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RESUMO 

A presente pesquisa consiste em uma investigação acerca das potências que o uso de 

imagens fotográficas pode oferecer ao ensino de filosofia em uma abordagem ética e 

estética a respeito do conceito de violência. Inspirados pelo filósofo Slajov Zizek, 

buscamos explorar o conceito de violência indireta, deste modo, adotamos em nosso 

planejamento uma perspectiva oblíqua da violência em vias de ampliar a abordagem 

para a problematização de suas causas e de suas diversas manifestações. Assim, 

elaboramos e vivenciamos um processo pedagógico junto ao corpo discente do terceiro 

ano do Ensino Médio de um colégio da rede particular de ensino da cidade de 

Guarulhos. Privilegiamos um processo pedagógico de subjetivação de alunos e alunas 

por meio da produção de narrativas relacionadas ao tema da violência a partir de 

imagens fotográficas. A realização de tal abordagem foi orientada, sobretudo, a partir 

dos conceitos levantados pelo educador Jorge Larrosa e pelo filósofo Roland Barthes. 

De modo que, essa proposta pedagógica nos possibilitou novas formas de pensar e 

vivenciar o ensino de filosofia, especialmente, quando relacionado à área da ética. Bem 

como, nos possibilitou vivenciar uma nova abordagem estética na sala de aula. Assim, 

a partir do encontro com as narrativas produzidas pelos alunos, pudemos experimentar 

a potência das imagens e acompanhar o processo de reelaboração do pensamento de 

cada um dos alunos e alunas a respeito do tema. 

 

Palavras-chave: Ensino. Ética. Violência. Fotografias. 



 

 

ABSTRACT 

This research consists of an investigation about the powers that the use of photographic 

images can offer to the teaching of philosophy in an ethical and aesthetic approach to 

the concept of violence. Inspired by the philosopher Slajov Zizek, we sought to explore 

the concept of indirect violence, so we adopted in our planning an oblique perspective 

of violence in the process of broadening the approach to the problematization of its 

causes and its various manifestations. Thus, we elaborated and experienced a 

pedagogical process with the students of the third year of high school at a private school 

in the city of Guarulhos. We favored a pedagogical process of subjectification of 

students through the production of narratives related to the theme of violence from 

photographic images. The realization of such an approach was guided, above all, from 

the concepts raised by the educator Jorge Larossa and the philosopher Roland Barthes. 

Thus, this pedagogical proposal allowed us new ways of thinking and experiencing the 

teaching of philosophy, especially when related to the area of ethics. As well, it allowed 

us to experience a new aesthetic approach in the classroom. Thus, from the encounter 

with the narratives produced by the students, we were able to experience the power of 

the images and follow the process of reworking the thinking of each student about the 

subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

Fotografia 1 - menino brinca com pipa 

 

Fonte: pinterest  

A necessidade de reelaboração de uma prática de ensino de filosofia voltada 

para a área da ética, política e direitos humanos que atendesse, de alguma forma, aos 

anseios gerados em meio às minhas vivências como professora de filosofia, é que 

estimularam e orientaram essa pesquisa. Em meu percurso relacionado ao ensino e 

aprendizagem de filosofia, imaginava que encontraria dificuldades para abordar 

assuntos que demandassem certa capacidade de abstração como, por exemplo, 

temas relacionados à área da teoria do conhecimento, da lógica ou da ontologia. Pois 

são temas pouco ou nada abordados nas outras disciplinas escolares e não parecem 

constituir assuntos frequentes na vida cotidiana.  

 Assim imaginava encontrar alguma resistência por parte dos alunos ao propor 

estudos que considerassem a investigação a respeito de temas que necessitassem 
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operar com conceitos abstratos, despojados de qualidades sensíveis, como o de 

“verdade”, “movimento”, “tempo” ou “conhecimento”. No entanto, para a minha 

surpresa, não foram tão grandes as dificuldades que enfrentei para planejar e lecionar 

aulas relacionadas a estas áreas da filosofia.   

Mas foram muitas as angústias com que me deparei durante as aulas 

reservadas as áreas de ética e política, sobretudo, quando abordavam, de alguma 

forma, questões e problemas relacionados aos direitos humanos. Ao menos a partir 

das minhas experiências, me impressiona que as abordagens na aula de filosofia, 

quando se relacionam a temas frequentemente explorados também em esferas não 

acadêmicas, ofereçam problemas tão diversos. Sobretudo, quando essas abordagens 

permitem problematizar a nossa conjuntura a partir dos referenciais éticos e políticos 

possibilitados pelas reflexões filosóficas.  

 Assim experimentei algumas angústias a partir da abordagem em sala de aula 

de temas que comportam essas áreas, sobretudo, quando tais temas envolviam a 

problematização dos conceitos de poder e de democracia. Isto é, encontrei 

dificuldades que não contava ao oferecer aos alunos uma diversidade de trechos de 

textos filosóficos que apresentassem conceitos capazes de auxiliar, de alguma forma, 

a pensarmos o nosso mundo e a questionarmos a validade dos nossos 

comportamentos ou das circunstâncias políticas que nele se apresentam.  

 Pois muitas vezes a aula se resumia a um debate entre aqueles que se 

situavam favoravelmente ou contra determinada situação que se pretendia aprofundar 

em sala de aula, demonstrando certa resistência em buscar argumentos nos textos 

filosóficos. Isto é, a aula revelava discursos carregados de pressupostos não 

examinados profundamente e, então, perdia o caráter de transformação e 

aprofundamento das percepções. Também pude perceber que algumas resistências 

por parte dos alunos se relacionavam a preconceitos ideológicos, uma vez que o 

discurso dos alunos em sala, muitas vezes revelava a compreensão equivocada de 

que os estudos filosóficos se resumem a uma simples proposta de ataque ou defesa 

a certos grupos sociais.  

 No entanto não cabe aqui, ao menos por enquanto, definir o conceito de 

filosofia ou discutir a proposta dos estudos filosóficos relacionados à ética, mas 

considerar a necessidade da aula em aprofundar, questionar e problematizar os 

conceitos e as situações que já aparecem como certos. De modo que, em minhas 
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práticas, sem levar em conta o posicionamento político que cada aluno adotava em 

sala de aula, esta problematização nem sempre parecia ser adequadamente 

exercitada. Ainda que as leituras de conceitos fossem lidas e debatidas, as opiniões 

já surgiam como prontas e acabadas, resultando muitas vezes em conflitos 

desnecessários entre os alunos durante os debates. Uma vez que, frequentemente, 

não mobilizavam a elaboração de um pensamento a respeito do tema da ética, 

somente confrontos em plena sala de aula. 

As minhas angústias foram ainda mais acentuadas ao acrescentar o conceito 

de violência aos temas relacionados ao poder ou a democracia nas aulas de filosofia. 

Cabendo, então, apontar que considero essa abordagem fundamental porque 

contempla uma relevante dimensão ética e política, dado que as percepções a 

respeito do conceito de violência podem ser ampliadas quando vinculado aos 

conceitos de poder e democracia. Pois as relações de poder e violência atravessam 

o nosso cotidiano construindo práticas e discursos que interferem nos arranjos sociais 

e, assim, participam dos nossos processos de subjetivação.  

 No entanto, pude perceber que, independentemente das posições tomadas 

pelos alunos, as paixões dominavam os discursos desenvolvidos em sala de aula e 

se resumiam, em sua maioria, a frases desgastadas, prontas ou pouco elaboradas. 

Isto é, como já dito, a aula de filosofia se transformava em um mero espaço para o 

pouco aprofundado conflito de opiniões em que apenas se reforçavam ideias prontas.  

Nesta medida a elaboração de aulas que contemplam de alguma forma o tema 

da violência me despertou incômodos que incidiram na emergência da reflexão de 

uma possível reelaboração de práticas didáticas no ensino de filosofia. Pois, como já 

dito, a problematização do conceito de violência sempre se revelou fundamental em 

minhas práticas, já que se trata de um tema que atravessa diversos problemas de 

ordem política e ética e, quando ignorado, pode oferecer lacunas que dificultam a 

elaboração de um pensamento relacionado a essas áreas da filosofia.  

 Portanto, em vista de justificar essa relevância que atribuo ao tema da violência 

nas práticas de ensino relacionadas à ética e apresentar as dificuldades que 

experimentei ao abordar o tema em sala de aula é a que me dediquei no primeiro 

capítulo. Assim, em vias de pensarmos a respeito do conceito de violência e 

da importância de uma abordagem filosófica em sala de aula, foi adotado o 

pensamento de Zizek (2014). De maneira que o pensador problematiza as possíveis 
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abordagens a respeito da violência propondo e defendendo uma abordagem oblíqua 

acerca da mesma. Pensamos, então, em que medida esse tratamento oblíquo da 

violência poderia enriquecer também a nossa abordagem em sala de aula visando 

uma produção de pensamento por parte dos alunos a respeito do tema. 

 Em busca de reelaborar a minha atuação em sala de aula a partir das angústias 

que vivenciei como professora é que inaugurei o processo dessa dissertação, 

inicialmente apenas me arriscando a propor atividades criativas em sala de aula a 

respeito do tema para que fosse possível repensar as minhas práticas. De forma que, 

realizei junto à minha orientadora a criação de algumas intervenções como uma 

primeira tentativa de superar o modelo que costumava adotar em minhas aulas. 

Assim, a execução de tais atividades não sustentava grandes pretensões e 

fundamentos, senão a possibilidade de uma experiência que oferecesse inspirações 

para repensar e reelaborar caminhos pedagógicos outros.  

 Fui surpreendida com as possibilidades que me renderam algumas atividades 

que desenvolvemos, especificamente aquelas que envolviam propostas de 

exploração de imagens. De modo que solicitei aos alunos que trouxessem para o 

espaço da sala de aula recortes de imagens, retirados de pesquisas na internet ou 

jornal, que lhes proporcionassem algum incômodo, mas de maneira indireta, isto é, 

imagens que oferecessem incômodos, mas que não necessitavam informar 

mensagens claras e diretas.  

Sobre a imagem fotográfica que revelava um menino de costas segurando uma 

pipa contrastava com o terreno em ruínas a qual ele se encontrava, o aluno que a 

selecionou enxergava ali a violência, narrando que a casa do menino com a pipa 

provavelmente havia sido destruída e a ele, violado o direito básico a moradia, só 

restava buscar a felicidade nas fantasias e brincadeiras que a infância ainda trazia. 

A compreensão do aluno a respeito da violência parecia ampliada em relação a 

concepção comum que vincula a violência necessariamente à criminalidade e aponta 

sempre para um determinado indivíduo a responsabilidade pela disseminação do 

sofrimento. Pois, por meio da imagem, o aluno foi capaz de operar com um conceito 

de violência inerente a um sistema, “não só da violência física direta, mas também 

das formas mais sutis de coerção que sustentam as relações de dominação e de 

exploração, incluindo a ameaça da violência” (ZIZEK, 2014, p.24). Assim, a princípio, 

me pareceu que a bela imagem fotográfica, permeada de elementos contraditórios, foi 
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capaz de gerar algum sentimento e, então, estimular questionamentos a uma situação 

comum relacionada à pobreza e à violação de direitos sofrida por muitas crianças no 

país. 

Uma outra imagem fotográfica, revelando pegadas em um jardim que formavam 

um caminho, foi trazida por um aluno acompanhada de uma narrativa a respeito das 

consequências geradas pelo individualismo frente ao bem comum, mas, desta vez os 

alunos passaram a questionar os conceitos de individualismo e bem comum e 

passaram a imaginar quem seria o portador daqueles sapatos que deformavam o 

capim e quais seriam as suas intenções. Por meio de um exercício de imaginação, 

elaboramos em conjunto narrativas que construíam e destruíam os argumentos que 

se formavam para julgar o personagem que criamos e que portava os sapatos. Percebi 

um processo de desnaturalização quando os alunos espontaneamente passaram a se 

questionar a respeito das supostas regras que regiam o jardim. Teriam regras? Quais 

eram as perspectivas que orientavam as regras do jardim? Quem teria delimitado 

essas regras? Quais perspectivas deveriam orientar as regras? Deveriam ter regras 

um jardim? Quem poderia pisar ou não no jardim? Para que serviria o jardim?  

Assim conclui que a discussão não era sobre o jardim, mas sobre as relações 

de poder, de violência e sobre as (in)possibilidades de construção da democracia. Isto 

é, a abordagem da imagem pareceu nos oferecer maiores problematizações a 

respeito desses temas e exigiu a operação de alguns conceitos filosóficos durante a 

produção da narrativa. Mas o que julguei mais intrigante nesse processo foi a 

desconstrução dos pressupostos, pois, além do aluno ter enxergado um problema 

político em uma imagem com pegadas no jardim e trazido um tema importante a ser 

explorado em uma aula de filosofia relacionada tanto à ética como à política, 

possibilitou aos outros alunos questionarem as bases e os fundamentos que formaram 

aquele discurso, enriquecendo, portanto, o debate e a aula de filosofia.  

Não se trata aqui, no entanto, de pensar o quanto essas experiências teriam ou 

não atendido aos meus anseios em sala de aula e tentar transformá-las em uma 

fórmula didática para abordar temas sobre a violência, a ética ou a política. Ocorre 

que me acenderam questões a respeito das imagens e do que elas poderiam oferecer 

em uma aula de filosofia a respeito da violência.  Isto é, quais seriam as potências que 

as imagens fotográficas poderiam nos oferecer quando abordadas em uma aula que 

propõe problematizar a violência em suas mais diversas formas de manifestação? De 
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que maneira poderíamos explorar essas imagens? Quais as imagens que poderíamos 

selecionar para este propósito? Quais narrativas a exploração de tais imagens pelos 

alunos poderiam render? Em que medida essas narrativas contemplariam conceitos 

fundamentais para ampliar as percepções acerca da violência que interfere em nossas 

existências? 

Como já dito, as experiências aqui relatadas não guardavam pretensões em 

seu planejamento pedagógico e, portanto, foram insuficientes para problematizar de 

maneira adequada as eventuais potências que a exploração das imagens fotográficas 

pode oferecer às práticas didáticas. No entanto, inspiraram um planejamento de aulas 

de filosofia voltado para o tema da violência, que privilegia a exploração de imagens 

fotográficas, buscando captar, analisar e problematizar as possíveis potências que 

elas carregam quando envolvidas em atividades direcionadas aos alunos. Desta 

forma, a proposta desta pesquisa se desenvolveu em meio às atividades sugeridas e 

produzida pelos alunos em aulas dedicadas a este fim. 

 De modo que, no segundo capítulo, investigamos quais as abordagens e as 

possibilidades pedagógicas que podem, de alguma maneira, atender aos nossos 

anseios. Isto é, investigamos a proposta de um caminho pedagógico diverso das 

práticas que geraram essas angústias relacionadas ao ensino de ética. Tal caminho 

foi oferecido, sobretudo, por Larrosa (2002) e denominado por ele como "saber da 

experiência". Assim, o educador ocupou um espaço importante da pesquisa nesse 

processo de reelaboração das minhas antigas práticas, de modo que busquei 

compreender o processo de um saber da experiência me inspirando no relato da visita 

de uma aluna a uma exposição no Memorial da Resistência, pois isso me permitiu 

pensar sobre como a exposição teria sido capaz de ativar determinadas potências a 

partir da experiência. Pelo que pude perceber, as memórias, vivências e saberes 

foram estimulados naquele espaço enquanto os corpos percorriam os espaços, se 

apropriavam do lugar e de seu acervo. 

  Nesta medida o capítulo explora, sobretudo, que o ato pedagógico, e não 

apenas da filosofia, se constrói junto à existência das pessoas pois buscamos 

compreender a importância em vincular a existência de cada um às práticas 

educacionais. Isso implicou considerar novas práticas pedagógicas no processo de 

ensino e aprendizagem em um contexto onde há excesso de informação, mas que, 

por sua vez, não gera necessariamente uma produção de pensamento acerca do 
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mundo em que habitamos. Tratou-se de enfrentar esse modelo tradicional de 

pedagogia que adotamos, muitas vezes, sem problematizar o suficiente. Assim, 

abordaremos nesse capítulo de que maneira o pensamento de Larrosa nos orientou 

no processo de preparação de aula, de escolhas de material, dos métodos de 

aplicação e da avaliação no semestre. 

Este processo levantado por Larrosa foi utilizado também para dar conta de um 

outro modo de abordar a ética em sala de aula que não se resumisse à mera análise 

de textos filosóficos sobre determinado assunto. Nesse sentido mostraremos como os 

corpos dos alunos estavam convidados a trazer suas experiências, memórias, 

vivências, saberes, dúvidas, angústias para experimentar um debate sobre a ética. 

 Roland Barthes (2015) também nos auxiliou profundamente nesse processo, 

sobretudo, no que concerne a pensar as imagens e sua inserção em um planejamento 

que pretende instaurar o saber da experiência, oferecendo, então, conceitos 

fundamentais para problematizarmos, sobretudo, as imagens fotográficas. De 

maneira que, ainda nesse capítulo foi introduzido o conceito de punctum de Roland 

Barthes como método de uso de análise de imagens em sala de aula. Em que 

utilizamos esse conceito como método disparador. Pois, vinculamos o conceito de 

punctum ao conceito de saber da experiência para a subjetivação das imagens e 

criação a partir delas visando, sobretudo, superar a pretensa representação visual 

objetiva que a fotografia apresenta.  

Trata-se, portanto, de compreender que as fotografias não figuraram em nosso 

planejamento como interesse e investigação a respeito de suas técnicas e 

possibilidades instrumentais, tampouco uma investigação acerca de seus possíveis 

elementos históricos, antropológicos ou sociais. Problematizamos, também nesse 

capítulo, as possibilidades de uso e abordagem de imagens na aula de filosofia, 

atentando para os riscos que a abordagem estética na aula de filosofia poderia 

oferecer, sobretudo porque, muitas vezes, reduzimos essa abordagem adotando-a 

apenas como uma etapa de sensibilização no processo de ensino. De forma que 

Marinê Pereira (2016) nos alerta que o pouco cuidado na elaboração de uma 

abordagem estética nas aulas de filosofia pode limitar tanto a compreensão dos 

conceitos filosóficos, quanto as experiências estéticas oferecidas pela arte. Porém, 

quando cuidadosamente planejada, a abordagem estética pode render um 

alargamento das percepções capaz de ampliar as potências pedagógicas.  
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Também pensamos no regime de imagens a ser adotado em sala de aula, 

atentando, sobretudo, para  o risco do uso de imagens como mera representação. De 

modo que, nessa medida, Cruz (2015) nos sugere  explorar a imagem como 

experimentação, sendo, então, um modo de superar o seu uso nos modos aristotélico 

e platônico, que poderiam reduzir as potências da imagem no processo educacional. 

Assim, o capítulo explora, a partir desses pesquisadores, a forma em que nos 

orientamos para o uso e a abordagem das imagens no planejamento das aulas 

elaboradas em meio a essa dissertação. 

No terceiro capítulo, apresento o planejamento pedagógico justificando os 

conceitos e imagens que foram inseridos em sala de aula. Assim, faço uma breve 

apresentação da escola onde dou aula. Um exercício despretensioso de etnografar 

para o mestrado, e para mim, um pouco sobre o que é aquele lugar e quem são essas 

pessoas. Situei a escola e a sala em seu contexto socioeconômico em Guarulhos, 

segunda maior cidade da grande São Paulo. Esta apresentação se mostrou 

necessária para dar corpo às pessoas que experimentariam o projeto pedagógico e 

necessária para justificar o porquê da escolha de temas, imagens e corpos 

representados nestas imagens. Assim, abordo as narrativas, as quais privilegiei 

apresentar e explorar com a turma do terceiro ano do ensino médio oriundo da classe 

média  guarulhense majoritariamente branca. 

 Ainda apresento uma síntese a respeito dos conceitos filosóficos que inseri 

nas aulas, na medida em que julguei que seriam potentes para auxiliar nesse processo 

de reelaboração do pensamento dos alunos a respeito da violência. Estes conceitos 

abordam a violência de uma maneira oblíqua e podem nos auxiliarem na percepção 

de atos que sutilmente sustentam as mais diversas manifestações da violência. São 

eles: o conceito de "banalidade do mal" de Hannah Arendt, o conceito de "poder 

simbólico" de Pierre Bourdieu e o conceito de Michel Foucault de "disciplina dos 

corpos". Assim também justifico a importância em privilegiar uma abordagem oblíqua 

da violência na seleção das imagens a serem exploradas durante o processo.  

O quarto capítulo trata das práticas em sala de aula com a exposição das 

fotografias aos alunos. De modo que, inspirada por Barthes busco meus critérios 

pessoais de seleção, a busca de um punctum que me inspirasse na escolha das 

primeiras imagens a serem apresentadas à sala de aula. Escolhi imagens que 

remetem a experiências da infância em cenários de  guerra e destruição.  Imagens, 
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portanto, de lugares distantes, envolvendo conflitos em outros países e em outras 

épocas. Também exponho como foram as primeiras aproximações e reações dos 

alunos com as imagens escolhidas e as atividades que tive que desenvolver a partir 

de então, tornando possível relatar e explorar as reações que surgiram durante esse 

processo a partir da identificação com os pontos sensíveis que algumas fotos 

ofereciam para os alunos, seja de maneira singular ou coletiva. 

Em meio a esse processo, considerei a importância em pesquisar certas 

imagens que gostaria de usar em sala de aula. Foi neste enlace que compreendi a 

necessidade em pensar as imagens a partir de um âmbito histórico e antropológico. 

Foi assim que me debrucei sobre o fotografo e historiador da fotografia Boris Kossoy 

(2012;2016) e a antropóloga visual e historiadora Lilia Schwarcz (1993;2012;2014). 

Pois, com estes dois percorri a tarefa de entender as imagens de corpos negros, 

escravos e escravidão no século XIX. Kossoy nos coloca diante da necessidade de 

desmontar as tramas da fotografia e entender sua história a partir de sua produção e 

circulação na época. Ele nos lembra que o fotógrafo manipulou as imagens para 

comunicar e dar os efeitos que gostaria em seu público. Sem contar que muitas 

dessas fotografias eram encomendas com fins específicos, de modo que podemos 

pensar que a fotografia não é uma verdade factual, mas uma encenação. Assim, para 

nos ajudar a entender a encenação nos dedicamos aos estudos que Lilia Schwarcz 

faz das cenas de escravidão mostrando como os elementos da foto nos ajudam a 

entender a sociedade, mas o fazem sobretudo a partir da dissimulação da violência 

envolvida no regime de escravidão. Aqui é o caso das fotografias de Marc Ferrez ou 

Crhistiano Jr que tentam adocicar a escravidão e esconder as contradições de uma 

sociedade autoritária e racista, oferecendo imagens da violência oblíqua e revelada 

de maneira sutil e indireta e, desta maneira, revelando a pertinência em compor 

algumas das imagens do planejamento. 

Analisamos as narrativas de duas alunas em relação a essas imagens e nos foi 

possível compreender que, de alguma forma, o punctum das imagens despertou a 

produção de histórias que corroboram as ideias levantadas por Kossoy e Lilia 

Schwarcz, nos revelando de que maneira, ainda hoje, essas imagens podem ter 

influenciado algo em nosso imaginário mas, sobretudo, como ainda assim podemos 

desmontá-las e nos reaproximar delas através de suas potências.  
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Finalmente, no capítulo cinco serão expostas e comentadas as imagens 

captadas pelos próprios alunos que buscaram com isso abordar o tema da violência 

de maneira oblíqua. Para essa atividade de captação de fotos julguei necessário criar 

atividades que atendessem a uma aproximação dos alunos ao universo do ofício 

fotográfico, sendo assim, propus alguns exercícios para estimular essa possível 

aproximação. Para tanto, a trajetória e as imagens fotográficas de Sebastião Salgado 

inspiraram e compuseram, de algum modo, esse percurso. Sobretudo, nesse capítulo, 

exponho e comento brevemente as imagens captadas pelos alunos que completaram, 

até então, o processo. 

