar conteúdos capazes de fornecer 

formas de compreensão da realidade cultural e social. Por exemplo, nas narrativas 

dos alunos prevalecem imagens de menino e de menina associadas com 

determinado tipo étnico e padrões de cores. Ao narrarem sobre as suas 

brincadeiras, os meninos referiram-se constantemente às brincadeiras como pipa, 

jogos de futebol, bete e bolinha de gude. (Figura 3)  
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Figura 3. Aluno Cei.2. CEM 03 de Ceilândia-

DF, 2015. 

 

Já as meninas reproduziram as brincadeiras de bolinhas de sabão, boneca e de 

casinha. (Figura 4). Na visão de Cunha (2012), as imagens colam nas crianças 

como se fossem suas peles, por isso, é possível verificar que nas narrativas 

produzidas pelas alunas, às meninas são brancas, loiras e de olhos azuis, como as 

princesas dos contos de fada. Os meninos são ágeis e fortes como os super-heróis.  

Possivelmente, a invisibilidade de crianças com caracteres afrodescendentes e/ou 

indígenas decorrem de um processo histórico cultural de “branqueamento” da 

população brasileira e da sedimentação de preconceitos e estereótipos que os 

inferioriza.   
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Figura 4. Aluno Pla.2. CED 01 de Planaltina-DF, 2015. 

 

Observando as narrativas sobre a infância dos alunos é evidente a separação entre 

as brincadeiras de meninos e de meninas. Sendo as dos meninos representativas do 

estereótipo masculino de virilidade e as das meninas representantes das  

brincadeiras dóceis e delicadas, demonstrando os estereótipos determinado por 

papéis sociais que cada criança deveria ocupar.  Confirmando o que diz Martins 

(2008, p.31) de que “o olhar está traspassado por condições e referentes que se 

superpõem como classe, raça, idade, estilo de vida, preferências sexuais e muitas 

outras”. 

O olhar dos alunos sobre o cotidiano da cidade evidencia diferentes percepções das 

realidades ambientais entre as cidades: Planaltina como um campo, cujo modelo de 

vida sensível e espiritual tendo um ritmo mais lento e regular. Em oposição à 

Ceilândia com a diversidade de impressões sensoriais e da intensidade dos 

estímulos, bem como a aceleração geral do tempo. Curioso observar, uma 

discrepância entre a visão idílica e uma intensa violência em Planaltina, (Figura 5) 

em oposição aos diversos espaços de convivência social apresentadas pela cidade 

de Ceilândia. 
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Figura 5. Aluno Pla.3. CED 01 de Planaltina-DF, 2015. 

 
 
A ausência da visualidade da violência na Ceilândia, mesmo sabendo que a cidade 

é uma das mais violentas do Distrito Federal, certamente pode ser explicado pelo 

estudo realizado por Leonardo Charréu (2007), que aponta a existência de uma 

violência institucionalizada e espetacularizada cotidianamente pela televisão. Essas 

imagens veiculadas diariamente nas mídias é o que podemos designar de 

“banalização do mal”. Para o autor, “os jovens encontram-se imersos numa difusa e 

complexa cultura mediático-consumista, e esta cultura de contornos mal definidos é 

o lugar existencial absoluto onde vive a maior parte dos jovens” Charréu, (2007, p. 

192).  

Enquanto fazia os percursos da pesquisa observava as diferenças entre as cidades. 

Sob o meu olhar, Planaltina se apresentava verde, aberta e rural, era possível 

enxergar o horizonte em quase todos os pontos da cidade. Mesmo sendo exposta às 

interferências urbanísticas, tais como o excesso de automóveis e a proliferação de 

invasões com suas casas pobres e precárias, ainda conserva sua história centenária 

e suas tradições religiosas. (Figura 6) 
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Figura 6. Aluno Pla.4. CED 01 de Planaltina-DF, 2015. 

 
 

Em Ceilândia o olhar era diferente, a cidade possui uma dinâmica diversa, tem 

pressa, é iluminada parece que estar sempre em festa, uma cidade dormitório, 

sempre em expansão. (Figura 7) 

 
Figura 7. Aluno Cei.3. CEM 03 de Ceilândia-DF, 2015. 
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Olhando as cidades como um organismo vivo, em suas paisagens que compõem as 

ruas, avenidas, monumentos e edifícios, que se apresentam como partes de um 

cenário pronto para ser decifrado em suas relações sociais existentes em seu 

interior e em suas polifonias. A cidade-tudo é interpretada por Victorio Filho, “Mais 

do que a localização dos corpos físicos de seus habitantes, a cidade-tudo é 

marginal, é imagética, é visualidade em permanente virtualização” Victorio Filho 

(2007. P. 194). Tanto Planaltina, quanto Ceilândia abrigaram palavras, coisas e 

corpos em sua arquitetura e paisagem que foram se configurando e se 

reconfigurando; incorporando e reincorporando as vidas e histórias de seus 

habitantes. Nesse contexto, as visualidades foram cúmplices das cidades, 

retratando-as e transformando-as pelos olhares dos alunos.  