Em suma, as atividades pedagógicas com a fotografia foram experimentadas a 

partir de três momentos: primeiramente problematizamos os conceitos filosóficos e 

desenvolvendo narrativas a partir do punctum proporcionado pelas imagens que 

retratavam as experiências infantis em cenários de guerras. A segunda atividade 

buscou inspirar narrativas a partir de possíveis punctuns gerados pelas fotografias do 

século XIX que estetizavam a violência da escravidão. Por fim, a atividade derradeira 

consistiu na captação, pelos próprios alunos, de imagens que fossem capazes de 

descortinar as violências do nosso cotidiano. Cada um desses momentos foi capaz de 

nos gerar certas reflexões e percepções acerca das potências que as imagens podem 

oferecer ao ensino de filosofia relacionado à área da ética. 

Fotografia 2 - pegadas no jardim 

Fonte: pinterest  
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2  O CONCEITO FUNDAMENTAL PARA PENSAR A ÉTICA 

2.1 O CONCEITO DE VIOLÊNCIA E AS PRÁTICAS EM SALA DE AULA   

Na maior parte das vezes que surgem questões em sala de aula relacionadas 

à violência, enfrentamos uma variedade de dificuldades. Tema que com frequência é 

explorado pela mídia, nem sempre parece ser problematizado em suas diversas 

manifestações e profundidade. Pois, as narrativas que surgem em sala de aula muitas 

vezes revelam essa abordagem insuficiente. 

 Na mídia ou em sala de aula, discursos produzidos em meio a paixões ou 

sentimento de vingança comumente emergem ao citarmos o vocábulo violência. Pois 

uma das primeiras coisas que surgem em nossa mente é a figura de um determinado 

indivíduo que promove sofrimento a outro ou outros, seja por meio de ameaças, 

assassinatos ou estupros. Diante das polêmicas levantadas pelas notícias midiáticas 

e debatidas em aula, frequentemente, como professores, presenciamos a construção 

de discursos de clamor para que o Estado assuma as necessárias providências para 

instaurar, de maneira urgente, políticas eficientes de segurança. De modo que, ao 

menos em um primeiro momento, pudemos identificar em diversas narrativas em sala 

de aula uma relação quase necessária entre o conceito de violência e o conceito de 

criminalidade. 

O professor Sergio Adorno (2011) compreende que a violência pode ser, a 

princípio, conceituada de diversas maneiras, entendendo-a como o emprego de força 

bruta ou desmedida, ou como uma forma de privação, ou ainda como algo que designa 

fatos e ações humanas que se opõem, questionam ou perturbam a paz ou a ordem 

social reconhecida como legítima. Segundo ele: "Os efeitos da violência produzem 

danos à integridade física, psíquica, moral, aos bens materiais e simbólicos" (p. 556). 

Já o crime corresponderia à violência codificada nas leis penais. No entanto, o 

professor nos adverte que nem sempre as ações violentas foram ou são reconhecidas 

como crime. Assim a violência não necessariamente se identifica no exercício e 

formulação de nossas leis.  Também podemos pensar que nem sempre aquilo que é 

considerado crime em determinada sociedade, corresponde necessariamente a uma 

ação violenta. Assim sendo, o simples processo de desvinculação entre crime e 

violência já nos possibilitaria uma gama de problematizações e questionamentos de 

ordem ética e política em sala de aula. 
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Podemos, até mesmo, compreender que o fato de não existir um vínculo 

necessário entre o crime e a violência pode indicar que toleramos, de alguma maneira, 

certas formas de violência. Tais posicionamentos puderam ser identificados em muitas 

narrativas construídas em sala de aula pelo corpo discente e, fora a partir delas que 

surgiu a emergência em abordarmos o tema da violência na disciplina de filosofia. Pois 

restava compreendermos o fundamento de tais narrativas e o quanto elas não se 

inserem de maneira ingênua em um processo de reprodução de possíveis estruturas 

de poder que discriminam certos grupos sociais e violam seus direitos fundamentais.  

Como exemplo podemos considerar que algumas ações violentas como 

aquelas ocorridas na esfera doméstica, ou a violência ideológica presente nos atos de 

discriminação racial e sexual, embora consistam em práticas que geram sofrimento, 

nem sempre foram ou são consideradas crimes, por vezes sendo aceitas e 

naturalizadas. Podemos recorrer à história do Ocidente para identificar como a 

violência além de naturalizada pode, até mesmo, vir a ser institucionalizada: basta 

lembrarmos da violência extrema presente, por exemplo, nos regimes escravocratas 

ou no holocausto judeu. Tais fatos, então, denunciam que certas ações violentas, 

quando praticadas contra determinados grupos, serão toleradas, amenizadas, 

naturalizadas ou, até mesmo, reconhecidas em lei em determinados contextos.  

Da mesma forma, mas, por outro lado, é possível identificar também, ao longo 

da nossa história, a criminalização de atos não violentos como, por exemplo, no código 

penal brasileiro de 1890 a proibição por lei da ociosidade ou da prática da capoeira1. 

Valendo então indagar se a violência não estando presente no ato criminalizado, não 

se manifestaria na própria lei, isto é, no exercício de sua proibição, em forma de 

racismo e de penalização da pobreza? Pois sabemos que a lei, ao permitir o 

                                            
1Capítulo XII: Dos Mendigos e Ébrios.“Art. 391. Mendigar, tendo saúde e aptidão para trabalhar:Pena 

– de prisão celular por oito a trinta dias. (…).Art. 393. Mendigar fingindo enfermidades, simulando 

motivo para armar à comiseração,ou usando de modo ameaçador e vexatório:Pena – de prisão celular 

por um a dois meses.(…).Art. 396. Embriagar-se por hábito, ou apresentar-se em público em estado 

de embriaguezmanifesta: Pena – de prisão celular por quinze a trinta dias.(…).Capítulo XIII: Dos Vadios 

e CapoeirasArt. 399. Deixar de exercitar profissão, ofício, ou qualquer mister em que ganhe a vida,não 

possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite; prover a subsistência por meio de 

ocupação proibida por lei, ou manifestamente ofensiva da moral e dosbons costumes:Pena – de prisão 

celular por quinze a trinta dias.§ 1º Pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio, ou 

vagabundo, será eleobrigado a assinar termo de tomar ocupação dentro de 15 dias, contados do 

cumprimento da pena.§ 2º Os maiores de 14 anos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares 

industriais,onde poderão ser conservados até a idade de 21 anos.(…).l 
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encarceramento de desempregados e capoeiras, incide nos corpos mais vulneráveis, 

continuando a gerar violência e privação aos direitos básicos das pessoas negras 

recém-libertas da escravidão, porquanto sabemos que o legado da escravidão teria 

produzido um contingente de desempregados. Isso talvez indique a emergência em 

questionarmos o quanto as práticas e discursos em que estamos inseridos não 

carregam ou sustentam, de forma naturalizada, manifestações violentas que 

disseminam o sofrimento. 

Em decorrência da variação, revelada pela história, dos critérios para definição 

do conceito de delinquência, ou de delinquente, é que Foucault (1987) traça uma 

genealogia das formas de punição, revelando o quanto esses critérios, bem como as 

formas de punição, estariam relacionados a determinados contextos que se inserem 

a partir de uma construção de práticas, saberes e relações de poder. Essa questão se 

torna ainda mais complexa ao considerarmos a desvinculação da necessidade entre 

o poder e a violência apresentada nos estudos de Foucault. Portanto, 

compreendemos que a investigação da construção de nossas práticas, saberes e 

relações de poder são de grande relevância no processo de construção de um 

pensamento ético e político que considere a problematização das violências. 

Assim de uma maneira generalizada, pude também perceber, por meio das 

diversas narrativas experimentadas em sala de aula, que a violência, quando 

praticada pelo próprio Estado, muitas vezes é naturalizada, considerada necessária e 

legitima em determinadas ocasiões. Em 2016 vivenciamos em diversas cidades do 

país a ocupação maciça nas escolas da rede pública pelos estudantes secundaristas 

que protestavam contra a "PEC 241" e a reforma do Ensino Médio proposta pelo 

governo Temer. Tratava-se da proposta de emenda constitucional que previa um teto 

para os gastos públicos, de maneira que muitos estudantes compreendiam que a lei 

somada à reforma do ensino geraria consequências negativas para o já sucateado 

ensino público, violando direitos previstos na constituição. Segundo amplas 

coberturas de diversas mídias, a polícia teria agido com truculência contra os 

estudantes ao forçar a desocupação, violando a integridade física de muitos menores. 

Ainda que muitos na sala de aula tenham se comovido com a situação dos alunos da 

rede pública, também foi possível presenciar muitas narrativas que afirmavam a 

necessidade da violência e da repressão para conter a desordem e, assim, muitos 

deslegitimavam a ação dos estudantes. Foi possível experimentarmos no mundo 
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diversos regimes políticos autoritários que expandiram suas práticas violentas sob um 

pretexto de manutenção da ordem. No entanto, poucas vezes, encontramos nessas 

narrativas o questionamento com alguma profundidade a respeito do significado desta 

ordem que a todo custo necessita ser mantida. Isto é, muitas vezes a violência 

praticada pelo próprio Estado é legitimada em nome da eliminação de uma suposta 

desordem que frequentemente é pouco problematizada. 

A luta pela conquista ou mesmo a garantia de direitos reconhecidos pela 

constituição e que priorizam a dignidade e a cidadania sofrerá ao longo da História, 

por parte do Estado ou do Direito, permanentes ataques, repressão, penalização e 

criminalização. De modo que, a organização de greves e manifestações pelos 

movimentos sociais e sindicatos será, muitas vezes, proibida ou criminalizada, e, 

segundo as nossas próprias percepções em sala de aula, deslegitimadas pelo 

discurso popular. Portanto pensamos que também caberia indagar a validade da 

violência quando utilizada como um instrumento de poder pelo próprio Estado. Ou 

ainda, problematizar a finalidade de determinadas ações violentas. 

Também não podemos deixar de citar a frequente perseguição e penalização 

aos saberes, à ciência ou à arte, possibilitada pelas relações de poderes que 

envolvem a política ou a religião e que, às vezes, encontram apoio na própria 

população. A cena narrada por Platão no diálogo Apologia de Sócrates (1997) 

denuncia a condenação à morte do pensador que ousou questionar e estimular os 

jovens a refletirem a respeito do mundo e da sociedade de sua época. O ensino, os 

saberes, os livros, cientistas e professores também se encontrarão na mira, ao longo 

de toda a história, de perseguições e tentativas de criminalização, ainda que não 

envolvam em suas atividades nenhuma forma de violência. Pensadores reconhecidos 

como Giordanno  Bruno e Galileu Galilei ilustram apenas os exemplos mais clássicos 

de uma história que ainda persiste. 

 

Pensamos se a aula de filosofia não poderia oferecer um espaço para o exame 

desses argumentos com maior acuidade já que esses temas são fundamentais para 

o exercício do processo democrático. No entanto, em sala de aula percebemos que 

mesmo um exame cuidadoso, que ofereça a problematização de conceitos complexos 

a respeito do tema, muitas vezes, não são capazes de estimular uma produção 

de  pensamento a respeito da ética, pois, comumente, as aulas parecem resultar em 
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uma reprodução de opiniões que se resumem a ser contrárias ou favoráveis a 

determinados atos violentos. Também a partir das diversas narrativas presenciadas 

na prática do ensino, passamos a considerar os questionamentos advindos dos 

discursos que envolvem o tema da violência como fundamentais ao processo de 

construção de um pensamento ético, ou seja, de que maneira poderíamos criar 

condições na sala de aula para estimular a produção de um pensamento relacionado 

à ética, aos direitos humanos e ao tema da violência.  Defendemos a necessidade de 

reelaborarmos um pensamento a respeito desse tema tão complexo e tão comumente 

mal compreendido por cada um de nós. 

Pois defendemos que as dimensões da violência resultam das hierarquias 

sociais produzidas estruturalmente e simbolicamente e que essas, por sua vez, 

possibilitam  o desenvolvimento de privilégios e dominação de uns sobre outros. Isso 

resulta em uma permanência da violência em nossas vidas, a partir de suas mais 

diversas manifestações. Deste modo, o tema da violência se relaciona à nossa vida 

concreta pois as questões que a permeiam estão inseridas no processo de fabricação 

de identidades e possibilidades materiais, contribuindo para a configuração da 

existência de cada um de nós produzindo-nos como sujeitos em sociedade.  

Portanto, a fim de buscar proporcionar um espaço de elaboração do 

pensamento ético, consideramos repensar a seleção dos conceitos filosóficos que 

envolvem essas questões, durante o planejamento das aulas, bem como, a sua forma 

de abordagem e a nossa finalidade pedagógica. 
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2.2 VISÕES MARGINAIS SOBRE A VIOLÊNCIA 

Fotografia 3 - menino sírio morto ao buscar refúgio 

 

Fonte: Fotografia de Nilufer Demer, Editora Abril  

O pequeno e frágil garoto que repousa o corpo imóvel e sem vida colado a areia 

à beira do mar é uma criança síria morta ao atravessar fronteiras em busca da 

segurança que seu país já não mais podia oferecer. A imagem do menino percorreu 

o mundo e parece ter gerado grande comoção e até se transformado em símbolo da 

crise humanitária e imigratória que o mundo enfrenta atualmente. 

Imagino o quão complexo seria a tentativa em dimensionar os efeitos que a 

divulgação desta imagem teria gerado na emergência dessas crises. Não possuo 

essas respostas e tão menos pretendo gerar perguntas relacionadas aos reais efeitos 

de ordem política que a denúncia proporcionada pela imagem teria sido capaz de 

oferecer. Mas, como alerta Zizek:  

 

"Quando a mídia nos bombardeia com as 'crises humanitárias' que 

parecem surgir constantemente mundo afora, deveríamos levar 

sempre em conta que uma crise concreta só irrompe na visibilidade 

dessa mídia enquanto resultado de uma conjunção complexa de 

fatores" (2014, p.18). 

 

Seria nessa conjunção complexa de fatores que, segundo o pensador, 

residiriam os elementos relevantes responsáveis pelas explosões de violência. Assim 
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podemos considerar que, ao atentar a emergência para as causas humanitárias 

revelando uma violência explicita encarnada na criança morta, a fotografia poderia 

desviar as atenções dos reais motivos que sustentam e possibilitam as mais diversas 

manifestações da violência. 

Pois o pensador considera que haveria algo intrinsecamente mistificador numa 

consideração direta a respeito da violência. "A alta potência do horror diante dos atos 

violentos e a empatia com as vítimas funcionam inexoravelmente como um engodo 

que nos impede de pensar" (2014, p.19). Ao pensarmos a violência tendemos a 

desprezar o cenário que a produz e considerar apenas a sua parte mais aparente, 

como, por exemplo,  crimes, horrores e conflitos. Assim tendemos a pensar que uma 

solução emergencial deve ser tomada a fim de combatermos os horrores que ela 

denuncia e assim somos impedidos de examinar as raízes que sustentam essa 

violência. Zizek denomina esse tipo de violência mais aparente como subjetiva na 

medida em que ela denuncia de forma clara os seus agentes. Embora essa forma de 

violência seja a que nos vem à mente quando somos comovidos a pensar no assunto, 

ela consistiria apenas na parte mais visível de um triunvirato que incluiria também dois 

tipos objetivos de violência denominadas pelo pensador como simbólica e sistêmica, 

as quais estariam relacionadas às construções de cenários mais complexos que 

promoveriam e sustentariam manifestações de violência, demandando um tempo 

maior de reflexão no processo de compreensão da destas, pois a violência objetiva 

seria uma forma de violência anônima de difícil percepção, porquanto, inerente a um 

sistema ou uma linguagem, e não possuindo agentes determinados. Essa forma de 

violência permitiria a dominação de uns sobre outros e as diversas manifestações de 

atos violentos, isto é, a violência objetiva engendraria os cenários que possibilitariam 

a violência mais aparente e subjetiva. Assim, segundo Zizek, ao atentarmos apenas 

para a urgência da violência subjetiva, desviamos a necessária problematização das 

estruturas que sustentam, geram e permitem o desenvolvimento das diversas 

manifestações de violência.  

Nesta medida é que o pensador propõe, em sua obra, uma abordagem oblíqua 

da violência, se dedicando principalmente às suas formas objetivas, necessárias para 

a compreensão dos cenários que a engendram. A violência objetiva a qual ele 

denomina simbólica estaria relacionada à linguagem e, portanto, à imposição de um 

certo universo de sentido, uma vez que as interpretações simbólicas presentes na 
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nossa linguagem construiriam o próprio ser e a existência social dos sujeitos 

interpretados.  Logo, neste universo de sentidos, é que também seriam organizadas 

as hierarquias e os arranjos sociais. Então a dimensão simbólica seria capaz de nos 

inserir em determinados espaços da sociedade que seriam intrínsecos à construção 

de nossa existência. Nesta medida o universo simbólico seria produtor de 

subjetividades, de identidades que ocupam espaços de superioridade ou inferioridade, 

permitindo o exercício de possíveis poderes que resultariam em determinadas 

opressões. Já a violência objetiva, a qual Zizek denomina sistêmica estaria 

relacionada às consequências do sistema econômico e político e, portanto, 

corresponderia às formas mais sutis de coerção que sustentariam as relações de 

exploração e dominação.  

 

A questão é que as violências subjetiva e objetiva não podem ser 

percebidas do mesmo ponto de vista: a violência subjetiva é 

experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de um grau zero 

de não violência. É percebida como uma perturbação do estado de 

coisas "normal" e pacífico. A violência objetiva é uma violência 

invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade 

do nível zero contra a qual percebemos algo como subjetivamente 

violento (p.17-8)     

 

 A partir dessas considerações de Zizek a respeito da violência temos que a 

exploração do tema de maneira filosófica em sala de aula também requer essa 

abordagem oblíqua, na medida em que julgamos fundamental em uma 

problematização ética, um exercício de desnaturalização das condutas humanas 

capazes de ampliar as percepções acerca do mundo em que estamos inseridos e, 

que, por sua vez, produz certas formas de violência. 

A partir então do conceito de violência objetiva pensamos a elaboração do 

planejamento pedagógico semestral de filosofia do terceiro ano do Ensino médio que 

sustenta a presente dissertação. Assim, selecionamos textos e elementos estéticos e 

elaboramos exercícios que buscassem, de alguma maneira, ampliar as percepções 

acerca dessa violência objetiva. Na medida em que pretendemos estimular uma 

possível desnaturalização de arranjos sociais que possibilitam e sustentam os mais 

diversos atos violentos. 
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3 CAMINHOS PEDAGÓGICOS OUTROS 

3.1 O SABER DA EXPERIÊNCIA 

Fotografia 4 - aluna contempla uma obra de arte 

 

Fonte: fotografia captada pela aluna Gabriela Mancilha     

Uma aluna acompanha os seus colegas durante um trabalho de campo pelo 

memorial da resistência de São Paulo. Assim que acessam o local se dirigem às celas 

em que eram encarcerados os prisioneiros políticos durante o período de repressão, 

ali encontram nomes rabiscados: os registros deixados pelas diversas pessoas que 

enfrentaram os horrores das torturas e do cárcere naquele lugar.  Um daqueles tantos 

nomes pertence ao avô de uma das alunas presentes. O nome, então, encarna aquela 

realidade e gera proximidade com o horror que aquelas pessoas sofreram.  Outro 

nome denuncia: "Olavo Hansen morreu". A aluna se arrepia. 

 Ela se expõe ao que o museu propõe, escuta, observa, lê um a um, aos 

depoimentos escritos, às fotografias, aos áudios e vídeos das pessoas que sofriam, 
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mas buscavam resistir e contavam histórias marcantes daquela época e daquele 

lugar. Contempla o cravo vermelho exposto no centro da sala e sorri para a pequena 

flor que com sua vida e beleza contradiz o clima de violência e repressão e reforça o 

espírito de resistência e solidariedade que aquelas memórias denunciam. Desperta a 

imaginação para uma época e uma situação que ela nunca vivenciou, imagina 

situações, conflitos e lutas, medo e coragem, esperança e dor.  Se emociona, junto 

aos colegas, com a narrativa de uma carta em que um garoto demonstrava sentir 

saudades do pai. Depois se dirige a um estreito corredor que correspondia ao local do 

banho de sol dos encarcerados, ela se encosta nas mesmas grades em que policiais 

há um tempo se debruçavam armados para exercer a vigilância sobre os prisioneiros. 

Ali, desconcertada, a aluna lê em voz alta o intertexto, um poema de Brecht que 

acabara de descobrir. Os alunos silenciam. Ela fica perplexa e se arrepia novamente, 

elegendo esse o momento mais marcante do dia. Os alunos encerram a visita 

perturbados. 

 Por fim todos se dirigem a exposição de arte presente no mesmo prédio, a 

estação pinacoteca, então, a aluna se encanta, naquele momento, com uma das obras 

de arte exposta no local. Ali ela se aconchega, silencia e contempla a pintura por um 

longo momento. A obra que lhe diz: "a realidade escondida no verso” lhe parece 

enigmática, com muitas coisas a oferecer, mas difícil de decifrar. Ela fica ali, parada, 

não quer organizar um sentido para aquela pintura, apenas compreende que a obra 

imprimiu todo o sentimento sufocado por ela naquele dia. 

Permitam-nos, então, concluir que esse relato transmitido de forma 

entusiasmada pela aluna nos revelou que essa visita ao memorial da resistência 

constituiu uma experiência e, então, nesta medida, podemos compreendê-la como um 

sujeito de experiência no sentido em que problematiza Jorge Larrosa (2002). 

(...) o sujeito da experiência seria algo como um território de 

passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que 

acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve 

algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. (p.24) 

 

Com isso queremos atentar que a visita da aluna ao memorial a teria exposto a 

um certo tipo de saber que, de alguma maneira, se aproxima ao que Larrosa 

denomina saber da experiência. Pois, na perspectiva do pensador, a experiência 

estaria relacionada ao que nos passa, nos toca, nos afeta e nos acontece. Assim algo 
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aconteceu com a aluna durante o percurso pelo memorial, algo a tocou e a afetou. 

Nesse acontecer ela se constituía como um sujeito de experiência, "como um espaço 

onde tem lugar os acontecimentos". 

 Desta forma, a aluna se expôs aos acontecimentos, de modo que a captação 

da experiência, segundo Larrosa, somente pode ocorrer por meio dessa exposição, 

com todo o risco e o perigo que isso possa envolver. Assim a experiência não 

corresponderia a uma posição, nem a uma oposição ou imposição. Tratar-se-ia de 

uma "ex-posição", uma abertura e receptividade ao que ela viu, sentiu ou escutou. 

Nesse sentido, caberia uma certa passividade, pois, na concepção do autor, a 

experiência não pode ser captada a partir de uma lógica de ação, mas de paixão: 

corresponderia a uma lógica passional e passiva porque envolve esse estar exposto 

a algo, envolve um certo padecimento e uma certa paciência; também envolve o 

desejo por algo que não se tem, um estar fora de si e um estar possuído por esse algo 

que se deseja.  

De modo que, essa receptividade aos acontecimentos também é capaz de 

produção de pensamento, se compreendermos que pensar "é, sobretudo, dar sentido 

ao que somos e ao que nos acontece" (p.21). A aprendizagem da aluna foi despertada 

pelo modo em que ela deu sentido a esse acontecer, na maneira em que os afetos 

acompanhavam a sua própria existência. É essa aprendizagem que Larrosa defende 

como um saber da experiência, um tipo de saber que não pode se separar do indivíduo 

que o encarna. Isso, sobretudo, porque constitui um tipo de saber que possui essa 

qualidade existencial, isto é, um conhecimento que se relaciona com a "vida singular 

e concreta de um existente singular e concreto" (p.27) 

A experiência da aluna não pôde ser experimentada por seus colegas, pois ela 

é singular, já que envolve uma relação com a própria existência, com a maneira de 

cada um ser, se configurar e perceber o mundo. Por isso também que não podemos 

compreender esse saber como uma busca pela verdade que as coisas supostamente 

carregam ou como uma acumulação progressiva de verdades objetivas que 

permanecem externas a nós. Trata-se de um saber que privilegia o sentido ou o sem 

sentido daquilo que nos sucede. 

Nesta medida, compreendemos que a disciplina de ética no ensino de filosofia 

demanda certas necessidades que, de alguma maneira, o saber da experiência pode 

contemplar. As angústias que experimentamos diante do processo de ensino e 
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aprendizagem relacionado ao tema da violência surgiram a partir de uma ordem 

epistemológica de ensino que pretendia exercitar o domínio da leitura de textos 

filosóficos e a compreensão dos conceitos. No entanto, essas leituras não pareciam 

formar nem transformar o espírito dos alunos, já que produziam apenas conflitos 

estéreis em meio às aulas, em que cada um utilizava o texto dominado pela leitura 

apenas como uma ferramenta discursiva para construir argumentos capazes de 

conservar seus pressupostos. 

 Pensamos se não seria válido questionarmos o sentido de um ensino de 

filosofia voltado para a área de ética que pretende apenas a apreensão dos conceitos 

e não participa da configuração do caráter e da existência mesma do aluno. Não se 

trataria então de ensinar o aluno como agir, tampouco de estabelecer verdades a 

respeito da condução ética de cada um. Mas de uma tentativa, talvez um tanto 

pretensiosa, de oferecer elementos para que os alunos possam produzir um 

pensamento ético singular, uma maneira de se configurar e se conduzir no exercício 

mesmo em que se produz o sentido daquilo que o afeta. 

  Isto é, defendemos um ensino de ética que vise oferecer uma ordem ética, tal 

como o saber da experiência. Ou seja, um ensino que deve antes de tudo, buscar 

oferecer elementos que possam promover afetos e acontecimentos para que os 

alunos configurem sentido a esses em um exercício que envolva e seja capaz de 

configurar a própria existência. Em vez de um ensino que privilegie apenas a avaliação 

da apreensão de conceitos exigidos por provas ou exames vestibulares. 

Desta forma, pensamos que o saber da experiência pode atender, de alguma 

maneira, aos nossos anseios em relação ao planejamento de ensino de filosofia 

relacionado a área da ética e ao tema da violência. No entanto, como podemos 

transformar os alunos em sujeitos de experiência? Como criar um território de 

acontecimentos? Quais posicionamentos pedagógicos podemos adotar para 

contemplar esse tipo de saber? 

Primeiramente, reavaliemos as nossas práticas para que possamos 

compreender de que maneira elas se distanciam de uma ordem epistemológica que 

privilegie a experiência. Larrosa aponta que muitas das nossas práticas pedagógicas 

impedem a experiência e assim, são incapazes de proporcionar este saber, pois, 

atualmente o conhecimento seria essencialmente ciência e tecnologia. Isto é, algo 

universal, impessoal e objetivo, "algo que está aí, fora de nós, como algo de que 
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podemos nos apropriar e que podemos utilizar; e algo que tem que ver 

fundamentalmente com o útil no seu sentido mais estreitamente pragmático, num 

sentido estritamente instrumental" (p.27). 

 No entanto, já ressaltamos que um ensino relacionado à área da ética, 

porque vinculado à maneira como nos conduzimos e avaliamos nossas próprias 

ações, não pode ser reduzido a uma aprendizagem que não considere a configuração 

da própria existência, isto é, que não encarne no próprio sujeito de 

conhecimento. Vimos que o autor aponta para algumas práticas atuais que impedem 

a experiência, mas que participam do nosso cenário pedagógico. Seriam elas o par 

informação/opinião, a falta de tempo e o excesso de trabalho. Sabemos que hoje, com 

o advento da internet, o acesso às informações é facilitado nos constituindo como 

sujeitos de informação. No entanto, na perspectiva do educador, isso não nos confere 

necessariamente a aprendizagem e o conhecimento, pois o excesso de informação 

não é capaz de produzir afetos e acontecimentos, não é capaz de produzir sentidos 

para a nossa existência. Comumente disponibilizamos textos e mais textos para que 

os alunos leiam, interpretem e façam algumas atividades a partir daí, pois, ao 

considerarmos a quantidade de conceitos que são exigidos pelos exames 

vestibulares, não temos como desprezar a necessidade desse excesso de 

informações. 

  As opiniões completam o par da informação, constituindo a dimensão 

subjetiva do processo, o momento em que significamos as informações. No entanto, 

essa significação ocorreria, na maior parte das vezes, de forma automática e técnica, 

atendendo aos anseios de uma sociedade que delega compulsoriamente a emissão 

de opiniões, haja vista a dinâmica presente nas redes sociais. Em sala de aula mesmo, 

muitas vezes, utilizamos as opiniões como uma forma de "medir" o conhecimento e 

avaliar o processo de aprendizagem. No entanto, tais práticas parecem não conferir 

alguma ordem ética, mas apenas uma competência para resolução de questões e 

exercícios. 

 Prosseguimos com a falta de tempo que se completa ao excesso de 

informações, pois, não admitimos perder tempo e pretendemos aproveitar cada 

segundo das aulas com a maior quantidade possível de informações a serem 

oferecidas. Assim as coisas passam muito depressa, o tempo no mundo moderno é 

muito mais veloz e passamos com isso a nos constituir como seres obcecados por 
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novidades, que demandam cada vez mais novos estímulos. No entanto, "ao sujeito do 

estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o 

choca, mas nada lhe acontece (p.23)". 

Nessa mesma medida, o excesso de trabalho também impediria a experiência, 

pois estamos sempre em atividade, sempre mobilizados. Mas, o sujeito da 

experiência, como já destacamos, opera pela lógica da paixão e não da ação, pois ele 

é o sujeito da receptividade e requer um gesto de interrupção, requer parar para 

pensar, escutar e olhar. Mas qual espaço que destinamos às nossas aulas para esse 

parar, olhar e escutar? Como esses momentos podem ser privilegiados em nosso 

exercício de planejamento pedagógico?  

 Reconheço essas práticas em boa parte das minhas vivências em sala de aula, 

sobretudo, no que concerne ao processo de ensino relacionado à ética, disciplina na 

qual me dedicava problematizar com os alunos dos segundos e terceiros anos do 

Ensino Médio. Após a visita a textos clássicos da teoria política e ética, no segundo 

ano, de Maquiavel a Kant, passando por John Locke e Rousseau, abrangendo 

também algumas teorias liberais e socialistas e ainda problematizando a construção 

dos direitos humanos. Deixava para o terceiro ano, determinados conceitos 

contemporâneos relacionados à ética. De maneira que buscávamos discutir com base 

em textos filosóficos e trechos de filmes e músicas, as concepções de liberdade, as 

relações de poder, a construção das hierarquias, o racismo e a biopolítica. Assim as 

aulas seguiam com abordagens expositivas, leituras de textos e debates em sala de 

aula, buscando atender também as exigências da rede privada de ensino que 

considerava uma formatação de aula que atendesse a proposta fundamental de elevar 

o desempenho dos alunos nos exames vestibulares. Dessa forma, a realização de 

exercícios de múltipla escolha que exigissem uma adequada interpretação de texto 

era fundamental nesse percurso pedagógico. 

As implicações desse processo que foram possíveis de serem identificadas 

durante seu exercício nos revelaram que grande parte dos alunos, desde que 

disciplinados para cumprirem a proposta, podem alcançar bom desempenho nas 

avaliações relacionados ao tema da violência. No entanto, entendo que a filosofia, 

sobretudo quando vinculada à área da ética, comporta pretensões além dessas. 

Assim, ainda que as avaliações escolares, de maneira geral, revelassem o "bom 

desempenho" por parte dos alunos na interpretação e compreensão dos textos 
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sugeridos; as narrativas, durante os debates, ainda pareciam superficiais, pois eram 

comumente desviadas para questões biológicas e ontológicas. Frases como: "a 

violência, o egoísmo e as desigualdades fazem parte da essência humana e não há 

como mudar isso." ou " A essência masculina é violenta e dominadora por causa da 

testosterona." sempre foram muito comuns. Isto é, mesmo após a leitura de conceitos 

complexos, muitos argumentos eram mobilizados para justificar as violências, 

hierarquias e desigualdades sociais de maneira simples e abstrata, distanciada da 

realidade concreta, na medida em que se apelava para ideologias sustentadas no 

conceito de essência ou natureza humana. 

 

Nesta medida, consideramos que as práticas desenvolvidas não pareceram 

capazes de proporcionar uma relação dialógica entre o aluno e o texto, dado que os 

alunos não revelaram, em sua maioria, necessidade de inserir os conceitos filosóficos 

à sua realidade e existência e, desta forma, elaborar um pensamento voltado para a 

problematização da violência. Aparentemente, a compreensão dos conceitos 

possibilitou apenas uma apressada formação de opiniões.  Preocupava-nos que uma 

aula de ética, ainda que considere procedimentos que intencionem vincular teoria e 

prática, não dar conta de estabelecer relações entre o discurso proporcionado pelas 

aulas e a realidade vivenciada de forma concreta. Quanto da quantidade de textos, 

debates e exposição de conceitos que possibilitamos em nossas aulas constituem 

acontecimentos? Produzem condições de mediação entre a filosofia e a existência de 

cada aluno? 

Temos claro que buscamos uma aprendizagem, porque relacionada à área de 

ética, inspirada no saber da experiência, isto é, portadora de uma qualidade 

existencial e de uma ordem ética, que busca produzir pensamentos por meio da 

produção de sentidos aos acontecimentos. Desta forma é que propomos um 

planejamento pedagógico que tente dar conta de transformar o aluno em um sujeito 

da experiência, passivo e receptivo, aberto aos acontecimentos e afetos, com 

atividades relacionadas a saberes que por meio de um processo de subjetivação 

produzam sentidos e não a um saber obcecado pela imposição de verdades a serem 

alcançadas. 

Nesta medida dedicamos um semestre do nosso calendário pedagógico para 

esta tentativa, organizando leituras e atividades concernentes a uma abordagem 
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oblíqua a respeito da violência, que pretendeu a produção de sentidos e não o alcance 

de verdades. Para esta abordagem, portanto, privilegiamos a exploração das 

fotografias a fim de pensar as possíveis aberturas e acontecimentos que estas seriam 

capazes de oferecer. 

3.2 O PUNCTUM COMO ACONTECIMENTO 

O filósofo Roland Barthes (2015) admite que algumas fotografias em especial 

são capazes de lhe afetar, de lhe causar uma certa atração, enquanto outras 

permanecem inertes diante de seu olhar. Esse afeto, que ele compreendia como uma 

espécie de "estalo", foi em um primeiro momento designado por ele como uma 

aventura. O princípio da aventura, esse afeto que apenas algumas fotografias eram 

capazes de lhe causar era o que garantia a existência e o sentido da foto. 

 

Nesse deserto lúgubre, me surge, de repente, tal foto; ela me anima e 

eu a animo. Portanto é assim que devo nomear a atração que a faz 

existir: uma animação. A própria foto não é em nada animada (não 

acredito nas fotos "vivas") mas ela me anima: é o que toda aventura 

produz. (BARTHES, 2015, p. 25). 

 

Algumas fotografias seriam capazes de nos atingir, ofereceriam detalhes, 

acasos que nos serviriam como elementos sensíveis capazes de nos pungir. Barthes 

denuncia esses elementos como uma espécie de ferida ou picada, pois causaria em 

nós uma espécie de pontuações, configurando pontos sensíveis. Ele encontra, então, 

no latim, uma denominação que julga mais adequada: punctum; "pois punctum é 

também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte -- e também lance 

de dados" (BARTHES, 2015, p. 29). 

Desta forma, o punctum, na perspectiva de Barthes, não corresponderia aos 

signos clássicos que as fotografias possuem e que podem nos chamar atenção para 

informações históricas e culturais. A esse elemento ele denomina studium e o 

contrapõe ao punctum. O studium seria o elemento fotográfico que ensina, informa, 

faz significar, representa e surpreende. Estaria em harmonia com as intenções do 

fotógrafo, sendo um elemento objetivo e, portanto, capaz de ter o seu significado 

compartilhado entre aquele que capta a imagem e o espectador, desde que 

pertencentes a mesma cultura. 
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 Já o punctum corresponderia a um elemento subjetivo, aos detalhes oferecidos 

pelas fotografias que seriam capazes de atingir ou não as pessoas de maneira 

singular. Estaria relacionado, portanto, ao gozo ou a dor e inserido numa ordem de 

paixão e não de gosto. Devendo, portanto, ser explorado na ordem dos "sentimentos" 

e aprofundado, como defende Barthes, não como um tema, mas como uma ferida. 

Nesta medida, a do punctum, é que podemos considerar que as fotografias são 

capazes de produzir sentidos. Pois promovem afetos e acontecimentos e possuem 

uma qualidade existencial, pensativa, capaz de produzir pensamentos. Assim, 

consideramos que a exposição dos alunos às fotografias poderia render afetos, 

transformá-los em sujeitos da experiência, já que o punctum corresponderia aos 

acontecimentos, no mesmo sentido em que defende Larrosa, estando também 

inserido em uma lógica de paixão e receptividade, existência e sentido. 

 O punctum como um acontecimento é um elemento subjetivo e possui uma 

qualidade existencial: não se separa do sujeito que o encarna, contemplando as 

qualidades que podem produzir o saber da experiência tornando as fotografias 

constituem em nosso planejamento elementos que geram condições para o exercício 

de dar sentido às coisas, de configurar a própria existência. 

No entanto há que se levar em conta que não há como prever os elementos da 

fotografia que são capazes de atingir os pontos sensíveis, de ferir e produzir sentidos. 

Pois, não conseguem ser fabricados pelo fotógrafo, tampouco conseguimos, enquanto 

professores, promover qualquer critério capaz de trazer alguma segurança na seleção 

de fotografias que atinjam a esse propósito. Quando intencional, o punctum perde seu 

efeito, deixa de atingir, afetar e produzir acontecimentos. Uma vez que, os elementos 

de uma fotografia que são capazes de nos tocar, são imprevisíveis, singulares, pois 

se relacionam à vida e a existência concreta de cada um de nós. 

 Assim, salientamos, mais uma vez que o punctum, enquanto acontecimento é 

experimentado de maneira única a partir das vivências, marcas e memórias que cada 

um de nós carregamos. Barthes relata a atratividade que lhe exercia a fotografia de 

uma "negra endomingada" e julgava, a princípio, que eram seus sapatos de presilha 

que o pungiam, que proporcionava existência à foto, no entanto, depois admite que 

eram os colares que a mulher portava que correspondiam ao punctum, pois lhe 

remetiam às joias de sua família. 
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É preciso considerar que as fotografias podem ou não portar esses pontos 

sensíveis, pois esses elementos não se encontrariam na própria fotografia, mas se 

estabeleceriam em meio a relação que seriam capazes de produzir com os alunos. 

Assim, o punctum não pode ser levado em conta como critério para seleção das fotos 

eleitas para o nosso processo de ensino, mas, talvez, se revelem nas narrativas que 

pretendemos propor, no exercício mesmo de "dar sentido" aos acontecimentos que 

elas possam sustentar. 

Por outro lado, não seria exatamente a partir do studium o nosso critério para 

seleção das fotografias, já que de alguma maneira, selecionamos as fotos 

considerando as possíveis potências que poderiam sustentar em uma abordagem 

oblíqua a respeito da violência. Isto é, as fotos que selecionamos e as atividades que 

elaboramos para abordá-las não constituem imagens claras e diretas a respeito da 

violência, mas possibilidades de interpretações e narrativas singulares. As atividades 

que foram propostas a partir das imagens não intencionavam extrair verdades ou 

conceitos sobre as mesmas, senão a produção de narrativas que visem um exercício 

de reelaboração do próprio pensamento e, quem sabe, que auxiliem no 

aprofundamento de percepções a respeito dos arranjos do mundo que habitamos e 

estimule, de alguma maneira, um processo de desnaturalização do mesmo. 

Trata-se, de compreender que as fotografias não figuram em nosso 

planejamento o interesse e investigação a respeito de suas técnicas e possibilidades 

instrumentais, tampouco uma investigação acerca de seus possíveis elementos 

históricos, antropológicos ou sociais. Mas, configura um elemento estético capaz de 

provocar acontecimentos e gerar pensamentos a respeito dos cenários que 

engendram a violência. 

3.2.1 Possíveis usos e abordagens da fotografia na aula de filosofia. 

 A professora Marinê (PEREIRA, 2016) defende que "a arte pode colaborar com 

o alargamento da nossa percepção e com a tarefa da filosofia e de seu ensino, sendo 

um dispositivo de desconcertação e de deslocamento da atenção" (p.55). Assim, a 

estética poderia auxiliar no processo de produção de pensamento, subjetivação, 

ampliação de percepções e desnaturalização. Contudo, ela nos adverte para as 

responsabilidades que devemos considerar ao adotar obras artísticas no processo de 
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ensino e aprendizagem em filosofia, pois corremos o risco de empobrecer tanto a 

experiência estética como o conteúdo filosófico a ser abordado. 

Muitas vezes inserimos as obras de arte em sala de aula como um instrumento 

de sensibilização e introdução ao tema a ser abordado. Nesta medida, a professora 

alerta para a adoção de cuidados necessários para a elaboração de um planejamento 

pedagógico que evite o risco de reduzirmos os elementos estéticos a um caráter 

exclusivamente instrumental no processo. Ao adotarmos os elementos não filosóficos 

apenas como introdução ao aprofundamento do tema, corrermos o risco de alocar a 

arte na configuração de um processo que pretende evoluir do conhecimento sensível 

para o conhecimento lógico-racional, cerceando as possíveis experiências que os 

próprios elementos estéticos seriam capazes de oferecer. 

Cruz (2015) e Schwarcz (2014), por sua vez, também concordam com os riscos 

de um empobrecimento quando indicam que é recorrente o uso das linguagens 

artísticas como uma maneira de apenas ilustrar o pensamento filosófico, utilizando-as 

com a finalidade de facilitar a compreensão. Cruz então questiona a maneira como as 

imagens são inseridas nos materiais didáticos de filosofia a partir de alguns critérios e 

anseios, considerando, também as regras que compõem o PNLD (Programa Nacional 

do Livro e do Material Didático). Sobretudo, para ele, é questionável a participação 

das imagens no universo da filosofia quando elas ocupam um lugar que parece ser de 

submissão. Nesse sentido, inspirado por Ranciére, ele destaca dois regimes de 

imagens (p.97), um ético, relacionado a uma perspectiva platônica e outro, por sua 

vez, representativo, relacionado a uma perspectiva aristotélica. 

 Assim, o regime ético das imagens designaria funções, princípios reguladores 

e valorações, tendo como finalidade instruir o cidadão da pólis. Como se trataria de 

um regime de cunho platônico, a imagem deveria ser uma cópia fiel de seu referencial, 

se encontraria mais próxima à dimensão do inteligível. No entanto, por mais fiel que 

fosse a cópia, sempre pertenceria a dimensão sensível e, portanto, ocuparia uma 

posição sempre inferior à ideia.  Assim, conforme Cruz, tal regime apareceria 

potencializado em alguns livros didáticos de filosofia destinado à formação de jovens, 

na medida em que há uma aglutinação de imagens instrumentalizadas para tal. 

Por sua vez, o regime representativo das imagens designaria as funções 

educadoras e catárticas proporcionadas pelas imagens, pois, a partir de uma 

perspectiva aristotélica, admite-se que a imagem como representação pode ser mais 
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suportável que o referencial exato. Ademais é relevante sublinhar que neste regime, 

as imagens já trariam a expectativa dos sentimentos que provocarão nos 

espectadores. Segundo Cruz, tal regime é repotencializado nos livros didáticos na 

medida em que, as imagens cumprem a função de mera ilustração. 

 

Em ambas as repotencializações dos regimes, tem-se a concepção de 

que especialistas são qualificados para criar imagens e diferenciar as 

verdadeiras das falsas e os alunos precisam ser instruídos para 

partilhar essa pedagogia dissimétrica da imagem. Desta forma, as 

imagens possuem leituras direcionadas univocamente e seguem 

protocolos de como devem ser apreciadas. Elas são diminuídas em 

seu potencial de singularização de si e de quem as aprecia (p.106). 

 

A esses dois regimes, o autor opõe um terceiro denominado regime estético da 

arte, o qual seria de difícil definição, pois, antes de tudo, seria considerado como uma 

experimentação, um singular que se constitui no ato educativo. Assim, constituiria um 

regime que supera a imagem como uma mera cópia do objeto. Corroborando com a 

nossa pretensão em instaurar na aula de filosofia uma abordagem que privilegie a 

produção de saberes por meio de uma experiência estética. 

A partir dessas problematizações não buscamos inserir as fotografias na sala 

de aula com a intenção de estimular um possível interesse a respeito do tema da 

violência a fim de, finalmente, introduzir os conceitos filosóficos. Da mesma forma não 

pretendemos inserir as imagens na sala de aula em um regime ético ou representativo, 

uma vez que não é a apreensão do conteúdo em si que estamos privilegiando, senão 

o processo e, sobretudo, um processo que valoriza as percepções e, então, um 

exercício de criação e desnaturalização por meio de atividades que pretendam "dar 

sentido" as coisas por meio da imaginação e da produção de narrativas.  

Desta maneira, a elaboração de nosso planejamento considerou priorizar as 

percepções possivelmente estimuladas pela contemplação das imagens fotográficas, 

isto é, foram principalmente as atividades elaboradas em sala de aula a partir de 

fotografias que constituíram a produção dos saberes. Assim, por meio das imagens 

fotográficas, a estética em nossas aulas ocupou o espaço pedagógico privilegiado da 

experiência e dos acontecimentos.   
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4  PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

4.1 CONCEITOS FILOSÓFICOS QUE ABORDAM A VIOLÊNCIA DE MANEIRA 

OBLÍQUA 

O que essa dissertação propõe é pensar a composição que construímos em 

sala de aula, por professor, alunos, textos e imagens, isto é, propomos contar as 

estórias que emergiram desses encontros em que buscamos criar possíveis 

condições para os acontecimentos e as experiências, buscando erguer espaços de 

criação e imaginação em sala de aula por meio de imagens fotográficas e conceitos 

filosóficos, propondo exercícios em meio a esse trajeto. Nos aventuramos assim em 

um percurso que privilegiou o processo, uma trajetória que pretendia um caráter ético 

e existencial de elaboração de si mesmo por meio do estímulo a exercícios de 

imaginação e criação de narrativas. Acompanhamos essas criações e produções de 

narrativas dos meninos e meninas que compuseram este percurso e nos 

possibilitaram algumas reflexões, as quais pretendemos expor nos capítulos adiante. 

Aplicamos o planejamento  no terceiro ano do Ensino Médio da rede privada de 

ensino do Colégio Carbonell, localizado na cidade de Guarulhos em São Paulo. O 

colégio está situado na Vila Augusta, um bairro de classe média da região. Possui 

como singularidade o fato de ser relativamente pequeno, com poucas turmas no 

Ensino Médio e com pouco mais de 20 alunos por turma. Suas salas são modernas, 

as paredes se abrem e permitem juntar as turmas, as lousas brancas ocupam duas 

paredes inteiras e as cadeiras se deslocam com facilidade pelo espaço por meio de 

rodinhas. Portanto, trata-se de um colégio bem localizado, com boa estrutura, bem 

avaliado na região2 e composto por alunos de classe média. Existe apenas uma turma 

de terceiro ano, composta por 24 alunos, sendo 16 meninas e 8 meninos, 22 alunos 

se consideram brancos e 2 alunas se consideram pretas. 

Assim, encontramos um território nesse colégio em que foi possível considerar 

a necessidade em se delinear um percurso o quanto possível calmo e devagar com 

espaço e tempo para a contemplação de imagens fotográficas e exercícios de escrita. 

Deste modo, dedicamos dois bimestres para proporcionar às aulas de filosofia 

possíveis produções de pensamentos por parte dos alunos, sobretudo, relacionados 

                                            
2https://guarulhos.biz/715/ranking-escolas-particulares-ensino-medio/.Acesso em 22/07/2019. 
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ao tema da violência, por meio da exposição a certas imagens e conceitos filosóficos 

que abordavam o tema de maneira oblíqua. 