Este entendimento pode ser corroborado por Lynch (1999, p. 4) ao afirmar que “a 

imagem urbana é o quadro mental generalizado do mundo físico exterior de que 

cada indivíduo é portador. Sendo esta imagem produto da sensação imediata e da 

lembrança de experiências passadas”. Nesse sentido, as cidades se constituíram 

como um enredo de signos que produziram informações. 

Para observar as narrativas sobre o futuro apropriou-se do conceito de habitus 

concebido por Pierre Bourdieu, como princípio mediador entre as práticas individuais 

e as condições sociais de existência. Um conceito capaz de sistematizar a oposição 

aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais, a expressão do 

diálogo e da troca constante e recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo 

das individualidades. O habitus foi concebido como um sistema de esquemas 

individuais, socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 

estruturantes (nas mentes) adquirido nas e pelas experiências práticas, em 

condições sociais específicas de existência, constantemente orientado para funções 

e ações do agir cotidiano. Na nossa pesquisa, o conceito foi apropriado para verificar 

como são produzidas e reproduzidas as práticas engendradas pela história do 

indivíduo e de sua coletividade; ou seja, as disposições sociais incorporado pelos 

indivíduos sob as influências familiar/social, que reproduzem características de um 

grupo nas suas formas objetivas e subjetivas. Como pensava Bourdieu: “os 

indivíduos nunca são sujeitos absolutos de suas práticas, visto que o habitus de 
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classe se inscreve e materializa os modos de ser, fazer e pensar dos sujeitos” 

Bourdieu (2007, p. 102). 

A partir deste conceito desenvolvido por Bourdieu (2007) observou-se que a maioria 

dos alunos de Planaltina e Ceilândia acredita que o término do ensino médio e o 

ingresso em uma faculdade é o ápice de sua realização, completada pela 

constituição de uma família, a aquisição da casa própria e outros bens. Este 

entendimento se evidencia o mascaramento das diferenças sociais que disfarça 

preconceitos, discriminação e reprodução de vantagens sociais, que perpetuam as 

diferenças de classes e privilégios sociais. É evidente a exclusão, desigualdade e 

omissão do Estado, principalmente, entre os jovens nos quais incide maior 

vulnerabilidade social, exigindo investimento social para minimizar a vulnerabilidade 

a que estes jovens estão submetido, que facilita sua entrada no mundo do crime. 

Como vemos na narrativa do aluno. (Figura 8) 

Para identificar a narrativa sobre o futuro, desenvolvida por meio de uma dinâmica 

em sala de aula, na qual os alunos deveriam anotar um sonho, um desejo, um 

objetivo ou um projeto de vida (na copa); no tronco, descrever as ações para 

concretizar o que foi sonhado e/ou projetado; finalmente, responder sobre quais 

concepções o seu projeto de vida está alicerçado (raiz); 
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Figura 8. Aluno Cei.4. CEM 03 de Ceilândia-

DF, 2015. 
 

A narrativa do aluno sobre o futuro: 

Copa: como já falei meu sonho e ver a Cidade limpa, porque todo lugar 
ermo para a população e lugar de jogar lixo. Outro sonho e me formar ter 
um curso superior e cuidar bem da minha família dar um bom exemplo para 
meus filhos. 

Tronco: Algumas ações que faltam ser concretizada são varias em primeiro 
eu me formar, em segundo ver minha cidade limpa e sem este tanto de 
drogado que perambula pela cidade dando mal exemplo. 

Raiz: Estou firmado em primeiro em Deus porque através dele consegui 
uma estrutura na fé para seguir em frente, conquista uma família e realizar 
meus sonhos que esta quase se pagando. Perceber que posso ir muito 
mais além com Deus e os estudos. 

A vulnerabilidade dos jovens foi objeto dos estudos realizados por Castro e 

Abramovay (2002), que alertam para a situação de vulnerabilidade dos jovens 

quanto ao trabalho, sendo esse um dos contingentes populacionais que apresentam 

as mais altas taxas de desemprego e de subemprego no país e que demandam 

novos enfoques da educação e qualificação profissional, não acessível aos jovens 

de famílias pobres, como conhecimentos em informática e línguas estrangeiras.  



 

 
GATTI, Thérèse Hofmann; MARTINS, Margarida Helena Camurça. Cultura Visual sob o olhar dos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 
2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.1638-1654. 