Assim, aos alunos foi proposto que naqueles dois bimestres ocuparíamos os 

espaços da aula para juntos, mas de maneira singular, reelaborarmos os nossos 

sentimentos e pensamentos no concernente a tudo aquilo que, por meio das relações 

de poder e de violência, nos promoveria alguma forma de dor ou incômodo. Para o 

exercício dessa reelaboração produziríamos narrativas a partir da exposição a 

algumas imagens fotográficas. Também seria disponibilizado alguns conceitos 

filosóficos, por meio de textos e problematizações em sala, mas poderiam ou não 

serem adotados conforme cada um julgasse necessário. Isto é, os conceitos 

filosóficos foram utilizados aqui como possíveis instrumentos em meio ao processo de 

reelaboração de pensamentos e sentimentos, enquanto as fotografias ocuparam o 

espaço mesmo do exercício. Os alunos também foram convidados a buscarem por 

conta, caso sentissem a necessidade, imagens e conceitos pertinentes a esse 

processo de reelaboração. 

Assim para estimular um pensamento relacionado às nossas dores e à 

violência, sugerimos erguer problematizações que envolvem conceitos capazes de 

ampliar, de alguma maneira, as percepções acerca do mundo que nos envolve e das 

nossas próprias vivências, isto é, conceitos que ampliam percepções acerca das 

nossas práticas e das nossas formas de existir e significar o mundo. Pois, entendemos 

que tais percepções quando ampliadas, talvez possam estimular a construção de um 

pensamento mais elaborado a respeito da violência e até mesmo de nossas próprias 

condutas. Assim selecionamos para o planejamento a problematização de três 

conceitos que, julgamos de alguma forma potentes para uma possível ampliação 

dessas percepções. São eles: "A Banalidade do Mal" da filósofa Hannah Arendt 

(2013), o "Poder Simbólico" do sociólogo Pierre Bourdieu (1989) e a "A Disciplina dos 

corpos" de Michel Foucault (1999). Assim apresentaremos sucintamente a justificativa 

para adoção de cada um desses conceitos, bem como algumas narrativas que foram 

possíveis extrair dos alunos a partir das mesmas. Para que, posteriormente, 

possamos problematizar a abordagem desses conceitos durante o percurso que 

atravessamos. 

4.1.1 "Banalidade do Mal" 
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 O conceito de "Banalidade do Mal" de Hannah Arendt foi adotado em nosso 

planejamento na medida em que pretendíamos estimular as percepções para uma 

possível desnaturalização e estranhamento do olhar aos cenários que enfrentamos 

diariamente. Pois há de se admitir que muitas de nossas práticas traçadas pelo 

devir histórico produzem relações de poder em nosso cotidiano. Essas relações de 

dominação e de hierarquias, por sua vez, possibilitam delinear o enraizamento de 

determinadas condições violentas. 

 Entendemos que a compreensão deste conceito poderia auxiliar-nos em um 

processo pedagógico para a desnaturalização da violência, pois atravessaria 

questões sobre a ética e, portanto, sobre a violência objetiva. Na medida em que, 

nesta obra, Hannah Arendt investiga a normalidade e a burocratização que 

sustentaram as ações bárbaras. Quando a filósofa analisa o comportamento no 

julgamento daquele que, tendo participado da barbárie, se exime de qualquer 

responsabilidade, aponta-nos para a necessidade de nos conscientizarmos a 

respeito de nossas próprias ações que, algumas vezes, realizamos espontaneamente 

sem examinarmos. Pois, se Eichmann configura o sujeito normal e mediano, e não 

um sujeito com disposições excepcionais, então todos estamos sujeitos à promoção 

da barbárie sem nos darmos conta ou nos conscientizarmos das consequências de 

nossas ações.  

Eichmann, como um funcionário do Estado, não pode ter suas ações 

desvinculadas de uma organização estrutural que promovia e legitimava a violência. 

Porquanto, Eichmann não correspondia ao sujeito sádico, senão obediente aos 

comandos hierárquicos. As questões que daí decorrem seriam então de ordem ética 

e política pois expandiriam para a necessidade de nos conscientizarmos acerca das 

consequências de nossos hábitos, leis e organizações políticas e econômicas. O 

cenário enfrentando por Arendt revela que a responsabilidade por nossas condutas a 

um só tempo envolve o indivíduo, mas também perpassam arranjos mais complexos 

que demandam não somente a conscientização de nossas ações, como a 

conscientização e possível intervenção nos cenários que estruturam as nossas ações. 

 As reflexões da filósofa acerca da banalidade do mal se situam no contexto 

histórico do nazismo, mas podem se estender para outros contextos. Pois a 

organização nazista ilustra um paradigma que oferece reflexões a respeito das 
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diversas instituições que promovem práticas e discursos violentos, violando direitos 

fundamentais a certos grupos de pessoas.  

Foi possível extrair narrativas a partir da problematização deste conceito em 

sala de aula, antes dos exercícios com a fotografia, que manifestavam, de alguma 

forma, percepções acerca da violência objetiva, pois os alunos abordaram desde 

episódios que envolviam as relações hierárquicas familiares até as tragédias ocorridas 

recentemente no país, como o rompimento da barragem de Brumadinho e o incêndio 

no centro de treinamento do Flamengo, ambos envolvendo vítimas fatais. Assim, pela 

iniciativa dos próprios alunos por meio desses exemplos, foi possível debater acerca 

da parcela de responsabilidade que as instituições ocupam nas práticas violentas ou 

nas tragédias que envolvem as vítimas fatais. 

 

4.1.2 "Poder Simbólico" 

  

O conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu nos auxilia a compreender 

as estruturas simbólicas e objetivas que sustentam e justificam certos tipos de 

dominação e, consequentemente, algumas formas de violência, pois em sua 

concepção, não haveriam agentes determinados, mas um poder anônimo, presente 

nas estruturas objetivas e cognitivas, que operaria por meio da impessoalidade. Assim 

trata-se de um poder invisível e insensível porque dentro de uma dimensão simbólica 

que se dá por meio da formação de esquemas de pensamento impensáveis.  

Segundo o pensador, a estrutura objetiva da sociedade e suas práticas 

correlacionam-se com as estruturas cognitivas, uma vez que, alguns dominam a 

produção de sentido sobre o mundo social, forjando uma visão sobre o que 

ele engendra em sua direção. Assim, produzem-se classificações sociais dicotômicas 

e hierárquicas em que, alguns adquirem a posição de dominantes e outros de 

dominados. Segundo a obra "Vocabulário Bourdieu" (CATANI, 2017), o sociólogo 

defende que o Estado em suas práticas de poder também contribui para a reprodução 

da ordem simbólica e das ferramentas cognitivas de construção da realidade social. 

De modo que os sujeitos internalizam a dominação e naturalizam, pois ela está inscrita 

nas coisas e nos corpos. Assim, uma das grandes indagações do sociólogo é 

compreender de que maneira se torna possível que os dominados obedeçam e que 
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uma ordem social seja mantida. Ele nos responde que se as relações fossem somente 

de força física, militar ou econômica, seria possível que fossem frágeis ou fáceis de 

inverter, no entanto, o ato de se submeter e obedecer dependeria uma ação cognitiva. 

Tal ato, então, seria realizado pelo emprego da categoria de percepção, princípios de 

visão e divisão do mundo produzidos socialmente. 

 De modo que o simbólico transfiguraria o uso de vários tipos de privilégios 

constituídos como poderes que se exercem em espaços socialmente definidos e por 

pessoas posicionadas distintamente, poderes que atraem e que repelem outros 

sujeitos, que atuam mais em alguns agentes que em outros, mas que atingem a todos 

os envolvidos na produção de sentido do próprio mundo social.  

Deste modo, "o desafio peculiar a esse espaço de lutas é a imposição do 

princípio legítimo de dominação" (CATANI, 2017, p.76). Assim, as estratégias de 

reprodução do poder comportariam uma dimensão simbólica, pois o poder teria a 

necessidade de se tornar irreconhecível enquanto arbitrário para se legitimar, de modo 

que os agentes interiorizam as estruturas segundo as quais, o mundo é organizado. 

Como já dito, o Estado, por sua vez, contribui plenamente para a reprodução da ordem 

simbólica e das ferramentas cognitivas de construção da realidade social. Assim, há 

uma dupla naturalização do poder, resultante da inscrição social nas coisas e nos 

corpos, que legitima a dominação e a obediência. 

A partir também desse conceito, Bourdieu explica de que maneira se insere a 

dominação masculina (2014) na sociedade ocidental, identificando a dominação na 

estruturas de pensamento e linguagem que se inscrevem nos corpos e signos e 

podem ser reconhecidos, como por exemplo, nos vestuários e até posturas físicas 

adotadas por boa parte das mulheres. Após o emprego desse exemplo em sala de 

aula, foi possível extrair dos próprios alunos narrativas que demonstravam certas 

percepções a respeito do conceito. Envolvendo indagações, por exemplo, acerca da 

determinação generificada das cores azul e rosa nas crianças logo quando nascem. 

Revelando que se espera fragilidade e emotividade nas meninas simbolizadas pela 

cor rosa de temperatura quente, e racionalidade nos meninos que são agraciados pela 

representação de uma cor fria. Vale ressaltar também que uma das alunas, a partir 

desse conceito de Bourdieu invocou uma imagem fotográfica que revelava um homem 

ocupando mais da metade do assento no metrô enquanto uma garota de saia se 

espremia ao cruzar as pernas, segundo ela, aquilo revelava, de forma simbólica, o 
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quanto os homens estavam acostumados a ocuparem os espaços sociais, enquanto 

as mulheres pareciam se corrigir para não ocupar. Isto revela que em certa medida os 

alunos já compreendiam de alguma maneira o conceito, o qual revelava algum sentido 

para uma parte dos alunos. 

4.1.3 "Disciplina dos Corpos"   

Em Vigiar e Punir (2013), Michel Foucault detalha a barbárie do espetáculo 

punitivo em torno da tortura e execução de Damiens na França em meados do século 

XIX.  

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão 

publicamente diante da poria principal da Igreja de Paris [aonde devia 

ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, 

carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na 

dita carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será 

erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, 

sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, 

queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado 

se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e 

enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e 

desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 

consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao 

vento. (p.8) 

 

 A narrativa revela a imagem de um cenário repugnante, com isso ele ilustra a 

selvageria e crueldade desta modalidade penal. No entanto, a cena constitui apenas 

uma introdução da investigação que ele irá tecer a respeito do atual modelo punitivo, 

este que, suprimindo o espetáculo punitivo, sustenta o cárcere como a principal forma 

de punição.  Entendemos que a narrativa de Foucault opera pela emoção, pois atinge 

os nossos sentidos e sentimentos, são capazes de chocar e gerar náuseas. Estimulam 

uma revolta contra um mundo cruel que nós nem sabemos como, seres humanos, 

poderíamos ter produzido.  

 No entanto, Foucault prossegue com a narrativa de um regulamento escrito 

três décadas após a condenação de Damiens, redigido por Léon Faucher para a “Casa 

dos jovens detentos em Paris” (2013, p.10). Revelando, então, um “civilizado” 

cotidiano carcerário. “Civilizado” porque, embora redigido pouco tempo após o suplício 

de Damiens, o regulamento revela outra perspectiva acerca da justiça e da 

modalidade penal, suprimindo o sofrimento físico e oferecendo uma rotina repleta de 



143 

 

 

atividades para o detento. De modo que Foucault atentará para o quadriculamento do 

tempo que o documento revela, estipulando o horário e as atividades que deveriam 

ser praticadas a todo tempo durante o cotidiano dos detentos, definindo a hora e o 

minuto em que eles deveriam acordar, levantar e arrumar a cama, fazer as refeições, 

as orações e trabalhar.  

 Sabemos que Foucault expõe esse documento para problematizar uma forma 

de poder que ele denominará disciplina. Mas o que nos desperta interesse é o espanto 

que as duas narrativas são capazes de gerar, ao nos darmos conta que o documento 

revela as novas estratégias de poder e dominação sobre os corpos por meio de uma 

manipulação técnica e objetiva. Porquanto nos estimula a aprofundar a 

conscientização acerca da maneira com a qual, por vezes, naturalizamos ou 

desprezamos tais elementos quando presentes em nosso contexto.  A disciplina, 

sobretudo, constitui uma prática em que pouco percebemos sinais de dominação ou 

violência, pois ela não se instaura a partir de agentes específicos, apenas esquadrinha 

o corpo para que produza e se mantenha dócil por meio de técnicas e dispositivos 

presentes em algumas instituições. Ela se inscreve sob o corpo limpo e sadio, não 

suja ou sangra o corpo, nem instaura nele marcas de violência, mas domina e 

manipula todas as suas ações, retirando-lhes as possibilidades de autonomia e 

criatividade. 

Assim, Foucault, ainda que com palavras, nos oferece duas imagens capazes 

de estimular o nosso olhar a enxergar a dominação e a violência em lugares que, 

muitas vezes, nos recusamos a problematizar. Pois, se a cena do espetáculo punitivo 

oferece com clareza os elementos de poder e dominação envolvidos no processo de 

violência, tão claros que já teriam sido oficialmente suprimidos do modelo penal da 

civilização europeia (segundo o pensador, ao menos a partir de meados do século 

XIX). A segunda cena, oferecida pela narrativa que relata o cotidiano carcerário, 

esconde elementos de dominação que, por sua vez, necessitarão de um profundo 

exame para que venham a superfície.  

 Mesmo o cenário claramente violento do cotidiano carcerário brasileiro, 

frequentemente retratado pela mídia, cinema e literatura e, composto por um explícito 

sofrimento físico e psicológico, muitas vezes é naturalizado enquanto oculta certos 

elementos de poder e dominação que estruturam e possibilitam as diversas violências 

que compõem a paisagem do crime e da violência no Brasil.  A falta da percepção 
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desses elementos de dominação dificulta a compreensão da violência objetiva e, 

então, do cenário que sustenta as diversas manifestações da violência. Nesse sentido, 

pensamos que o conceito de Foucault nos auxiliaria na ampliação das percepções a 

respeito do mundo, das nossas práticas e dos nossos saberes e da relação que esses 

possuem, de alguma maneira, com o poder e com a maneira com que nos 

subjetivamos.  

Segundo as nossas percepções, os alunos demonstraram pouca familiaridade 

com esse conceito, ao mesmo tempo em que muitos relataram perplexidade e 

interesse diante das reflexões e percepções proporcionadas pelo filósofo. 

_ 

4.2 IMAGENS FOTOGRÁFICAS QUE ABORDAM A VIOLÊNCIA DE MANEIRA 

OBLÍQUA   

Retomando o que já foi dito, os conceitos filosóficos foram apresentados e 

discutidos em sala de aula somente na medida em que pudessem colaborar com a 

elaboração de pensamentos e sentimentos a partir das narrativas produzidas em meio 

a contemplação das imagens fotográficas, conforme cada aluno sentisse ou não a 

necessidade. Portanto os conceitos não seriam cobrados em nenhuma forma de 

avaliação. Também não estariam relacionados, ao menos de maneira direta, às 

imagens fotográficas. Tal fato, foi cuidadosamente explicado aos alunos, pois 

corríamos o risco de o aluno compreender que deveriam forjar uma necessária relação 

entre conceito e imagem de modo a extrair de cada imagem os conceitos 

determinados em sala de aula, em vias de atestarem tanto a "correta" compreensão 

do conceito como da leitura da imagem. Tal mal-entendido nos configurava um 

potencial risco na medida em que os alunos se encontravam acostumados a uma 

tradição pedagógica que buscava avaliar e medir a capacidade de apreensão do 

conceito, ao passo que, a nossa proposta corresponderia, de maneira inédita na 

escola, a um processo de subjetivação, por meio de narrativas a partir das imagens 

e, quem sabe, de possíveis conceitos filosóficos. 

As imagens fotográficas, por sua vez, constituíram um território a ser visto e 

contemplado, conhecido, percebido e, a depender do nosso desejo, potencialmente 

experimentado pelo olfato, tato, paladar e audição, de maneira a exalar possíveis 

pontos sensíveis, isto é, a talvez oferecer o que Barthes denominou punctum. Pois, 
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as imagens podem revelar texturas, sensações de conforto ou desalento, 

estranhamentos e familiaridades. Podem até mesmo estimular memórias por meio de 

algum elemento e assim nos remeter a sabores ou perfumes de algum lugar que já 

experimentamos. E podem até mesmo gerar ritmos por meio de certos padrões 

visuais. Miranda (2015, p.54) nos explica que pode haver uma variedade de ritmos 

aplicados à composição fotográfica, seja por meio de elementos repetitivos 

apresentados em intervalos regulares ou por meio de uma série de elementos que 

mudam ligeiramente e progressivamente tal como numa escala musical. Assim, as 

imagens fotográficas podem estimular os sentidos, os sentimentos e então, a 

imaginação. 

Desta forma, os exercícios que propomos aos alunos, visavam a contemplação 

de determinadas imagens fotográficas e, então, uma possível identificação de pontos 

sensíveis em uma ou algumas delas, para finalmente, a partir desse ponto, exercerem 

a escrita de uma narrativa em forma de poesia, carta, dissertação ou música. 

 

Uma imagem é um momento, um instante flagrado por um meio 

técnico. Porém os elementos que estão dispostos na imagem e que 

imaginamos estar fora dela nos impulsionam a pensar em uma 

narrativa. Os famosos "O quê?" e/ou "Quem?", "Quando?", "Onde?", 

"Como?" e "Por quê?" são o que buscamos na imagem. De uma forma 

intrigante traçamos na imagem um percurso semelhante ao do texto 

linear -- porém, com a liberdade de olhar o que quisermos, onde 

quisermos, e até mesmo, deixar alguns elementos passarem 

despercebidos (MIRANDA, 2015, p.63) 

 

Assim, inspirados por Larrosa, buscamos expor os alunos a algumas fotografias 

que selecionamos a fim de que elas permitissem possíveis experiências a partir de 

elementos que trouxessem algum sentido e então causassem acontecimentos. Tais 

elementos corresponderiam ao punctum de que fala Barthes, esses que seriam 

capazes de instaurar sentido e existência para a foto. No entanto, como já dissemos, 

o punctum seria algo subjetivo, pois há pontos que sensibilizam alguns e podem 

passar plenamente despercebidos para outros. Assim, não há como prever 

os punctuns, tampouco esperar que as fotografias nos ofereçam esses pontos. 

 Também, selecionamos fotografias que, de alguma forma, entendemos como 

capazes de oferecer uma abordagem oblíqua a respeito da violência e das nossas 

percepções a respeito da mesma, de maneira que, não pretendemos utilizá-la como 
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representação, como uma cópia fiel da realidade ou como uma ilustração dos 

conceitos que queremos apresentar, mas sim como um elemento de contemplação 

que inspira narrativas. Assim, pensamos em selecionar imagens que ofereçam 

diversas interpretações e permitam uma abordagem oblíqua da violência, de modo 

que as imagens que revelam os horrores, a violência e sofrimento das vítimas de 

maneira direta não contempla aos nossos propósitos. Pois, a possível empatia 

estimulada pelas mesmas talvez dificultasse ainda mais as percepções a respeito da 

violência objetiva, podendo até mesmo provocar aquilo que Zizek define como ilusão 

ética. Pois 

 

Todos nós somos presas de uma espécie de ilusão ética, comparável 

às ilusões perceptivas. A causa fundamental dessas ilusões é que, 

embora o nosso poder de raciocínio abstrato tenha se desenvolvido 

enormemente, as nossas respostas ético-emocionais continuam a ser 

condicionadas por antigas reações instintivas de simpatia perante o 

sofrimento e a dor de que sejamos testemunhas diretas. É por isso 

que matar alguém a queima-roupa é, para a maioria de nós, muito 

mais repulsivo do que pressionar um botão que matará mil pessoas 

que não podemos ver (p.47). 

 

 Assim, perceber a violência objetiva nos faz compreender que a violência 

quando indiretamente possibilitada por instituições e estruturas econômicas e 

simbólicas podem, muitas vezes gerar maior sofrimento do que aquela causada 

diretamente por agentes, e, portanto, as fotografias que selecionamos visavam 

estimular essas percepções. Portanto, a partir das narrativas escritas em meio à 

contemplação das fotos pudemos elaborar reflexões sobre suas potências 

relacionadas ao punctum no processo de subjetivação dos alunos e produção de 

pensamentos relacionado a ética e a violência. 
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5  COMPOSIÇÃO OBLÍQUA DAS CENAS DE VIOLÊNCIA 

5.1 CENAS DE RESISTÊNCIA: PRIMEIRAS PRÁTICAS DO PLANEJAMENTO 

PEDAGÓGICO 

 

Fotografia 5 - Koen Wessing:Nicarágua, o exército em patrulha nas ruas, 1979. 

 

Fonte: fotografia de Koen Wessing apud Barthes (2015, p. 28) 

Uma foto me deteve. Nada de muito extraordinário: a banalidade 

(fotográfica) de uma insurreição na Nicarágua: rua em ruína, dois 

soldados com capacete em patrulha; em segundo plano, passam duas 

freiras. Essa foto me agradava? Me interessava? Me intrigava? Nem 

mesmo isso. Simplesmente ela existia (para mim). Compreendi logo 

que sua existência (sua aventura) tinha a ver com a copresença de 

dois elementos descontínuos, heterogêneos, na medida em que não 

pertenciam ao mesmo mundo (necessidade alguma em ir até o 

contraste): os soldados e as freiras (BARTHES, 2015, p. 26). 

 

 

São os elementos descontínuos, isto é, a dualidade presente na fotografia que 

comporta o punctum para Barthes nessa fotografia. Parece que as fotos 

heterogêneas, portadoras de cenas e personagens que trazem histórias diferentes lhe 

ferem e fazem pensar. Da mesma maneira, o aluno elege uma fotografia de 

destruição, mas que comporta uma criança carregando uma pipa, símbolo de 

brincadeira e alegria, como a foto que lhe chama a atenção. Aquela foto existe para o 

aluno e para mim, na medida em que me comovia na foto à resistência própria da 

vitalidade juvenil diante do cenário de miséria e destruição. Tal como a fotografia eleita 

por Barthes, ela continha uma dualidade. Sendo possível despertar narrativas de dor 

e de alegria na mesma foto. Assim, sempre me interessei por imagens que provocam 

sentimentos de resistência e paz diante de cenários violentos. Essas fotografias 
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sempre me fizeram pensar, me despertavam incômodos, me feriam, constituíam 

punctuns para mim. De maneira que, me permiti esse critério subjetivo para selecionar 

as primeiras fotografias a serem apresentadas aos alunos durante o percurso, a fim 

de compreender se elas seriam capazes de constituir existência e fazer sentido, de 

alguma maneira, para eles também. Isto é, quais narrativas podem ser geradas a partir 

dessas imagens? 

Penso que, as fotografias de crianças em meio a cenários de destruição 

permitem abordar a violência também a partir da perspectiva de quem resiste, 

daqueles que recorrem à imaginação para conseguir sobreviver e, quem sabe, 

superar aquele cenário. Assim, selecionei quatro fotografias relacionadas a essa 

dualidade entre a destruição da guerra e a vitalidade das crianças, isto é, fotografias 

que permitem contar estórias diversas e podem ampliar o olhar para perspectivas 

também diversas, pois se elas podem nos estimular a pensar a violência, podem 

render o olhar também para a resistência diante dos cenários de guerra e atrocidades. 

 

Fotografia 6 - meninas palestinas brincam em escola destruída durante o conflito de 50 dias entre 

Israel e o Hamas em 2104 na cidade de Gaza 

 

Fonte: Early (2015) 
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Fotografia 7 - crianças brincam em um lixão de stepney, no leste de Londres, 9 de Março de 1946 

 

Fonte: Early (2015) 
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Fotografia 8 - crianças palestinas brincam em uma rua no norte do Gaza durante um feriado 

muçulmano em Outubro de 2014. 

 

Fonte: Early (2015) 

 



151 

 

 

Fotografia 9 - Soldados americanos ajudam na brincadeira de pular corda de crianças inglesas, em 

1944. 

 

Fonte: Early (2015) 

 

5.1.1 Exposição às imagens de resistência 

O fotógrafo enquadrou o momento através de uma abertura na parede 

da escola, causada pela destruição do conflito, de modo que se 

encontra próximo delas, flagrando um momento de pura 

espontaneidade. (...) O local é composto por cores frias, escuras, sem 

ânimo; ao mesmo tempo que há uma contradição quando analisados 

os brinquedos das meninas que são coloridos e alegres. Ademais, o 

foco da imagem nas meninas dispõe uma luz oriunda da claridade do 

dia, que pode ser subentendido como uma "luz no fim do túnel", assim, 

em meio ao cenário triste, existe expectativa de fé e superação. 

(Alessandra Sombini) 

 

Há linhas retas, círculos (rodas dos automóveis), triângulos (telhados 

das casas), retângulos e uma linha torta (corda) que denuncia o 

movimento da foto. (Bruna Galvani) 

 

Sente-se o som dos passos das crianças enquanto correm, suas 

risadas, o movimento esvoaçante de seus vestes e cabelos e o ritmo 
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circular dos pneus (...) Apesar da ausência de cores, consegue-se 

sentir o sentimento acinzentado do lugar e a felicidade das cores 

presentes nas crianças e em suas auras. (Laura Heloísa) 

 

Em meio à paisagem cinza predominante na fotografia, o bambolê 

colorido pinta a imagem com cores alegres e vivas que remetem à 

esperança surgindo mesmo em meio aos escombros. (Débora Leite) 

 

Os trechos das análises fotográficas dos alunos apresentadas acima revelam 

que eles se ocuparam um tempo com essas imagens, pois, essas narrativas são 

permeadas de detalhamentos. No entanto, assim que foram apresentadas as 

primeiras fotos na sala de aula, os alunos, em geral, demonstraram certa dificuldade 

para compreendê-las e até mesmo para enxergá-las. A primeira exigência que fizeram 

era para que houvesse legenda nas fotos, pois eles não estavam conseguindo 

entender os elementos delas. Foram apresentadas por meio de slides, em aula e, 

inicialmente sem legendas. Assim, ficamos algum tempo tentando decifrar essas 

imagens e posteriormente, ao serem reveladas as legendas, demonstraram maior 

conforto para decifrarem seus elementos. Assim, compreendemos que os alunos não 

estavam acostumados ao exercício de contemplação das imagens e demonstravam 

resistência no exercício também de imaginação.  

Desta maneira, foram propostos exercícios de contemplação, pois, 

corroborando com o pensamento de Larrosa, percebemos o quanto estamos 

condicionados a práticas que nos impedem de nos expormos aos acontecimentos, 

sem pressa. Pois, a maioria demonstrava impaciência para contemplar aquelas 

imagens.  De modo que foi preciso fabricar um espaço de pausa, com tempo para 

pensar, escutar e olhar. Assim, sugerimos aos alunos que em silêncio buscassem os 

detalhes das imagens e anotassem no caderno: o contexto da fotografia, a 

composição do enquadramento, a mensagem que a foto revelava, suas cores, linhas, 

ângulos e movimentos. Pedimos para que fechassem os olhos e imaginassem quem 

eram as pessoas retratadas ali, quem era o fotógrafo e o que ele buscava com aquele 

enquadramento. 

 

A subjetividade absoluta só é atingida em um estado, um esforço de 

silêncio (fechar os olhos é fazer a imagem falar no silêncio) A foto me 

toca se a retiro do seu blá-blá-blá costumeiro (BARTHES, 2015, p.52) 
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Não se tratava então, de exigir aos alunos que colhessem os elementos 

técnicos da imagem, mas de um exercício de meditação sobre as mesmas, de permitir 

ser afetado para, então, estimular a existência da foto. Pois, assim que as imagens 

foram apresentadas pareciam não existir para os alunos, porquanto, aparentemente 

a primeira reação da turma diante das imagens revelava que as mesmas não 

ofereciam nenhum sentido. 

 No entanto, logo após esse exercício de meditação, surpreendentemente um 

dos alunos notou que na imagem que escolhemos nos ocupar (fotografia 6) havia uma 

lousa. Nenhum deles teria conseguido enxergar na fotografia a imagem da lousa. 

Quando o aluno trouxe a compreensão desse elemento, os demais se mostraram 

perplexos, e estranhamente a sala inteira reagiu. Parecia que a lousa havia animado 

a foto, conferido existência a mesma. O punctum da fotografia era a lousa, e emergiu 

de forma coletiva, pois a maior parte da turma reagiu a foto após aquela "descoberta". 

Cumpre notar que talvez os alunos não tenham conseguido enxergar a lousa 

porque trata-se na imagem de um objeto verde, tradicional, antigo e de escrita à giz, 

bem diferente da lousa branca e moderna que utilizamos em sala. No entanto, trata-

se também de um elemento que eles comungam, que remete ao cotidiano deles e, 

portanto, os afeta. Barthes, ao relatar o punctum que algumas imagens lhe ofereciam, 

parece, com alguma frequência, identificar elementos que lhe remetem alguma 

familiaridade. Enxergar, portanto, jovens estudantes, tal como eles, mas convivendo 

com as ruínas deixadas pela guerra e violência pode remetê-los a pensar acerca das 

suas próprias condições de existência e materialidade. Como possivelmente entrega 

o trecho de uma das narrativas dos alunos: 

 

O fotógrafo registrou esse momento para revelar a realidade de 

meninas que vivem em meio a um país com tantos confrontos. É 

possível então refletir na contradição existente para aqueles que 

podem ter aulas e estudar em regiões com oportunidades e um 

ambiente pacífico. Uma analogia ao contexto é a realidade brasileira, 

na qual, crianças cariocas jogam bola, enquanto ocorrem trocas de 

tiros, em que, essas sofrendo com toda a repressão; todavia 

representam resistência. Isto é, enquanto uns lutam por poder, 

dinheiro e territórios, outros lutam pela sobrevivência. (Alessandra 

Sombini) 
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Dessa maneira, após esse exercício de meditação em sala, foi solicitado aos 

alunos que repetissem o mesmo exercício em casa com relação às outras imagens 

fotográficas. Posteriormente, deveriam eleger a fotografia que mais lhe tocasse e 

identificar o elemento da imagem responsável por tal afeto. A partir desse elemento 

deveriam produzir narrativas de maneira livre, isto é, em forma de dissertação, poesia, 

carta ou música. Foi possível identificar, então, outros possíveis elementos de 

punctum: 

 

O que mais me chama a atenção na imagem é o enfeite no brinquedo 

da criança palestina, que se assemelha a uma pluma usada em 

ambientes festivos, contrapondo-se ao cenário de guerra e destruição 

em que as crianças vivem. (Isabella Mistro) 

 

As sombras causam um efeito de beleza e nostalgia. É como se 

houvesse como tirar algo belo de um ambiente destruído. (Laura 

Heloísa) 

 

O que mais me chamou atenção na imagem, foram os pneus em 

movimento, pois para mim, esses pneus indicam a continuidade de 

tudo, que a vida é feita de altos e baixos e que esses momentos são 

passageiros. (Isabella Gon) 

 

Em segunda análise, há aparentemente uma criança em frente ao 

caminhão, de costas com o braço para trás, me trouxe um sentimento 

de solidão, como se esse jovem não tivesse com quem brincar. Talvez 

tenha até mesmo perdido os pais (Daniel Nunes) 

 

A partir dessas narrativas, pudemos perceber que quando o aluno encontra o 

punctum, sua imaginação parece fluir, pois os elementos fotográficos ganham sentido 

para além do que a imagem revela. Nos arriscamos até mesmo a sugerir que o 

punctum pode superar a necessidade de legenda e criar outras histórias para a 

imagem. Assim, Barthes (2015) defende que o punctum oferece um campo cego para 

as fotos, garantindo uma vida exterior aos seus elementos. Para ele, o campo cego é 

aquilo que duplica incessantemente a visão parcial oferecida pela imagem, garantindo 

aos personagens uma existência exterior a foto, isto é, o campo cego é a possibilidade 

imagética estimulada pelo punctum, capaz de levar o espectador para fora do 

enquadramento da foto. Assim, como exposto nas narrativas apresentadas acima, 

quando o aluno é afetado pela imagem da criança da foto de costas e com o braço 
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pra trás, ele cria uma vida a essa criança, que é exterior ao seu retrato, como se a 

criança saísse dos limites daquele enquadramento e adquirisse ou pudesse contar 

uma história própria. 

Da mesma forma, os contornos que as sombras assumem na fotografia 5 

afetam a aluna e, assim, ganham sentido, bem como, a vila retratada adquire uma 

história: 

 

As sombras se alastram por onde percorre a luz, sombras de um 

passado de horrores e miséria. Sombras de um lugar que já foi feliz e 

abrigava pessoas descontraídas com suas pequenas preocupações 

cotidianas. Hoje a memória de sua existência é escassa, aquilo que 

ficou pra trás, mal nos informa das pessoas. Mas ainda há esperanças 

para aquela vila, ainda há cor em meio à catástrofe. Pois há espíritos 

jovens, energia de recomeço. (Laura Heloísa) 

 

E garante inspiração para uma poesia que comporta os elementos de 

contradição e resistência oferecidos pela foto. 

 

Sinto 

Sinto que sentes que não és nada mais 

Que está desprovida de beleza 

mas olhe a tua volta e para dentro de ti 

mesmo em seus destroços há graça! 

em suas sombras é perceptível a luz 

e ainda existem vestígios de felicidade em ti 

correndo por toda tua extensão 

para te lembrar que ainda há esperança, 

mesmo em meio ao caos, tu brilhas. 

(Laura Heloísa) 

                                                                                                                

                                                                        

Outra aluna se detém na mesma foto e parece também afetada pela 

composição daquele espaço retratado. Assim ela produz uma nostálgica narrativa rica 

em elementos imagéticos de destruição e construção em que faz uma bela analogia 

entre casas e textos escritos. 

 

As casas da rua    

As casas que um dia tiveram janelas, portas, mesas de jantar, casacos 

pendurados. Casas que eram essencialmente casas e demarcavam 

nas ruas o lugar de alguém. Estas, que já passaram por reformas, 
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pinturas, pregos na parede. E também muito presenciaram visitas, 

dias cansados, discussões, felicidade. Textos mal redigidos e casas 

bombardeadas têm muito em comum: assim como um amontoado de 

palavras que não se conectam, os tijolos não mais estruturam sentido. 

Lá foram deixadas lembranças, fotografias, copos quebrados. Foi 

deixado sentimento. E tanto para quem lê quanto para quem fica a 

confusão toma conta. O que é sentido e escrito, o que é sentido e não 

volta mais. Se mora numa casa que já foi casa ou se mora numa 

poesia, reflete todo sentimento que passou. E não esquece. Claro que 

a vida continua, mas a árvore que lhe oferecia sombra, já não é mais 

a mesma. E a rua em que moças e rapazes galanteavam, já não tem 

pés demonstrando interesse. E até mesmo os pivetes da rua, que 

continuam a brincar, agora não são somente pivetes. Vê-se 

nitidamente que algo mudou. Mas na foto há muito mais. Ainda no 

pensamento, permanecem: amarelas, azuis, brancas.  As casas.   

(Heloísa Fernandes) 

 

Desta maneira, logo no início do nosso percurso compreendemos a importância 

de um tempo demorado na contemplação das fotos. Pois, o corpo discente necessita 

de uma concentração fundamental ao processo de subjetivação que envolve 

exercícios de imaginação. Assim, essa concentração muitas vezes não é permitida 

devido às necessidades pedagógicas de um modelo de ensino que envolve o excesso 

de informação e opinião, como nos argumentou Larrosa (2015). De modo que tivemos 

que reconstruir o espaço da aula para permitir as práticas de subjetividade que 

desejávamos para a configuração do processo. Deste modo, nos empenhamos em 

fabricar condições para o surgimento da experiência, no sentido de que fala Larrosa, 

instaurando momentos de pausa e meditação a fim de expor os alunos aos elementos 

estéticos que potencializassem possíveis afetos. Então, pudemos presenciar o 

surgimento de pontos sensíveis que algumas imagens possibilitaram a muitos alunos. 

Tais pontos, por sua vez, geraram um campo cego capaz de estimular diversas 

narrativas que trouxeram algum sentido a foto. E, portanto, foram capazes de oferecer 

uma qualidade estética à aula, uma vez que, envolveram a ampliação das percepções 

e da criatividade. Pois comportaram escritas que demonstraram desenvolver tanto as 

percepções acerca dos elementos presentes na imagem como a produção de 

narrativas por meio da imaginação.  
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6 CENAS DA ESCRAVIDÃO: POSSÍVEIS PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DA 

VIOLÊNCIA OBJETIVA 

Fotografia 10 - Augusto Gomes Leal com a ama de leite 

 

Fonte: João Ferreira Villela. Recife 1860. Coleção Fundação Joaquim Nabuco.  

Este capítulo pretende mostrar algumas imagens que foram sendo construídas 

ao longo dos tempos no Brasil. Diferente das fotografias de guerra em terras distantes, 

agora queremos pensar a partir de imagens que construíram nosso imaginário 

nacional e como elas podem ou não estar inseridas num imaginário coletivo que 

influencia o modo como olhamos nossa sociedade e a violência nela escondida. 

Algumas das imagens usadas aqui foram mostradas em sala de aula, outras foram 

escolhidas para nos ajudar a entender a trama que estão envolvidas dentro da 

fotografia brasileira. Imagens que foram estetizadas e escamotearam a violência 

estrutural de uma sociedade escravocrata. Entender este jogo é um exercício que 

faremos para observar como é fácil cair nas mentiras da imagem e como o punctum 

pode demorar a acontecer.  

Entre o olhar e a imagem existe a cultura. Esta frase nos adverte que olhar uma 

imagem não significa o ato puramente mecânico de abrir os olhos diante de um 
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materialidade visual e permitir que a potência biológica da visão se realize, esta frase 

nos lembra que existe um mundo visível e invisível que pode ou não ser visto. Apenas 

o corpo produz imagens, pode percebê-las ou imaginá-las, mas isso não garante que 

podemos ver todo o potencial que uma fotografia, por exemplo, pode apresentar. 

Como já vimos no capítulo cinco, demorou para os alunos e alunas perceberem muitas 

coisas nas fotografias apresentadas. A percepção de uma lousa, que produziu o 

punctum, demorou e só partir daí pode-se descortinar todas as outras narrativas que 

a imagem trazia.  

   

6.1.1 Imagem não é ilustração 

Em muitos livros as imagens têm servido como mera ilustração, ou seja, servem 

para ilustrar uma ideia pré-definida, são meio para outro fim e não um fim em si 

mesma. Segundo Lilia Schwarcz (2014, p. 391), nas pegadas de Jacques Le Goff, as 

Ciências Sociais viveram por séculos no imperialismo dos documentos escritos. Lilia 

nos lembra que as imagens têm servido como enfeite, ilustração ou para deixar os 

textos mais agradáveis (Idem). Podemos ampliar esta constatação e pensar o mesmo 

com a Filosofia (Cruz, 2015).  É possível na medida em que, em geral, sempre que 

trabalhamos outro suporte com alunos e alunas – filmes, vídeos, fotografias, desenhos 

– é para acompanhar as ideias de um texto prévio. Não se trata aqui de ignorar a 

importância da leitura de textos filosóficos mas, antes, de apontar a importância das 

imagens na construção do pensamento, no movimento do pensar. As atividades 

realizadas em sala de aula, como já foi escrito nos capítulos anteriores, mostraram 

que usá-las podem ser muito úteis para o movimento do pensamento. Não apenas 

olhar a imagem, mas analisá-la com calma e produzi-las se mostrou muito eficiente 

para colocar o pensamento em movimento e promover um debate para além do senso 

comum. Como já nos ensinou Hans Belting (2010), nós pensamos por imagens, 

criamos imagens, e vemos imagens. O corpo vivo é o único capaz de criar, imaginar 

e ver as imagens e sabe que elas fazem parte de nós e que não nós, que são 

mediações que criamos para criar, subjetivar ou comunicar algo com o outro. É o saber 

da experiência agindo outra vez.  

O mundo está absolutamente mediado por imagens. Hoje qualquer pessoa tem 

em suas mãos um celular onde pode ver e produzir imagens. Fotográficas e vídeos, 
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gifs, figurinhas, emojis, stickers, memes, são muitas as imagens e já construíram um 

modo de construir a subjetividade. Desse modo pensar com as imagens e sobre as 

imagens se torna uma urgência do nosso tempo.  Nesse sentido é preciso criar uma 

nova alfabetização agora não mais de palavras, mas destas com as imagens. É 

preciso saber olhar para as imagens, desmontá-las, entendê-las em seu contexto e 

não cair em seus jogos dissimulados. Como já nos disse a ensaísta Susan Sontag “a 

fotografia sempre foi devedora da mentira” (2004). Se acreditarmos em Sontag, temos 

então que temer as imagens pela ilusão de verdade que ela traz e atentarmos para os 

jogos de ilusão que as fotografias podem nos inserir.  

6.1.2 Tradição Fotográfica Brasileira   

O Brasil tem uma enorme tradição fotográfica a ponto de ser um dos poucos 

países do mundo que pode contar uma parte de sua narrativa nacional através da 

mediação dessa tecnologia criada na terceira década do século XIX. Boris Kossoy 

(2016) fotógrafo e historiador da fotografia, nos lembra que a fotografia foi inventada 

também em solo nacional, em 1833 por Hercules Florence e, em 1839, meses depois 

da invenção do Daguerreótipo na França (uma das técnicas mais antiga de fotografia), 

este já estava produzindo imagens no Rio de Janeiro. Lilia Schwarcz e Boris Kossoy 

chegaram a produzir 170 anos de narrativas sobre o Brasil apenas através da 

fotografia – 1833 a 2003. Ambos nos lembram que ser pioneiro no mecanismo 

imagético e, ao mesmo tempo, ser o último país do ocidente a acabar com a 

escravidão na lei nos logrou deter a maior coleção de fotografia da escravidão e de 

escravizados do planeta (Kossoy; Schwarcz, 2012). Este imenso material fotográfico 

já circulou por tanto tempo e por tantos meios que acabou sendo incorporado ao nosso 

imaginário sem que percebêssemos e as imagens foram assim se tornando verdade. 

A imagem-verdade criou uma narrativa paralela aos textos historiográficos, e criou 

uma memória visual coletiva que ainda hoje reproduzimos. Mas se novamente nos 

atentarmos para o alerta de Susan Sontag, devemos temer a verdade destas imagens 

e reolhar para desconstruir nosso sobre elas.  Boris Kossoy (2016) nos alerta que as 

fotografias possuem uma trama própria que precisamos entender se quisermos 

desmontá-las sem seu contexto de produção e circulação. Entendê-las nesse contexto 

é o único jeito de perceber as tramas nas quais elas se inseriram no passado e as 

quais propósitos esta construção criar.  
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6.1.2.1 A trama fotográfica brasileira  

Kossoy (2016) nos lembra que pensar a imagem fotográfica sem cair em suas 

simulações de verdade requer colocá-las em seu tempo e espaço, desmontá-las: 

pensar a tecnologia com que foi feita, as montagens das quais ela pode ter sido 

submetida, os veículos por onde circulou, as escolhas estéticas e ideológicas do 

fotógrafo e o ato fotográfico (ângulo, luz, enquadramento). Estes procedimentos são 

importantes já que desde sua invenção a fotografia tem sido enxergada como uma 

mera máquina que poderia captar um instante preciso e congelar uma verdade para 

a eternidade.   

É esta sensação que temos ao ver muitas fotografias antigas. Ao olharmos a 

fotografia de 1860 do fotografo João Ferreira Villela (imagem 10) temos certeza de 

que se trata de uma fotografia antiga com duas pessoas. Ao olharmos a imagem 

vemos que o garoto se apega de uma maneira íntima à mulher, segurando seu braço 

e apoiando a cabeça próximo a seu ombro, que ambos estão bem vestidos e que 

posaram para se eternizarem numa cena doméstica. Contudo a afetividade da foto 

esconde grande dramas que ainda assolam a sociedade brasileira, afinal, como já 

disse o historiador Luís Felipe de Alencastro “quase todo o Brasil cabe nesta foto”3.  É 

uma imagem de afeto e de violência e para sabermos disso é preciso proceder ao 

método de recolocar a fotografia em seu contexto e desmontá-la nos passos já 

explicitados por Boris Kossoy. 

Em 1860 era muito comum que fotógrafos publicizassem seus trabalhos 

usando os cartes de visite, espécie de cartão comercial onde anunciavam seus 

serviços. Segundo a Brasiliana Fotográfica   

 

“Os cartes de visite apresentavam uma fotografia de cerca de 9,5 x 6 

cm montada sobre um cartão rígido de cerca de 10 x 6,5 cm. A 

copiagem era feita geralmente com a técnica de impressão em 

albumina. O invento permitiu a produção em massa de fotografias.”4 

                                            
3A frase e imagem que evocam a escravidão e a relação entre as antigas amas de leite e as babas 

negras contratadas pela elite branca no Brasil contemporâneo. Alencastro trata desta imagem em 

História da Vida Privada no Brasil. Volume 2. Parte deste debate pode ser visto no portal de notícias 

Géledes https://www.geledes.org.br/quase-todo-o-brasil-cabe-nessa-foto/. Acesso em 16/08/2019 
4http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=cartes-de-visite acesso em 16/08/2019 
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O invento permitiu concomitantemente uma grande circulação de imagens e de 

serviços fotográficos. Os cartes de visite tiveram grande boom na década de 50 e 60 

e começaram a ser colecionadas em álbuns pelas famílias (Kossoy, 2002). Analisando 

a imagem de 1860 vemos que embaixo há o nome do fotógrafo e o endereço de seu 

estúdio. Portanto tratava-se de um veículo de publicidade, divulgava-se o serviço e 

endereço e mostrava a técnica fotográfica, neste caso a técnica da albumina. O 

formato pequeno barateava o acesso à fotografia e as imagens logo começaram a 

serem colecionáveis. Isso significa que sua produção tinha fins comerciais e teve 

grande circulação no século XIX. Este deve ter sido o paradeiro de nossa ama de leite 

e seu garoto. Os fotógrafos não gastariam dinheiro com uma imagem que não tivesse 

circulação, assim podemos inferir que o público-alvo (no Brasil e exterior) gostava 

muito das imagens escolhidas, neste caso uma mulher negra e uma criança branca. 

As amas de leite circularam amplamente no século XIX nessas cartes de visite. 

Todas as grandes coleções brasileiras de fotografia deste período possuem milhares 

de exemplos iguais a fotografia de 1860. Uma mulher negra sentada com uma criança 

ao seu lado ou em seu colo5. Hélio Menezes6 (2019) nos lembra que estas imagens 

de ama negras tiveram grande circulação no século XIX entre os dois lados do 

atlântico. Para os europeus tratava-se de uma imagem exótica, uma escrava vestida 

à moda europeia e sua criança, para os brasileiros uma imagem de afeto (para as 

famílias que as encomendaram) e de relembrar aquilo que podia ser visto no espaço 

público e privado: a escravidão. Pois é justamente isso que se esconde na afetividade 

da fotografia: a violência da escravidão. A fotografia de João de Villela (fotografia 10) 

é a de uma escravizada e o menino que ela deve ter cuidado desde que nasceu para 

amamentar. A fotografia ainda esconde a violência do abandono que a mãe teve que 

fazer com seu filho para amamentar o filho da Sinhá branca, afinal para poder 

amamentar ela precisava estar em lactação. A criança negra cresce sem o leito e o 

afeto da mãe que foi violentamente transferido para a criança branca. O ato bruto fez 

criar vínculos afetivos. Há muitos relatos de pessoas brancas com suas amas de leite 

                                            
5  Coleções como as do Instituto Moreira Salles, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Fundação 

Joaquim Nabuco. 
6Palestra proferida no IMS de São Paulo. https://ims.com.br/eventos/fotografia-racismo-e-antirracismo-

helio-menezes-ims-paulista/ 
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e neles pode-se sentir a afetividade doce que emana desta relação. Joaquim Nabuco, 

celebre abolicionista de Pernambuco, já nos relatou em suas memórias a relação 

“harmoniosa” entre ele e sua ama de leite, relato encontrado em muitas memórias, 

cartas e outros registro na sociedade do século XIX no Brasil (Bossi, 2010). Portanto 

a imagem trata de uma dupla violência: a escravidão e o abandono maternal forçado. 