1650 

Esta cidadania que consta apenas no papel é possível identificar no discurso dos 

alunos, na ausência do cumprimento do direito à educação, com a ausência de 

instituições educacionais que favoreçam a especialização dos indivíduos. 

Reconhecendo a estreita ligação da educação com uma vida digna, com os direitos 

fundamentais e com a dignidade do homem. (Figura 9) 

 
Figura 9. Aluna Cei.5. CEM 03 de Ceilândia-

DF, 2015. 
 
 

A narrativa do aluno sobre o futuro: 

Copa: Valorização nas profissões que nos dão um futuro melhor; 
transportes públicos melhores e mais baratos; mais faculdades; melhor 
condição de vida e oportunidade para todos os jovens principalmente 
aqueles que são banidos pela a sociedade por classe social e barrados 
pelos que os condenam. 

Tronco: Terminar meus cursos, fixar na carreira que eu pretendo; ver meu 
filho crescer e me dar netos; mudar para um lugar melhor; ganhar um bom 
salário e ser feliz ao lado de pessoas que eu amo. 

Raiz: minha família, meus amigos, minha casa, meu trabalho, meus estudos 
e cursos. 

Conforme os ensinamentos de Paulo Freire (1995) ao observar que conhecer é 

apreender o mundo a partir da dialogicidade, em que a realidade imediata vai sendo 

inserida em totalidades mais abrangentes, revelando que a realidade local, 
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existencial, possui relações com outras dimensões: regionais, nacionais, 

continentais, planetárias e em diversas perspectivas sociais, política, econômica que 

se interpenetram. 

 Fica evidente o entendimento de que o processo de construção do conhecimento e 

de formação da cidadania parte de temas relacionados ao contexto do educando e 

da sua compreensão inicial do mundo. Por isso, nas narrativas dos alunos os 

projetos de futuro individuais são também coletivos, demonstrando que a linha entre 

o direito coletivo e o individual é extremamente tênue, misturando-se e se tornando 

inseparáveis.  

A maioria dos alunos veem na família e nos amigos a sua base de apoio. A religião 

também é o sustentáculo de diversos alunos. Esses dados revelam a importância do 

tema entre os jovens, onde os amigos e a família possuem um papel de apoio muito 

significativo. Mesmo com as transformações atuais na família, para Libânio (2004), 

apesar de toda a fragilidade, a família, ainda é um dos lugares privilegiados de 

socialização do jovem, onde se cria relações estáveis, afetivas consistentes. 

Nas narrativas visuais sobre os projetos futuros observou-se que os alunos se 

posicionaram segundo as visualidades difundidas pelos meios das tecnologias de 

informação e comunicação que representam e justificam o mundo social, pois geram 

formas simbólicas que reproduzem modos de vida e definem relações entre grupos 

e classes sociais. Nesse enredamento social as imagens têm uma função 

fundamental na definição de nosso estar no mundo, como evidencia Raimundo 

Martins ao afirmar que essas vivências vão compondo o modo de ver e viver no 

mundo.  

eu não escolho nascer homem ou mulher, não escolho nascer em 
uma família católica de classe média, não escolho frequentar 
determinados ambientes. Quando me dou conta, já estou em um 
determinado núcleo familiar, frequentando determinados espaços” 
(Entrevista Raimundo Martins - Salto para o Futuro).  

Mesmo ciente da força das imagens na subjetividade, procurou-se respeita a 

individualidade do aluno, começando com a sua identificação pelo nome, 

reconhecendo a sua subjetividade como cidadão de sua comunidade. Subjetividade 
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que assumiu a autoridade de narradores visuais de seus conhecimentos sociais a 

respeito de si, do seu meio e do seu futuro.  

Considerações Finais 
Chegamos ao final da pesquisa com a percepção de que a imersão na cultura visual 

é uma abordagem metodológica que amplia e entrelaça o universo das visibilidades 

com outras áreas do conhecimento.  

As narrativas produzidas pelos encontros e diálogos realizados em sala de aula com 

os alunos apontam para o entendimento de como os alunos adultos lidam e 

constroem significados em torno do mundo imagético, como as representações, 

sobre nós e sobre os outros, são construídas a partir das imagens que nos inundam 

cotidianamente. A experiência forneceu diversas narrativas de um conjunto de 

evidências culturais de eventos, cenários e circunstâncias sociais, que abrem novas 

perspectivas de apreensão e compreensão de saberes das práticas sociais e 

culturais de comunidades. 

Notas 

                                            
1
 A noção de forma-trajeto descrita por Bourriaud como uma estratégia artística de navegação em meio a 

paisagem de signos, na qual o artista é compreendido como um semionauta. 
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