O mal-estar da fotografia pode ser encontrado no olhar da escravizada. Esta 

mulher sem nome, pois apenas a crianças possui um nome. Anônima, olha com 

desconforto, desconfiança e denuncia aquilo que a imagem tenta esconder. Lilia 

Schwarcz (2012) e Hélio Menezes (2019), ambos antropólogos visuais, observam que 

a linguagem corporal de pessoas negras foi usada como agência de seus corpos. 

Muitas vezes tratados em fotografias como submissos, obedientes, seus corpos se 

rebelam e fazem gestos, olhares que agenciam uma insubmissão, uma revolta, uma 

desobediência. Desse modo saem do lugar de objetos fotografáveis e vitimados para 

senhores e senhoras de sua vida, donos de si, donos ao menos da pose com que 

querem ser registrados para a eternidade. Poderia ser o caso da mulher aqui que 

recusa o olhar doce e afetivo que se esperava de uma ama de leite e sua criança. 

Este olhar de desconforto talvez pudesse despertar o punctum que mostraria o 

desconforto de uma foto tão maternal. 

Podemos imaginar como uma imagem como esta pode ser facilmente 

associada às babáss negras que ainda hoje abundam nos bairros de classe média e 

de elite das capitais brasileiras, como veremos mais a frente analisando o trabalho de 

uma aluna. Assim, uma imagem como essa poderia trazer debates interessantes em 

salas de aula de uma escola de classe média branca. Trazer histórias, memórias, 

afetos, traumas, vivências que poderiam servir como ponte para debater a origem 

desta terceirização do cuidado e nos modos como nós reencenamos violência e 

desigualdades do passado escravocrata. Raça, classe e gênero poderiam ser 

levantados para debates em sala de aula, entre tantas outras possibilidades que esta 

imagem pode gerar.   

  

6.1.2.2 Desmontando Imagens de um Negro Passado 



163 

 

 

Fotografia 11 - Fazenda Quititi 

 

Fonte: Georges Leuzinger. 1865. Acervo IMS  

Seguindo os passos de Boris Kossoy é preciso elucidar quais ideologias, 

estéticas, técnicas, uso, produção e circulação a fotografia brasileira do século XIX 

está inserida.   

Como já foi escrito o Brasil possui a maior coleção de fotos de escravizados e 

da escravidão do planeta. É importante diferenciar as duas expressões – fotografias 

de escravizados e fotografias da escravidão. Esta distinção nos ajudará a desmontar 

uma tradição de imagens do passado escravocrata brasileiro que abunda o imaginário 

nacional. Voltaremos a este debate mais a frente. Por hora vamos percorrer algumas 

ideologias do século XIX e como estas aparecem nas imagens fotográficas.  

O Império brasileiro do Segundo Reinado usou de modo pioneiro as novas 

tecnologias fotográficas como meio de produzir e fazer circular imagens da nação. 

Como os vinhos americanos, o Brasil era uma nação recente e era necessário 

construir para si uma imagem, uma identidade, uma verdadeira “ficção nacional” 

(Schwarcz, 2014). Desse modo uma série de imagens foram encomendadas para este 
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fim. Era necessário criar uma ideia de país tanto para os brasileiros como brasileiras 

que viviam num imenso conjunto, país continental, que era tão diferente entre si. Criar 

esta unidade ajudava para uma união política. Como nos lembra Eric Hobsbawn 

(1984), o século XIX inventou tradições para unificar os povos em torno de projetos 

nacionais. Não foi diferente por aqui e dom Pedro II tratou de investir tempo e dinheiro 

financiando esta operação política. O próprio imperador era um entusiasta da 

fotografia, não apenas conviveu e patrocinou vários fotógrafos como era ele mesmo 

um grande fotógrafo de sua época (Kossoy, 2016). O imperador fotógrafo tratou de 

financiar artistas, cientistas e intelectuais que criassem uma ficção política sobre o 

país7.  Entusiasta da fotografia ele recebeu em seu palácio fotógrafos do mundo todo 

que passaram pelo país, alguns deles foram contratados para criar imagens para o 

imperador. 

O Brasil recebeu fotógrafos estrangeiros desde a invenção da fotografia em 

1833. Muitos deles criaram imagens que fazem um bom contraponto aos de fotógrafos 

nacionais. É preciso lembrar que um fotografo é antes de tudo um ofício e as imagens 

precisavam ser vendidas. Desse modo eles vendiam seu trabalho em uma série de 

fins como o retrato, cartões postais, cartes de visite, vistas e panoramas para famílias 

abastadas, governantes, empresas, museus e academias científicas e de arte. 

Algumas dessas fotografias também circulavam em raros álbuns comemorativos e em 

exposições nacionais e estrangeiras.8 Justamente nestes álbuns e exposições só 

entravam fotografias encomendadas e previamente escolhidas. Nenhuma imagem ali 

era neutra, eram verdadeiros registros escolhidos dentro de uma realidade inventada. 

Era a criação do Brasil civilizado que o Império, depois a República, vai querer imprimir 

em tais imagens. 

                                            
7Como nos lembra Lilia Schwarcz (2014 b) o imperador financiou pintores e escritores para inventar um 

país em imagens e palavras. Financiou instituições como o IHGB e as Real Academia de Bellas Artes 

para criar a história da nação e pinturas que criassem imaginário destas histórias. 
8Como as famosas exposições Universais que aconteciam pelo mundo. O Brasil participou das 

principais nos EUA e Europa e América do Sul. Ver em http://brasilianafotografica.bn.br/?p=12604 

acesso em 16/08/2019 
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Fotografia 12 - Escravos em terreiro de uma fazenda de café na região do Vale do Paraíba. 

 

Fonte: Marc Ferrez . 1882. Acervo IMS  

Um dos mais famosos fotógrafos oficiais contratados para construir tais 

imagens e imaginários foi o brasileiro Marc Ferrez. Ele trabalhou em viagens oficiais 

encomendadas pelo estado nacional e suas instituições, bem como pra empresariado 

que girava em torno do café, que era a principal economia durante aqueles anos. A 

fotografia dos escravos em terreiro de uma fazenda de café de 1882 era o tipo de 

fotografia sob encomenda que circulou pela época. Sabemos que foi exposta em 

exposições na Argentina, Holanda e França e foi paga pelo empresariado do café 

(Menezes, 2019). A fotografia mostra o apuro estético do fotografo. A fotografia de 

dimensões de 30x40 cm foi enquadrada para aparecer o organizado trabalho na 

fazenda, bem como as belas montanhas que a emoldura. Os corpos estão 

organizados como num jogo de xadrez. Todas as funções são cumpridas com 

harmonia a tal ponto das mulheres segurarem os cestos com gestos graciosos. Como 

nos cartes de visite de 1860, a fotografia de vinte e dois anos depois é uma 

encenação. Os corpos ali foram milimetricamente organizados em jogo de xadrez. O 

único bem-vestido é um homem branco que comanda a ação com um gesto, como 

em uma orquestra bem harmonizada ele disciplina um trabalho que é mostrado como 
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organizado, civilizado e feliz. Em nada a imagem lembra a penúria do trabalho forçado 

que a escravidão exigia.   

Em uma exposição recente do IMS Paulista a imagem acima foi exposta e sua 

retórica imagética parece ainda ter sobrevivido aos anos. Hélio Menezes relatou ter 

escutado inúmeros relatos sobre a imagem e em todos eles as pessoas exaltavam a 

beleza da paisagem e do trabalho, a fotografia era sempre bela, estética. 

A fotografia do suíço de Georges Leuzinger9  de 1865 pode ter sido usada como 

referência por Ferrez. A comparação entre as duas imagens revela aproximações e 

distanciamentos. A estética é muito parecida, o mesmo enquadramento que mostra o 

trabalho, os corpos e as montanhas emoldurando o fundo da fazenda. Contudo se na 

fotografia de Ferrez aparecem os escravos, aqui além dos escravos aparece também 

a escravidão. A imagem revela cenas comuns da escravidão que a de Ferrez buscou 

esconder. Desse modo, como vimos nos comentários revelados por Hélio Menezes, 

o que aparece não é a escravidão, mas o trabalho, o café, as montanhas a beleza da 

composição. Aqui também aparecem estas características, mas outras imagens nos 

lembram da escravização. Um dos aspectos interessantes sobre esta foto é a infância. 

Enquanto o menino branco bem-vestido está em seu carrinho e acompanhado por sua 

ama que o vigia e cuida, as outras crianças estão sentadas no chão mal vestidos e 

descalços. Seus brinquedos são simplórios. Um bebê também pode ser visto nas 

costas da mãe que trabalha. A foto é reveladora por mostrar duas formas de existência 

marcadas por marcadores sociais da diferença, neste caso classe e raça. A criança 

branca pode brincar e tem quem o assista, as outras crianças seguem seus pais no 

trabalho forçado. As crianças negras que brincam não podem dissimular o fato de que 

elas igualmente trabalhavam assim que seus corpos já permitissem, como bem nos 

lembra o francês Saint-Hilaire (2002) que viajou pelo Brasil no século XIX 

 

Há sempre na sala um negrinho de dez a doze anos, que permanece 

de pé, pronto a ir chamar os outros escravos, a oferecer um copo de 

água e a ir prestar pequenos serviços caseiros. Não conheço criatura 

mais infeliz do que esta criança. Não se assenta, nunca sorri, jamais 

se diverte, passa a vida tristemente apoiado à parede e é, 

frequentemente, martirizado pelos filhos do patrão. Quando anoitece, 

o sono o domina, e quando não há ninguém na sala, põe-se de joelhos 

                                            
9Esta imagem foi usada em sala de aula e foi analisada por algumas alunas. 
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para poder dormir; não é esta casa a única onde há este desumano 

hábito de se ter sempre um negrinho perto de si para dele utilizar-se, 

quando necessário (SAINT-HILAIRE, 1987, págs. 86-87). 

 

 Outra marca da escravidão que aparece nas duas fotos, e que Ferrez não pôde 

dissimular, são as pessoas negras descalças. Como bem sabemos a primeira coisa 

que fazia uma pessoa negra ao ser alforriada era comprar um sapato já que 

escravizado não podiam calçá-los. Portanto essa marca Ferrez não poderia encenar 

já que seria ilegal. As crianças, os adultos, os homens e as mulheres, todos negros e 

negras e todos descalços enquanto a criança branca e o senhor que comanda estão 

calçados.  

Georges Leuzinger e Marc Ferrez construíram boa parte da iconografia carioca 

do século XIX. Ambos fotógrafos definiram os ângulos e vistas que deveriam ser vistas 

pelo mundo da capital imperial e de parte do país. A fotografia de Ferrez ilustrou 

exposições nacionais, internacionais e álbuns comemorativos. As de Leuzinger 

fixaram pioneiramente iconografia oitocentista nacional. Portanto são fotógrafos que 

criaram as imagens que interessavam aos anseios da elite. Suas imagens não devem 

e não podem ser tomadas como meras capturas do real. E em muitas delas é possível 

observar as violências de uma sociedade escravocrata, ora diretamente como nos pés 

descalços e infâncias roubadas, ora simbolicamente dissimulando os fatos para 

passar uma imagem de trabalho escravo humanizado e sociedade civilizada nos 

trópicos.  

 

6.1.2.3 Imagens de corpos negros: racismo científico, exotismo e objetificação 
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Fotografia 13 - Negras da Bahia 

 

Fonte: Foto de Marc Ferrez. 1885. Acervo IMS  

Como já foi dito, nas pegadas de Hélio Menezes, há fotografias que retratam 

escravos e outras que retratam a escravidão. E, lembro outra vez, é preciso desmontá-

las para perceber certas sutilezas de sua violência. Os retratos das duas mulheres 

negras e a criança acima nos lembram que o retrato era um dos mais importantes 

tipos de fotografia do século XIX. Naqueles anos a fotografia era algo caro e um retrato 

era algo precioso para alguns grupos seletos. Ainda assim outros corpos da população 

foram retratados como pessoas indígenas e escravizadas, alforriadas e libertas. 

Diferente de quem podia pagar para se fazer retratado ou retratada, as mulheres 

acima, bem como os outros exemplos, humanos, era feito em geral à revelia destas 

pessoas. Estes retratos foram já construídos sem consentimento. Estas imagens em 

geral retratam os escravos e os indígenas, mas não retratam seres humanos. O 

Imperador quando se põe a ser retratado é para se mostrar como um homem 

poderoso, culto, que possui nome e sobrenome. Já um escravizado perder sua 

individualidade e vira apenas um escravo sem nome em uma encenação, se torna um 

tipo humano.  

Durante todo o século XIX foi muito comum as fotografias chamadas pitorescas 

e de tipos humanos. Tal fotografia tipificava os tipos humanos como uma catalogação 
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do mundo. Este tipo de fotografia tinha influência nos artistas viajantes10 que 

catalogavam o mundo para a ciência e para os projetos coloniais europeus. Famosos 

são as imagens de pintores como Debret ou Rugendas que podem ser vistas em 

vários livros escolares e de história da arte nacional. Classificados como artistas da 

Missão Artística Francesa ou Artistas Viajantes, estes pintores foram tradicionalmente 

colocados como verdadeiros etnógrafos que retrataram fielmente a sociedade colonial 

e imperial das primeiras décadas do Brasil independente. Suas imagens foram vistas 

como verdadeiras fotografias feitas à mão. Esse enquadramento historiográfico é 

criticado pela historiadora da Arte Claudia Valadão (2012). Valadão nos lembra que 

estas imagens não foram feitas para retratar com fidelidade a sociedade brasileira, ali 

existe sobretudo um olhar imperialista francês com toques de encomenda portuguesa. 

Os artistas queriam vender suas obras na Europa e, também, criticar o mundo lusitano 

(Idem). Foram eles que começaram também a catalogar este novo mundo que se 

abria no século XIX, latino-americano, desde a viagem de Humboldt. A expedição do 

alemão criou imagens que estabeleceu a iconografia de paisagens humanas e 

naturais do continente. Sua junção de arte e ciência como síntese de imagem foi 

amplamente usada pelos artistas/cientistas que o procederam. Foi o caso de 

Rugendas, Debret, Von Matius. Hercules Florence. Este último pai da fotografia 

brasileira. Pois parte das concepções estético-políticas destes artistas foi aproveita 

pela fotografia do século XIX no Brasil, notadamente a fotografia de tipos humanos e 

paisagens. Tanto os pintores como os fotógrafos acabaram entrando para a história 

das imagens como captadores do real e demorou até que suas imagens fossem 

tensionadas pelas humanidades. Este real das imagens até hoje influencia o modo 

como vemos nosso passado e como entendemos a nossa sociedade atual. 

A fotografia de tipos humanos teve ampla circulação em cartões postais que 

eram colecionados e usados, palestras e publicações acadêmicas pelas academias 

de ciências. Kossoy nos lembra que esse olhar europeu deixou raízes, seja nas cenas 

externas, em meio à paisagem, seja no interior do estúdio fotográfico. No caso do 

                                            
10Uma visita a coleções de lugares como Pinacoteca do Estado e Itaú Cultural em São Paulo ou no 

Museu Nacional de Bellas Artes no Rio de Janeiro atesta essas classificações ainda em uso. Na 

Pinacoteca há uma sala chamada Artistas Viajantes onde podem ser vistas obras da chamada Missão 

Francesa. Para Lilia Schwarcz este nome é uma escolha política para engrandecer algo que de fato 

nunca aconteceu. A autora prefere chamar estes artistas de Colônia Le Breton. Ver o Sol do Brasil 

(Schwarcz, 2008) 



170 

 

 

estúdio, negros escravos e indígenas posavam, via de regra, em cenários desprovidos 

de qualquer elemento decorativo, como era de hábito nos retratos de brancos. 

Registros de caráter antropológico, com fundo neutros, estabeleciam tipologias de 

representação em que as pessoas se transformavam em “tipos”, pessoas-modelos 

desprovidos de identidade. Fotos de vários fotógrafos segundo esta ótica foram 

produzidas e consumidas de forma avulsa ou em álbuns, e, ao que parece, em 

quantidades consideráveis. Restava ao ser diante da câmera receber a classificação 

segundo a nação de origem ou o ofício que exercia, como as que o português 

Christiano Jr. realizou em meados da década de 1860 e que eram anunciados como 

‘variada coleção de costumes e tipos de pretos, coisa própria para quem se retira para 

a Europa’ (...) Vê-se, pois, que estas imagens serviam de ‘lembrança’ para europeus 

que visitavam o país e podiam escolher o modelo preferido mediante ‘mostruários’ 

(Kossoy, 2012; 31) 

Este resumo de Kossoy sintetiza uma parte do processo de desumanização 

que estes corpos vão passando. Escravizados e indígenas vão se tornando tipos que 

são vendidos em um mostruário. Deixam de ser humanos pare se tornar seres 

exóticos, para serem usando com lembranças típica de uma terra exótica e tropical. 

O processo desumano começa pela impossibilidade de escolha de estar ali, de poder 

ser nomeado com um nome humano, com uma descendência. A pessoa tornar-se 

parte de uma nação genérica (indígena ou africana) ou a profissão que exerce. Sua 

subjetividade é podada, vira uma catalogação do mundo e sua imagem vira mera 

mercadoria. As amas de leite não têm nome, mas as crianças brancas sim.   

Nas doze imagens do conjunto representando negros em seus ofícios de 1865 

o já referido Christiano Jr. mostra um apuro na técnica de Albumina. Belas imagens 

que satisfaziam a curiosidade da clientela do velho mundo. Nas imagens vemos 

homens e mulheres em seus ofícios. As roupas – panos da costa – revelam a nação 

a que pertencem pelo tecido. Os gesto e objetos que seguram revelam sua profissão. 

Os escravizados não têm nome, não tem agência sobre a própria história. A estética 

fotográfica dissimula o horror da escravidão mais uma vez. Tudo ali é encenado e nem 

mesmo podemos saber se as nações e os ofícios são mesmos verdadeiros ou se 

tratava de poses de profissões previamente combinadas.   
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Fotografia 14 - Conjunto representando negros em seus diversos ofícios.  

 

Fonte: Christiano Jr. 1865. Coleção Museu Histórico Nacional.  

6.1.2.4 Missões antropológicas – a teoria das raças  

A teoria da evolução das raças de Darwin não tardou a romper sua fronteira 

biológica da vida animal e vegetal e entrar nas nascentes ciências sociais, medicina e 

direito. Os seres humanos passam a ser vistos não mais como meras criaturas feitas 

pelas mãos enlameadas de Deus, mas como animais que são produtos de uma ação 

evolutiva ao longo do tempo. Esta passa a ser o discurso científico europeu que vai 

interpenetrar como ideologia política para justificar uma suposta superioridade da dita 

“raça branca europeia”. Raça mais avançada que precisaria civilizar o resto do mundo. 

Desse modo as teorias raciais europeias, e as instituições que as abrigavam e davam 

suporte material e intelectual, vão construir um discurso que justiçaria a ação 

colonizadora do resto do mundo. Como já foi dito, o Brasil era tido como grande 

“laboratório das raças no século XIX” (Schwarcz, 1993). Desse modo vários 

fotógrafos/cientistas foram patrocinados a vir ao país registrar a suposta variabilidade  

racial. Um exemplo famoso é do alemão August Sthal vindo a pedido da universidade 

de Harvard para registrar os tipos raciais brasileiros. 



172 

 

 

Fotografia 15 - estudo antropológico 

 

Fonte: August Sthal. 1858. Acervo Museu Etnográfico e Arqueológico de Peabody.  

Ainda mais impressionantes que os Cartes de Visite de Cristiano Jr, os Estudos 

Antropológicos de Sthal são verdadeiras imagens bestializantes dos corpos 

fotografados. Indígenas, negros, orientais, uma série de classificações raciais foram 

usadas. Corpos sem nome, sem ofício, ou origem, são desencarnados de sua história 

e se tornam taxonomia do mundo natural. Nesse período se começa a estabelecer 

pelas humanidades uma separação ainda mais clara entre natureza e cultura o que, 

no caso dos seres humanos, vai se converter em sinônimo de civilização e barbárie. 

Os corpos como da mulher negra acima serão aproximados da natureza e, portando, 

serão usados como verdadeiros atestados de barbárie. A cor da pele, o formato do 

crânio, as formas do corpo, tudo ali será taxado e classificados pela ciência da 

Frenologia como prova de inferioridade racial pelos biólogos e antropólogos raciais. 

Desse modo nasceu o racismo científico. (Schwarcz, 1993).   

Exotizados, objetificados, mercadorias e agora animalizados no pior sentido do termo. 

Estes corpos serão fotografados, catalogados e expostos em exposições feiras, 

museus etnográficos, academias científicas e nos horrorosos Zoológicos Humanos e 

feiras de curiosidades. É digno de nota que o último destes zoológicos funcionou na 

Bélgica até a década de 50, depois dos horrores do nazismo! Uma famosa fotografia 
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de uma criança negra da época mostra curiosos visitantes europeus alimentando-a 

como se fosse um animal exótico.   

Fotografia 16 - Vila de negros na Bélgica 

 

Fonte: Sem autoria. 1858. Globo Imagens  

A fotografia feita 100 anos depois dos estudos antropológicos de Sthal, em muito nos 

lembra a icônica cena pintada por Debret em 1827, onde uma dama branca da 

sociedade escravocrata brasileira alimenta uma criança nua, como quem alimenta um 

cachorro na hora do jantar. A imagem é uma clássica ilustração de uma cena de 

escravizados na sociedade da época. Todos as pessoas negras ali estão para servir 

e as crianças parecem também entreter a dama da sociedade. As crianças ao chão 

nos remetem a já citada imagem de 1865 de Georges Leuzinger e nos relembram da 

precária condição de vidas destes pequenos. 
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Quadro 1 - Cena de jantar brasileiro. 

 

Fonte: Jean Baptiste Debret. 1827. Acervo Coleção Brasiliana.  

6.1.2.5 Racismo institucional nos pós abolição  

Também no Brasil as imagens serão usadas para conferir a inferioridade racial. 

As já ditas ideologias científicas que justificam o racismo vão ter espaço garantidos 

nas quatro principais instituições educacionais e culturais à época. Nas faculdades de 

Direito de São Paulo e Recife, e nas de Medicina da Bahia e Rio de Janeiro e no 

Museu Nacional. Em todos estes lugares os corpos indígenas serão estudados e 

apresentados com inferiores. Clássico são os estudos do médico e jurista baiano Nina 

Rodrigues que associam doenças mentais e criminalidade latente da raça negra e dos 

mestiçados. Notadamente depois da abolição da escravidão em lei, essas teorias 

ganharam mais espaço na sociedade da época. Agora “libertos”, a população negra 

se torna um problema social na Primeira República. A historiadora Heloisa Starling 

observa como ao mesmo tempo que a nascente república quer construir uma imagem 

de moderna e civilizada, democrática e republicana; ela é obrigada a conviver com 

arcaísmo que excluíam setores inteiros da população da tão prometida cidadania que 

anunciavam com o novo regime (Starling, Schwarcz, 2014).  
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Fotografia 17 - Sítio Estrela da família Teles 

 

Fonte: Francisco du Bocage. 1905. Acervo Fundaj  

A fotografia de Bocage mostra uma rica família com seus agregados e 

empregados. O núcleo familiar principal está à esquerda e conforme o olhar vai 

andando pelo panorama vamos vendo como os corpos vão escurecendo. Esta 

imagem passa disciplina, hierarquia e ordem, quem manda e quem obedece. Na parte 

central da foto vemos ainda as babas negras com os filhos da família Teles. Esta 

imagem testemunha que mesmo com o fim da escravidão as hierarquias ainda 

permaneceriam e pouco mudaria a vida das pessoas negras no Brasil e na república 

que ia nascendo.  

  

Trabalhar com imagens em sala de aula exigiu que se pesquisasse mais sobre 

gêneses das imagens no país e como elas ajudaram a desumanizar certos corpos e 

esconder violências. Exigência que se mostrou frutífera ao perceber que os punctuns 

de muitos alunos e alunas descortinaram parte destas violências.  

 

6.1.3 Análise de narrativas das alunas Yasmim e Alessandra. 

6.1.3.1 Roteiro   

Já vimos algumas impressões dos alunos e alunas e agora, depois de 

apresentar a genealogia das imagens, veremos dois trabalhos de modo mais detido. 

O trabalho da aluna Yasmin Speedo e Alessandra Sombini.  

Como já dito, apareceu a necessidade de os alunos se delongarem nas 

imagens, sendo proposto, novamente, que eles se demorassem sobre elas. Então, foi 
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solicitado que eles observassem algumas coisas nas imagens. De modo que 

deveriam escolher algum elemento que mais lhe afetasse. Foi oferecido, então, alguns 

caminhos para pensar a fotografia escolhida: a composição, o que a fotografia quer 

dizer? Quem foi o fotografo?  O que está sendo fotografado? A fotografia tem ritmo, 

tem cheiro, tem outra sensação? A fotografia é um flagra ou é uma pose? Sendo 

assim, propomos novamente, o exercício de contemplação. Fizeram em casa estes 

exercícios. Depois disso escolheriam algum detalhe – punctum – e depois este detalhe 

deveria se transformar em algum texto livre.  

Importante ainda relembrar que tudo isso foi explicado depois de já termos 

experimentado as imagens de crianças em cenas de guerra e termos, coletivamente, 

trabalhado a partir do punctum da lousa na fotografia, já citada anteriormente.  

 

Aluna Yasmin  

Fotografia escolhida – Fazenda Quititi, no Rio de Janeiro, 1865  

(George Leuzinger/Acervo Instituto Moreira Salles)  
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Fotografia 18 - Fazenda Quititi 

 

Fonte: Georges Leuzinger. 1865. Acervo IMS  
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Fotografia 19 - Apontamentos da Aluna Yasmim Speedo 

 

Fonte: Destaque realizado pela própria aluna  

 Punctum despertado por Yasmin  

A narrativa foi desenvolvida em diversas partes por livre escolha da aluna.  

Assim, primeiramente ela escreveu uma narrativa sobre a fotografia, imaginando a 

vida e a história dos personagens que compunham a imagem. Depois, ela ampliou um 

detalhe e interferiu na imagem para ressaltar visualmente o punctum escolhido, então, 

a aluna fez uma interpretação textual deste punctum, considerando-o como o “maior 

objetivo do fotografo”. Por fim ela selecionou imagens contemporâneas e comparou 

seu punctum com essas imagens desenvolvendo um texto sobre esta comparação. 

 

“O Contrataste entre o branco e o Preto”  

 

Certo dia um menino chamado Alfredo estava a brincar com seu novo 

cavalinho de madeira que ganhara de seu pai Deucleciano, senhor de 

engenho, junto à sua mucama Tonica, no hall de entrega da Casa 

Grande, onde morava. Já de tarde, seu pai chega com importantes 

homens de negócio, compradores de café, e pede para que a mucama 

vá para o outro lado para que pudesse tratar de assuntos importantes. 

Tonica pergunta a Deucleciano se permite deixar que leve Alfredo ao 

pátio da senzala para que ela faça suas obrigações e o menino fique 

às vistas dela. O homem sem dar muita importância permite, porém 

não queria ver Alfredo perto daquelas crianças negras sujas.  
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A mucama leva então o menino para o pátio e o deixa em um canto 

longe das demais crianças, o menino fica observando tudo a sua volta, 

em silêncio. Tonica avisa Alfredo para que ele fique no lugar onde está, 

enquanto ela vai ficar buscar algumas roupas para continuar tecendo. 

O menino se aproveitando desses minutos que ficou só, vai direção 

das crianças negras e fica as observando com um olhar indiferente e 

de nojo.  

O senhor Deucleciano vai até ao pátio da senzala a fim de verificar se 

a mucama o obedeceu. Quando chega à ponta da escada, avista de 

longe seu filho no meio daquelas crianças sujas. Desce furioso e pega 

o menino em seu colo, o carrega para dentro da casa grande e ao 

retomar encontra Tonica desesperada subindo a escada a fim de 

explicar-se. O homem sem ao menos escutar o que aquela mulher 

negra tinha a falar, ordena que seus homens a levam para o tronco, 

pois pagaria pela desobediência (banalidade do mal). A mucama 

chorava preocupada pelo que passaria, pois havia descoberto sua 

gravidez há pouco tempo e corria o risco de perder o bebê.  

Deucleciano então chama todos aqueles homens para assistir o 

castigo que Tonica iria passar. Foram estabelecidas 15 chicotadas 

com ela nua. Todos os homens iriam assistir ao ritual de sacrifício 

(banalidade do mal). Na 8º chicotada ela caiu ao chão, porém mesmo 

assim lutava para que as chicotadas não fossem pegas na barriga a 

fim de preservar p bebê. Ao terminar tudo aquilo o homem bateu 

palmas e disse a mulher que se houvesse uma próxima vez ela 

perderia seus pés (banalidade do mal). A Mucama então sangrando e 

com as costas dilacerada volta à senzala.  

Durante a noite passou por muitos sangramentos, mas mesmo assim 

as outras escravas estancaram, deram-lhe ervas e com muito cuidado 

conseguiu manter seu bebê em seu ventre”  

(Yasmim Speedo) 

 

 Punctum e texto criado  

Yasmin escreve que o fotógrafo quis evidenciar a diferença entre as duas 

infâncias, diz ela que “o maior objetivo do fotógrafo foi realçar o contraste entre a 

criança branca com seu brinquedo (cavalinho de madeira) e crianças negras sentadas 

no chão, com roupas destroçadas e ainda felizes, vítimas da escravatura”. 

O texto gira em torno da mucama Tonica e Alfredo. A relação entres as crianças 

negras escravizadas e Alfredo não é muito narrada. Ela escolhe mostrar como a 

família senhorial branca despreza as crianças que são consideradas "nojentas". Estas 

crianças não recebem uma história ou nomes e nesse sentido parece que se perde a 

chance de humanizá-las na história como fez com a mucama Tonica. Esta 
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humanização aparece apenas na legenda que ela cria para o detalhe da fotografia 

quando diz que elas brincam felizes.  A violência direta, mas que a aluna interpreta 

como uma "banalidade do mal" na narrativa, recai sobre o corpo de Tonica que 

carrega uma criança dentro de si.  

 

 Punctum e a relação com outras imagens  

Cabe aqui consideramos a potência de pensar com as imagens, na medida em 

que elas remetem a outras imagens. Neste caso, Yasmin nos trouxe cenas do 

cotidiano das elites brasileiras com suas babás brancas. As imagens que ela escolheu 

aludem à tradição falada de retratar as amas de leite com os filhos da elite branca da 

classe senhorial do século XIX. Para ela é uma clara relação de herança do período 

escravocrata e a imagem contemporânea revela camadas de dor e violência histórica.   

Cumpre notar que na imagem escolhida pela aluna, diferente das imagens do 

século XIX, aparecem os pais e mães. Em uma foto pai, mãe e filhos e a babá, numa 

cena de protesto, imagem que circulou em redes sociais e trouxe o debate sobre a 

violência que está ali, já que talvez aquela babá não quisesse participar de um protesto 

de uma classe a qual não pertencia. Provavelmente não foi lhe perguntado se ela 

queria ou não estar ali, estava ali não como pessoa que escolhe, mas como 

trabalhadores que assumem a sua tarefa.  A imagem, também possibilita o 

questionamento a respeito das posições que aquelas pessoas ocupavam no protesto. 

Nesse caso o fato curioso é que a pessoa que protesta, provavelmente ocupa os 

espaços mais elevados da pirâmide social e desfruta de vida confortável, já que possui 

o privilégio de manter uma subordinada lhe servindo durante o ato. Ao passo que à 

pessoa que está ocupando o espaço de subordinação e, portanto, possuiria mais 

motivos para estar descontente com as oportunidades que o Estado lhe oferece, não 

lhe é permitido exercer qualquer reivindicação. De modo que a imagem revela 

elementos contraditórios que possibilitam pensarmos a respeito da violência 

sistêmica. Assim, as imagens de violência remeteram à aluna outras imagens que nos 

permitem leituras a respeito de uma violência dissimulada e, então, portam em si o 

conceito de "banalidade do mal" já que são cenas que, frequentemente, naturalizamos 

e desprezamos a violência ali inserida. 
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Já na segunda fotografia selecionada pela própria aluna, temos 

uma “celebridade" num momento de lazer com seu filho sendo auxiliada por duas 

babás negras. A maternidade terceirizada novamente.  Assim, a aluna atinge 

novamente com essa imagem o conceito de "banalidade do mal" em uma perspectiva 

oblíqua da violência. Na medida em que a imagem alude a violência que se esconde 

no cenário do cotidiano brasileiro, ao ressaltar a naturalização da estrutura de uma 

sociedade que permite a uns o privilégio de serem auxiliados por mulheres, em sua 

maioria negras, no cuidado com os filhos. Ao passo que as mulheres que auxiliam 

nesses cuidados, são, muitas vezes, forçadas à negligência com os seus próprios 

filhos já que não encontram tempo para se dedicarem aos cuidados dos mesmos. 

Encenando, novamente, o contexto de violência e desigualdade social produzido pelo 

contexto da escravidão. 
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Figura 1 - imagem produzida pela aluna Yasmim Speedo 

 

Fonte: recorte e composição de imagens realizado pela aluna Yasmim  

Aluna: Alessandra Sombini 

Imagem escolhida: João Goston Engraxate em Salvador. 1870. Acervo IMS. 
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Sem autoria da imagem. 

  

Figura 2 - Composição de texto e fotografia  

 

Fonte: Composição e problematização da aluna Alessandra Sombini  

 

Figura 3 - Composição de texto e fotografia  

 

Fonte: Composição e problematização da aluna Alessandra Sombini  
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Cumpre destacar que a aluna selecionou e trouxe a própria fotografia, pois 

relatou não ter encontrado o punctum nas fotos que ofertamos. Assim, ela imprimiu e 

colou a imagem sobre o papel e, então escreveu um texto sobre a mesma. 

 

 Análise do texto e fotografia da Aluna Alessandra  

Para Alessandra o punctum da foto acontece com a ironia da cena: “o punctum 

desta foto são os pés descalços dele. Tornando-se presente a ironia: o escravo ser 

submetido a lustrar calçados (...) sendo assim, o contraste de poderes e a 

desigualdade racial são manifestos”. 

A aluna ainda observa a tristeza do olhar que é resultado de seu trabalho 

ingrato e irônico. No fim do texto ela percebe que ainda hoje o Brasil tem uma dívida 

histórica com a população negra, o que faz com que ainda façam os trabalhos menos 

valorizados.  

As análises de Alessandra poderiam estar no que escrevemos a pouco sobre 

imagens de corpos negros. Ela não diz, mas os pés descalços são a marca 

iconográfica da escravidão, é a marca que não pode dissimular um homem livre de 

um homem escravizado. Nem as fotografias que tentaram suavizar esta violência no 

XIX esconderam esta marca. O corpo foi o ponto de partida dela, ela repara nos olhos 

e nos pés, ambos como sinais de tristeza. O olhar que consegue transmitir sentimento 

é a agência que humaniza a fotografia e Alessandra faz isso com o rapaz ao trazer os 

sentimentos dele.  

Cumpre ressaltar que Alessandra imprimiu a imagem em boa qualidade e a 

colou sobre o papel onde escreveu de maneira cursiva e fez um emoticon (o rostinho 

desenhado no aviso sobre a imagem colada). Hoje com as imagens digitais é raro 

termos uma imagem revelada ou impressa para podermos manipulá-la. Certamente 

ela imprimiu para poder ver melhor, aproximar dos olhos e ver com detalhes. Depois 

a colou numa folha de fichário onde analisou. Portanto não era mais uma imagem 

mediada por um celular ou notebook, era agora uma materialidade em suas mãos 

para apreciar com calma, um gesto raro hoje em dia.  

Ainda sobre o rostinho que ela produziu – o emoticon, vemos como a imagem 

é usada também para comunicar a tristeza dela por não poder colocar a fotografia na 

parte da frente. Este modo de se comunicar, informal, deve se tornar cada vez mais 



185 

 

 

comum e apenas aumenta a necessidade de pensarmos nas imagens também como 

mediação e construção do conhecimento. Já que podem comportar linguagens 

capazes de expressar sentimentos. 
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7  CAPTANDO A SUBJETIVAÇÃO DOS CORPOS 

 

7.1 PREPARANDO PARA OS EXERCÍCIOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS  

Em vias de finalizar a prática de nosso planejamento pedagógico, pensamos 

que o aluno também poderia manifestar suas ideias e suas dores por meio da criação 

de imagens, isto é, por meio de possíveis enquadramentos possibilitados pela 

captação fotográfica. Pois, desejamos também compreender de que maneira uma 

narrativa por imagens seria capaz de oferecer reflexões acerca da violência de 

maneira dissimulada e, assim, auxiliar no processo de elaboração de pensamento 

acerca da mesma. 

O renomado fotógrafo Sebastião Salgado (2014) afirma que sempre que 

desembarcava em um país, procurava situar suas fotografias dentro daquele contexto, 

situando suas imagens dentro de uma visão histórica e sociológica. De maneira que 

ele relatava com suas câmeras o que os escritores relatavam com suas penas. 

Salgado considera a fotografia uma escrita e uma linguagem. De modo que, propomos 

aos alunos também o estímulo a esse tipo de linguagem para que pudessem 

expressar e elaborar suas próprias narrativas. 

 Barthes (2015) em suas reflexões acerca da fotografia, propõe relatar e pensar 

apenas as experiências de que ele dispunha, ou seja, a do sujeito que olha e que é 

olhado, logo, não pode formular seu pensamento a partir da perspectiva do fotógrafo. 

Assim, o conceito de punctum proposto para pensarmos a potência imagética das 

fotos, não nos auxilia nesse processo. Pois, como já dito, ao fotógrafo não é possível 

fabricar esses pontos sensíveis que podem residir nas imagens fotográficas. No 

entanto, o ato de fotografar também consiste em um processo de afeto e imaginação, 

pois envolvem atos de criação e de percepções a respeito do mundo e, ainda, envolve 

um momento de escolhas criativas e espera paciente por possíveis enquadramentos. 

Assim, envolve a criação de histórias e narrativas e, sobretudo, um ato de espera e a 

paciência para captar os acontecimentos:  

 

Produzi algumas histórias fotográficas ao longo de minha vida sobre a 

nossa época e as transformações de nosso mundo. Sempre levei 

vários anos para concluí-las. Muitos dizem que os fotógrafos são 



187 

 

 

caçadores de imagens. É verdade, somos caçadores que passam 

muito tempo à espreita da caça, esperando que ela decida sair de seu 

esconderijo. Fotografar é a mesma coisa: é preciso ter paciência para 

esperar o que vai acontecer. Pois, algo vai acontecer 

necessariamente. Na maioria dos casos não há como acelerar os 

fatos. É preciso descobrir o prazer da paciência (SALGADO, 2014, 

p.10). 

 

Logo, em alguma medida, compreendemos que um exercício fundamentado na 

captação de imagens pode auxiliar-nos nos processos de subjetivação inerentes aos 

anseios do nosso planejamento pedagógico. Ao considerarmos que nesse exercício 

"a ênfase está no lugar ocupado pelo olhar e pela palavra na constituição do sentido 

que conferimos à nossa experiência de estar no mundo" (SOUZA, 2012), porquanto,  a 

ação fotográfica e a busca por enquadramentos a partir de nosso cotidiano mesmo, 

pode ser capaz de estimular o olhar sobre os processos de subjetivação que se 

instauram em nossos e outros corpos e em nossa realidade, denunciando, portanto, 

as possíveis relações de poder e efeitos de violência que circunscrevem a nossa 

existência.  

De uma perspectiva da pedagogia, Souza (2002) defende que a inserção de 

determinados exercícios de captação de imagens no ambiente escolar "pode estimular 

o desenvolvimento mais consciente do ato fotográfico, superando o gesto 

automatizado que, na maioria das vezes, orienta a ação do registro com a câmara 

fotográfica (p.66)" Ainda, segundo as pesquisadoras, podemos "utilizar a fotografia 

para construir narrativas que podem levar a reverter a experiência do olhar, 

enfrentando de modo crítico a banalização da experiência visual no mundo 

contemporâneo."  Assim, temos que, com a facilidade tecnológica a qual dispomos na 

contemporaneidade, a captação de fotos tornou-se algo muito frequente e banalizado 

no cotidiano da maior parte dos jovens brasileiros. No entanto, a partir do que foi dito, 

podemos entender que, quando redirecionamos as lentes para determinados 

contextos e lugares que visam certos enquadramentos e narrativas, talvez possamos 

redirecionar e até mesmo ampliar o olhar para os elementos que permeiam a nossa 

existência e muitas vezes passam despercebidos. 

 De modo que, também buscamos explorar esse possível potencial, tão caro 

aos nossos propósitos, que os exercícios de captação de imagens podem nos 

oferecer. Assim, desejamos explorar as possíveis narrativas que podem ser 
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produzidas pelos alunos por meio do olhar através das lentes. Quais percepções, 

conceitos e histórias essas imagens e narrativas podem produzir no que diz respeito 

a violência dissimulada em nossa realidade? Nessa perspectiva, a aprendizagem de 

um domínio técnico da captação de imagens pela câmera fotográfica foge as nossas 

possibilidades e necessidades, já que não dispomos de tal conhecimento e nos 

importa menos a qualidade técnica que as imagens fotografadas poderiam render nos 

exercícios que propomos, do que as suas narrativas. 

 

7.1.1 Corpos (in)disciplinados nas fotografias de Sebastião Salgado   

 Considerando o exercício de captação de imagens, julgamos importante 

introduzir, de alguma maneira, os alunos ao universo do ofício fotográfico. Assim, 

expomos os alunos à contemplação do longo documentário "Sal da Terra" (2014) que 

revela a trajetória fotográfica de Sebastião Salgado desde seus primeiros trabalhos 

em Serra Pelada, o registro da miséria na África e no Nordeste do Brasil até sua obra 

mais recente, "Gênesis". Pois, pensamos que o documentário pode auxiliar-nos 

a pensar o ato de fotografar, na medida em que Sebastião narra as viagens e histórias 

que envolveram determinadas obras fotográficas. Ele traz, assim, sua perspectiva 

sobre o olhar e a narrativa fotográfica e a experiência que elas foram capazes de lhe 

oferecer ao longo de sua vida, contribuindo com diversos aspectos à configuração de 

sua existência. O documentário é longo, ocupando quase duas horas de um filme de 

ritmo lento e pausado que oferece narrativas e belas imagens possíveis de serem 

calmamente observadas. Durante o percurso que delineia toda a sua obra é possível 

ser apresentado às suas obras fotográficas que denunciam a violência, a miséria, o 

sofrimento, o abandono e as mais diversas dores. Mas é possível também ser 

apresentado à riqueza das mais variadas culturas e histórias de resistência e 

liberdade. Tudo isso envolvendo imagens e narrativas que envolvem o próprio ato de 

fotografar. 

Assim, após a exposição ao documentário, os alunos foram convidados a 

examinarem algumas fotografias de Sebastião Salgado e, seguindo o modelo dos 

exercícios anteriores, produziram narrativas a partir das mesmas. Assim, 

selecionamos seis imagens, isentas de qualquer legenda. Nenhuma das imagens 

estava relacionada a uma manifestação muito direta de dor ou sofrimento, como 
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aquelas em que o fotógrafo se dedica ao denunciar a fome e a miséria diante de 

imagens explícitas de crianças e adultos famintos ou até mesmo mortos 

violentamente. Selecionamos, portanto, as imagens que retratavam, sobretudo, 

corpos exercendo algumas atividades cotidianas relacionadas ao descanso, às lutas, 

ao trabalho e ao esforço físico. Com isso buscávamos estimular o olhar e a imaginação 

para os cenários que possivelmente sustentavam aquelas imagens, mas que eram 

exteriores a foto. Pois, desejávamos estimular possíveis percepções a respeito da 

violência objetiva. 

 Desta forma, buscamos sobretudo, estimular percepções, por vezes 

desprezadas, direcionando o olhar para os corpos, para que fosse possível ampliar, 

de algum modo, a imaginação e criar um campo cego para pensar de que maneira as 

estruturas sociais e econômicas atuam e participam da escultura daqueles corpos. 

Isto é, perceber como as estruturas podem atuar limitando ou produzindo aqueles 

corpos e de que maneira eles reagiam as mesmas? Portanto, nos orientando por tal 

desejo, solicitamos que a narrativa fosse escrita pelos alunos de forma livre, mas a 

partir de possíveis questionamentos, como por exemplo: Quem são esses corpos? 

São corpos livres, subjugados, obedientes ou dissidentes? De que maneira eles estão 

se produzindo? Como lutam pela sobrevivência? O que esses corpos buscam? É 

possível identificar relações de poder (dentro ou fora da imagem)?  
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Fotografia 20 - mina de ouro Serra Pelada 

 

Fonte: Sebastião Salgado, Amazonas Imagens  

 

Fotografia 21 - Trabalho 

 

Fonte: Sebastião Salgado, Amazonas Imagens  
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Fotografia 22 - mina de ouro Serra Pelada 

 

Fonte: Sebastião Salgado, Amazonas Imagens  

 

Fotografia 23 - Luta pela Terra 

 

Fonte: Sebastião Salgado, Amazonas Imagens  
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Fotografia 24 - Gênesis 

 

Fonte: Sebastião Salgado, Amazonas Imagens  

 

Fotografia 25 - mina de ouro Serra Pelada 

 

Fonte: Sebastião Salgado, Amazonas Imagens  
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Assim, essas fotografias foram capazes de inspirar produções de dissertações, 

histórias, cartas e poesias que exploravam temas envolvendo a violência sistêmica, 

as relações de poder e as violações aos direitos humanos, como podemos observar 

em algumas aqui apresentadas: 

 

As pernas malhadas 

quem dera fossem de academia 

trabalhava e peneirava 

e o ouro não saia 

Sem ter o que dizer 

a mente já dizia 

"o ouro está lá" 

e o dinheiro da família? 

Subiam se as serras  

garimpeiros na obrigação 

os donos das terras 

enterrados em corrupção 

(Riquelme Souza) 

 

Os homens subiam as serras 

Subiam em busca do Olimpo 

Se voltassem sem nada as punições eram severas 

A realidade era o garimpo 

Os donatários apenas observavam 

o trabalho sem proteção 

quando um garimpeiro morria eles odiavam 

pois haveria menos duas mãos 

(Pedro da Cunha) 

 

Em um período de exploração  

que o trabalho escravo é fundamental 

onde o branco sempre tem razão 

não toma medida sentimental 

as mãos mostram seu sofrimento 

da sua família sente saudade 

não possui conhecimento 

não possui dignidade 

no campo eles trabalham 

praticando a agricultura 

a liberdade é o que almejam 

alimentando outras famílias, não a sua. 

(Vinicius Prado) 

 

Dois corpos, dois corações 
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Disparados e tementes 

Ao futuro, ao seu presente 

temor por si próprio, por quem batalha ao seu lado 

mas também por quem está contrário 

algo os conecta, e não é o que tem em suas mãos 

é a subjugação de uma força maior. 

(Camila Bertocco) 

 

Vocês chegaram e tudo levaram 

até mesmo minha dor  

tentaram cobrir 

com uma coroa de flor 

Me pintaram como índia mansa 

como índia linda, como índia branca 

misturaram sangue da terra com 

sangue português 

e encararam como sedução 

a minha nudez 

(Débora Leite e Isabella Gon) 

 

Caro latifundiário, 

Sou um cidadão de papel, tenho direito a essas terras, mas meus 

direitos não saem do papel. É por isso que luto junto aos meus 

companheiros que enfrentam as horas árduas, ao meu lado, debaixo 

do sol, na lavoura escaldante que é capaz de arrancar a esperança da 

alma, tanto quanto a vitalidade da pele. Sei que para vocês nossa luta 

parece apenas um movimento rebelde de um bando de bichos, não os 

culpo, afinal, nasceram com a vida pronta. Mandam porque nunca 

tiveram que obedecer e subjugam, pois nunca foram coagidos. Mas 

essa luta é por nossas vidas. Com suor, nós, os miseráveis que vocês 

chamam. 

(Débora Leite e Isabella ) 

 

 Como podemos observar, essas narrativas, em forma de carta e poesia, 

denunciam as relações de poder que se formam a partir das hierarquias construídas 

pela nossa estrutura social. Assim os alunos escolheram criar pequenas narrativas 

em que situam as relações entre patrões e empregados, brancos e negros, 

colonizadores e colonizados, homens e mulheres, trabalhadores e proprietários de 

terra. De modo que foi possível em meio a esse exercício, abordarmos o tema da 

violência objetiva também de maneira oblíqua, pois, as narrativas produzidas a partir 

das fotografias estavam vinculadas aos conceitos que envolvem as relações de poder 

e a violência sistêmica. Pois, o aluno não foi cobrado para que reproduzisse os 
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conceitos filosóficos debatidos em sala de aula, mas construiu escritas, a partir de seu 

próprio olhar e imaginação, que envolveram as problematizações e as percepções 

necessárias para pensarmos as diversas manifestações da violência. 

 

7.2 CENAS DO COTIDIANO: EFEITOS DE VIOLÊNCIA E RELAÇÕES DE PODER. 

Em vias de finalizar o referido percurso pedagógico, teria chegado o momento 

de solicitar aos alunos que produzissem narrativas, agora, por meio da captação de 

imagens pela câmera fotográfica. Experimentaram então, o ato fotográfico como parte 

do processo de reelaboração de pensamentos e sentimentos relacionados ao tema 

da violência. Agiriam, conforme Sebastião Salgado (2014) como "caçadores" em que 

deveriam permanecer à espreita a fim de flagrar as cenas que denunciam suas 

angústias em relação aos processos simbólicos e sociais que configuram sofrimento 

às pessoas. Solicitamos que durante toda a semana portassem suas câmeras 

fotográficas ou celulares e, em meio aos cenários que enfrentam no cotidiano, 

buscassem flagrar cenas que se relacionassem de alguma maneira aos textos, 

imagens e narrativas que exploramos durante o semestre. Portanto, reuniram-se em 

grupos e elaboraram um álbum coletivo com o seguinte título proposto: "Cenas do 

cotidiano: efeitos de violência e relações de poder". Uma vez que buscávamos 

identificar nas cenas comuns, presentes em nossas rotinas, os efeitos que as relações 

de poder e, então, as violências sistêmica e simbólica produzem em nossos corpos e 

mentes. Desta maneira, os alunos necessitariam permanecer atentos durante uma 

semana a tudo o que presenciassem em suas rotinas diárias, fosse na rua, na escola, 

em um passeio ou em sua própria casa, buscando captar cenas que ocultavam 

camadas de dor, violência, sofrimento ou relações de poder que, por sua vez, se 

escondiam em meio a banalidade do cotidiano. 

As imagens foram então fotografadas pelos alunos que, então, produziram um 

álbum de fotografias coletivo. De modo que, as imagens foram expostas em sala de 

aula, manipuladas e explicadas por eles. Assim cada um pode relatar a sua 

experiência de olhar e interpretar as cenas de seu cotidiano. Também foi possível 

presenciar narrativas para além do que a imagem revelava. E todas essas imagens 

comportavam o tema da violência de maneira dissimulada. Dessas fotografias e dos 

diálogos que elas possibilitaram em sala de aula, emergiram alguns temas em comum, 
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relacionados à violência objetiva. Apresentamos, então, a seguir, as imagens que 

foram captadas, de maneira que, aparecem aqui organizadas a partir do tema que 

comungam. 

 

7.2.1 Trabalhadores cansados 

Fotografia 26 - trabalhadores descansam no transporte coletivo 

 

Fonte: acervo particular  
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O aluno captou um momento de descanso de trabalhadores no interior de um 

ônibus. Com isso, apontou para a cena comum no cotidiano dos transportes públicos 

que denunciam a exaustão dos corpos. Assim, em meio à luta pela sobrevivência, os 

trabalhadores se entregam ao sono durante a trajetória casa-trabalho. Isso nos 

possibilitou, em sala de aula, questionar uma configuração de mundo que permite a 

exploração de certos corpos até o limite de suas energias. 

Fotografia 27 - mente cansada 

 

Fonte: acervo particular  

Outra aluna captou a imagem de um homem escorado na janela de um ônibus. 

A aluna relata que a imagem é intrigante pois retrata a cabeça de um homem, de uma 

mente que pensa e busca pelo descanso. "O que será que ele pensa, quais problemas 

permeiam sua mente? questiona a aluna. 

7.2.2 Contradições 
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Fotografia 28 - A quem a promoção alcança? 

 

Fonte: acervo particular  

A cena dessa imagem denuncia um morador de rua em condições miseráveis, 

provavelmente enfrentando a fome. A ironia é que, na imagem, seu corpo se mistura 

ao anúncio de oferta de alimentos. Assim, a aluna conseguiu captar uma cena 

contraditória com elementos que revelam ao mesmo tempo fartura e miséria. A cena, 

então, estampa as contradições e desigualdades sociais. 
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Fotografia 29 - condomínio de luxo em comunidade pobre 

 

Fonte: acervo particular  

Essa imagem também retrata as contradições sociais revelando um 

condomínio de luxo em meio a uma comunidade pobre. O aluno interpreta a placa 

escrito "pare" como um vocativo que representa a barreira que impede as pessoas 

pobres de terem acesso aos condomínios. Embora a imagem revele que ricos e 

pobres compartilham quase o mesmo espaço, ocupam universos diversos. 

 



1100 

 

 

Fotografia 30 - escola para uns e rua para outros 

 

Fonte: acervo particular  

 

 

A cena revela um garoto descalço conversando com um motociclista, 

provavelmente pedindo "algum trocado". Ele estaria acompanhado de outra criança 

que porta um objeto de malabarismo. A cena revela como algumas crianças tentam 

sobreviver pedindo dinheiro para os motoristas que são obrigados a parar o carro por 

conta do farol. A aluna conta que pediu ao pai para que dirigisse o carro devagar para 

que, então, ela pudesse captar a imagem, Assim, a cena deixa de ser banalizada, o 

assunto é levantado pela família dela e pela sala de aula. Então, em meio a explicação 

da foto a aluna ressalta os privilégios de classe, na medida em que, podem frequentar 

a escola e se prepararem  para conquistar uma vida adulta confortável. 

7.2.3 Exploração dos corpos femininos 
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Fotografia 31 - Do trabalho ao lixo 

 

Fonte: acervo particular  

A cena revela uma coletora de lixo, uma trabalhadora devidamente 

uniformizada em uma rua com pouca sujeira que está sendo higienizada por ela. No 

entanto, os alunos interpretam a cena como um ambiente aparentemente higienizado, 

mas que comporta as "sujeiras" de sua estrutura, pois, essa higienização é promovida 

por meio de um trabalho desvalorizado. Pois, a trabalhadora da foto provavelmente é 

mal paga pelo seu serviço. Os alunos apontam também que a ela cabe limpar a sujeira 

produzida por outras pessoas e enxergam nisso um processo hierárquico. Ainda, 

levantam questões de gênero ao destacarem o fato da trabalhadora retratada ser uma 

mulher, de modo que parece estar exercendo o seu papel "natural" de "limpar a sujeira 

alheia". 



1102 

 

 

Fotografia 32 - exaustão diária 

 

Fonte: acervo particular  

Nesta imagem também são exploradas as questões de gênero, pois a aluna 

capta uma cena cotidiana de limpeza doméstica que muitas mulheres enfrentam. 

Assim, as donas de casa enfrentam uma rotina cansativa e não remunerada. 

Enquanto empregadas domésticas enfrentam tanto a labuta diária de limpeza da 

própria casa como da casa de outras famílias.  

Fotografia 33 - machismo e atividades domésticas 

 

Fonte: acervo particular  
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Nesta cena, a aluna flagra o momento que sua prima de sete anos é chamada 

pela tia para lavar a louça do almoço. Embora a garota demonstre estar se divertindo 

com a situação, a aluna questiona o fato dos homens adultos que almoçaram não 

serem convidados a fazerem o mesmo, tampouco assumirem essas tarefas de 

maneira autônoma. 

Fotografia 34 - mãe e filha 

 

Fonte: acervo particular  

Uma aluna recorre ao álbum de fotografia de sua família para relatar a condição 

de sua mãe enquanto a criava. Assim, ela traz para sala de aula uma foto de sua 

infância ao lado da mãe que, frequentemente, a levava ao seu local de trabalho por 

não ter com quem deixar a filha. Deste modo, ela levanta questões relacionadas ao 

gênero ao questionar o excesso de responsabilidades e tarefas enfrentados 

principalmente pelas mulheres.  
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Fotografia 35 - multitarefas 

 

Fonte: acervo particular  

Outra aluna expõe a mesma condição flagrando uma trabalhadora segurando 

um bebê enquanto trabalha em um salão de beleza. Assim, as duas fotografias 

revelam situações idênticas em períodos de tempo diferentes. Revelando que essas 

práticas de exploração do trabalho feminino não se modificaram. 

7.2.4 Escapismo 
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Fotografia 36 - a brisa da realidade 

 

Fonte: acervo particular   

A aluna capta a imagem de duas mulheres em um momento de pausa para 

fumarem e conversarem, de modo que a cena é interpretada como uma necessária 

fuga da realidade exaustiva e sacrificante que se insere em nosso cotidiano. Isso 

revela que a aluna teve que exercitar o olhar para enxergar além do que a cena revela, 

pois, a princípio, temos duas mulheres em um momento de lazer e conversa, mas a 

aluna levanta a questão de que muitas pessoas se envolvem em vícios porque 

buscam uma maneira de escapar da carga diária de preocupações e 

responsabilidades. 
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Fotografia 37 - escapismo 

 

Fonte: acervo particular  

Outro aluno propõe a mesma reflexão ao flagrar homens bebendo em um bar 

de rua. O aluno nomeia a foto de "escapismo" e compreende aquele momento como 

a "válvula de escape" daqueles que enfrentam excessos de problema no cotidiano. 

Os alunos também questionaram se os momentos de lazer, muitas vezes, não 

estariam inseridos em um processo de alienação. Em que os homens se conformam 

a labuta diária em troca de raros momentos de prazer. 
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Fotografia 38 - estudantes em descanso 

 

Fonte: acervo particular   

 

Nesta imagem, os próprios alunos se reconhecem em uma prática de descanso 

e fuga frente às pressões que enfrentam em relação aos estudos. Assim, a aluna 

flagra corpos de estudantes em momentos de lazer e descanso em um famoso parque 

da região de Guarulhos, mas denuncia em sua narrativa a pressão que aqueles corpos 

comumente enfrentam e a imagem não pode revelar. 

 

7.2.5 Trabalhadores explorados 
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Fotografia 39 - malabarismo 

 

Fonte: acervo particular  

O grupo de alunos denomina "malabarismo" o trio de imagens que eles 

captaram, pois as fotografias revelariam, de alguma maneira, as habilidades que 

somos obrigados a adquirir para contornar situações difíceis. Eles se referem aos 

trabalhadores que enfrentam condições precárias. Na primeira fotografia captam as 

posições que empresários e operários ocupam frente ao empreendimento imobiliário, 

assim eles marcam a configuração de nossos arranjos sociais em que uns lucram 

incessantemente, enquanto outros possuem apenas o corpo e a força de trabalho e 

fazem "malabarismo" para sobreviverem. 

Fotografia 40 - trabalhador fantasiado de "pateta" 

 

Fonte: acervo particular  



1109 

 

 

A aluna conta que encontrou em seu álbum pessoal a imagem de um 

trabalhador fantasiado que ela flagrou quando visitava um parque de diversão. Assim, 

a contradição e a ironia surgem também nessa imagem, pois no mesmo espaço 

planejado para gerar alegria e diversão se esconde a exploração dos trabalhadores 

desse parque. Nesse caso, a aluna narra que o trabalhador corria desesperado para 

aliviar as suas necessidades fisiológicas, pois, segundo ela, eles trabalham por horas 

contínuas sem direito a intervalos. 

 

Fotografia 41 - criança com sono no colo do pai 

 

Fonte: acervo particular  

O aluno flagra o vizinho no elevador pela manhã carregando o filho para deixá-

lo na creche logo cedo e então, poder ir trabalhar. O aluno enxerga o sofrimento no 

sono interrompido do bebê que passará um longo dia na creche, longe do conforto de 

casa e do colo dos pais. Como podemos perceber, o tema da infância e as imagens 

de corpos infantis surgiram com frequência em todo o percurso pedagógico. Assim, 

temos que todo o processo pedagógico de subjetivação foi construído, em grande 

parte, pela percepção às experiências infantis que são ofertadas pela nossa 

configuração de mundo. 
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Fotografia 42 - trabalhador 

 

Fonte: acervo particular  

Essa imagem comporta mais uma das cenas que questionam a exploração dos 

trabalhadores. Os alunos questionam as condições de trabalhadores em redes de 

"fast-food" que não oferecem segurança e direitos trabalhistas, senão salários baixos 

e muitas horas de trabalho exaustivo. Ao captar a imagem o aluno constrói outra 

experiência na sua visita a rede de "Fast-food" que comumente frequenta, pois suas 

lentes captaram a condição latente de uma situação comum na conjuntura mundial, 

mas que não participa diretamente da realidade das famílias de classe média. 

 

 

Fotografia 43 - enfrentando o dia a dia 

 

Fonte: acervo particular  
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Já nessa imagem é retratado um vendedor ambulante que sofre as condições 

impostas pela precariedade do trabalho informal. Assim, os alunos que captaram a 

imagem ressaltam que o trabalhador enfrenta o sol escaldante, o frio e a chuva em 

seu cotidiano. Além disso, encara um ofício ilegal tendo que fugir da polícia 

frequentemente. Os alunos ressaltam a rotina insegura e incerta que esses 

trabalhadores possivelmente enfrentam. 

Fotografia 44 - Reflexo de gerações 

 

Fonte: acervo particular  

Os mesmos alunos captam agora a imagem de uma família de vendedores 

ambulantes. Assim, eles destacam que a presença do garoto indica que 

possivelmente ele seguirá o mesmo caminho de incerteza dos pais, assim, eles 

questionam a real possibilidade de mobilidade social no país. 
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Fotografia 45 - anatevka latina 

 

Fonte: acervo particular  

A imagem de um violinista caracterizado pelos alunos como "extremamente 

talentoso" traz questionamentos a respeito da precariedade do trabalho, do 

desemprego e da desvalorização da arte. Pois, a imagem revela um artista exposto 

às condições precárias que a rua oferece e sobrevivendo com doações. 

Fotografia 46 - Futuro incerto 

 

Fonte: acervo particular  
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A imagem revela uma fila de pessoas em frente a previdência social. Os alunos 

levantam questionamentos a respeito da importância das políticas públicas de 

seguridade social na vida das pessoas, principalmente no que se refere à 

aposentadoria. Assim, eles questionam o impacto das novas regras que se inserem 

na possível reforma da previdência social que, entre outros problemas, aumentam a 

idade mínima e o tempo de serviço para o recebimento do benefício. Surgem questões 

relacionadas a falta de direitos sociais e ao sofrimento de idosos e pessoas que não 

possuem capacidade para trabalhar, dependendo, muitas vezes da baixa renda 

oriunda da previdência. 

Fotografia 47 - professores em expediente 

 

Fonte: acervo particular  

Os professores do colégio também não escapam às lentes dos alunos e essa 

imagem é duplamente justificada: "primeiro porque ela nos remete a uma profissão 

pouco valorizada e que enfrenta uma rotina extenuante, depois porque essa sala de 

professores permite uma exposição tão grande dos profissionais que remete ao 

conceito de panópticon explorado pelo filósofo Michel Foucault". A fala do aluno revela 

que o conceito lhe marcou de alguma maneira e que ele pode incorporar o conceito 

estudado em sala de aula às suas lentes. 
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Assim, por meio da captação de imagens, os alunos puderam expressar 

entendimentos a respeito de situações do cotidiano que se relacionam, de alguma 

maneira, à construção da violência sistêmica ou simbólica. Percebemos isso quando 

encontramos nas narrativas dessas imagens uma abordagem que ressalta a 

exploração dos corpos, seja de trabalhadores ou de mulheres, possibilitada pelas 

estruturas econômicas e sociais que delineiam hierarquias e possibilitam a dominação 

de uns sobre outros. Também podemos encontrar essa problematização nas imagens 

que estampam as contradições configuradas pelas desigualdades sociais do nosso 

sistema e, portanto, revelam essas relações de poder.  

Portanto, o exercício da captação exigiu um processo de desnaturalização de 

certas práticas, uma vez que, as narrativas surgiram a partir das captações de cenas 

banais presentes no nosso cotidiano. De maneira que as lentes foram capazes de 

ampliar as dimensões dessas cenas na medida em que foram abordadas a partir de 

um contexto social, cultural, político e econômico. As cenas retratadas traziam 

narrativas que consideravam suas possíveis camadas de poder e violência. 

Porquanto, um sujeito que dorme no ônibus, por exemplo, passa a ser compreendido 

em uma dimensão política e econômica, na medida em que é interpretado como um 

corpo exausto pelas explorações que lhe são impostas. Bem como, uma garota feliz 

lavando a louça com a mãe pode nos remeter a pensar acerca de nossas práticas 

culturais que diferenciam e hierarquizam os papéis entre homens e mulheres desde a 

infância. Assim as imagens retratadas não trouxeram cenas de violência direta, mas 

cenas que contavam estórias de violência que não apareciam na imagem. E que 

também, não aparecem com clareza em nosso cotidiano, pois demandam pausa, 

reflexão e problematização para que sejam levadas a superfície. De forma que o 

exercício de captação de fotos demandou esse ato de pausa, reflexão e 

problematização, levando à superfície as estruturas e as relações de poder que se 

formam em nossa sociedade e promovem diversas manifestações de dominação, dor 

e violência. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O percurso pedagógico exposto nessa pesquisa permitiu muitos impactos em 

minhas práticas cotidianas. Revelando a importância de nós, enquanto professores, 

pensarmos e repensarmos nossas práticas pedagógicas e a elaboração das mesmas 

em meio às angústias que nos surgem. 

 Assim, a elaboração de aulas que comportassem um saber da experiência por 

meio de uma abordagem estética, me permitiram reorientar as aulas de filosofia que 

se relacionam à área da ética, pois compreendi que é possível direcionar os nossos 

caminhos pedagógicos para processos que permitam ao aluno uma reelaboração de 

seus próprios pensamentos, em vez de, um processo que busque alcançar a verdade 

de conceitos que pouco fazem sentido em suas vidas. Não se trata aqui de medir a 

suposta "eficiência" de cada abordagem de ensino, mas de compreender as possíveis 

abordagens que podemos adotar na tentativa de oferecer uma qualidade ética, 

existencial e\ou estética para o ensino de filosofia. No caso de uma aula que se insere 

na área da ética, julgamos importante que ela ofereça essas qualidades. Pois a ética 

sendo uma maneira de elaborarmos a nossa conduta, demanda um saber que se 

relaciona à construção da nossa própria existência. 

Desta forma, também arrisco a considerar que a pesquisa também ofereceu a 

mim essa qualidade ética, estética e existencial porque esteve relacionada à uma 

elaboração de aulas que considerava a minha formação como professora em suas 

três dimensões do tempo: antes, durante e após a pesquisa. Pois pude me recriar 

como professora e pesquisadora, a partir daquilo que fazia sentido em minha 

existência pessoal, acadêmica e profissional. Dediquei-me a pensar, repensar, 

elaborar, criar e examinar as minhas experiências em sala de aula. 

De modo que, uma das questões que apareceu com frequência durante a 

pesquisa me marcou com certa profundidade. A questão do tempo. A importância de 

se demorar em nossas reflexões, contemplações e produções, seja como professores, 

alunos ou, até mesmo, cidadãos. Essa questão consiste em nosso maior desafio, já 

que vivemos em um contexto capitalista que demanda pela produtividade e que 

valoriza mais a quantidade do que a qualidade dos saberes. Larrosa (2002) foi certeiro 

quando nos alertou que o excesso de informação e conteúdo, a pressa e a falta de 
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tempo, presentes nos costumes da contemporaneidade, impedem um saber da 

experiência.  

Pudemos vivenciar a relevância e o desafio deste processo em sala de aula 

quando entendemos que o punctum só foi oferecido pelas imagens quando nos 

dedicamos a elas, fabricando um espaço de silêncio e pausa. Por isso que também, 

durante o semestre não pudemos avaliar os alunos de maneira tradicional, isto é, 

testando a "apreensão" do máximo de conteúdos e conceitos exigidos em sala de 

aula. Mas os avaliamos de acordo com a disposição que cada um oferecia para ser 

exposto ao processo. E essa palavra "exposto" surge aqui no sentido que Larrosa 

defendia, como uma postura paciente e passiva. Nesse caso, obtivemos a disposição 

de todos os alunos que, portanto, se dispuseram a se aventurarem e experimentaram 

todas as atividades que oferecemos. 

No entanto, não desprezamos o fato de que esse processo consistiu em uma 

singularidade, com uma escola e uma turma específica, que nos possibilitou um 

semestre inteiro para elaborar narrativas por meio das fotografias. Mas, como já dito, 

sabemos que isso consiste em um grande desafio para os nossos tempos, existindo 

uma considerável dificuldade em encontrar escolas que considerem a importância de 

uma didática que se concentra no processo e não em resultados. Da mesma maneira, 

sabemos da resistência que muitos jovens podem oferecer para experimentarem um 

processo que exige exposição, passividade e paciência e que se distancie do par 

informação/opinião e das formas tradicionais de avaliação. Assim, compreendemos 

que o saber da experiência, como já previa Larrosa enfrenta importantes desafios em 

nosso contexto educacional. 

Entendo que esse tempo de pausa e silêncio se mostraram essenciais no 

processo de reelaboração de pensamento dos alunos em relação ao conceito da 

violência. Mas também ao meu processo como professora, pois, muitas vezes 

repetimos nossas práticas didáticas sem tomarmos consciência da sua finalidade 

e   importância. Isto é, deixamos, muitas vezes de examinarmos e elaborarmos 

nossas práticas de ensino. Perdemos, então, a chance de exercermos a nossa própria 

imaginação e criação durante a atuação dessas práticas, fazendo com que as 

mesmas façam sentido para nós como educadores. Assim, a pesquisa me 

proporcionou uma pausa para que eu pudesse pensar, refletir, explorar e elaborar 

outras possibilidades no ensino. 
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 Zizek (2014) também considera a pausa importante no processo de 

compreensão da violência, por isso que ele propõe uma visão marginal sobre as 

mesmas. Pois, para o pensador, quando a violência é abordada por meio de seus 

horrores pode criar uma falsa impressão de urgência que nos impede de pensar e 

compreender as suas causas. Assim, segundo ele, devemos "parar e pensar". Barthes 

também corrobora com a importância da pausa e do silêncio durante o processo de 

imaginação a partir da contemplação de foto, pois para ele, "a subjetividade absoluta 

só é atingida em um estado, um esforço de silêncio (fechar os olhos é fazer a imagem 

falar no silêncio)" (BARTHES, 2015, p.52).  Sebastião Salgado (2017), por sua vez, 

ressalta a importância de uma postura de paciência na captação dos acontecimentos 

que formam suas belas imagens. O documentário explorado em sala de aula demanda 

a paixão, a paciência e a passividade a qual Larossa defendia em um saber da 

experiência. Porquanto, o filme é longo e vagaroso, demandando tempo e paciência 

para o exercício da escuta e do olhar. É necessário ouvir e entender a posição e a 

história do fotógrafo e da fotografia, é preciso enxergar as imagens e os detalhes que 

elas oferecem. Assim, a fabricação do tempo de pausa, silêncio e paciência 

consistiu no grande desafio que enfrentamos durante o processo. Demorou para 

ocorrer, mas se revelou como crucial a esse processo de reelaboração de 

pensamento. 

Sebastião Salgado também nos auxiliou a preparar o ato fotográfico. O 

Punctum de Roland Barthes não nos ajudava neste processo, era hora de olhar os 

bastidores da criação fotográfica. Perceber o ator criador da fotografia de Salgado nos 

ajudou e entender que o ato fotográfico também era um ato de paciência. Se o 

Punctum exigia paciência, caçar imagens, no dizer de Salgado, também exigia. Nesse 

sentido todo o trabalho de percepção, escolha, recorte, enquadramento, luz, foco, toda 

a gramática da fotografia foi um trabalho de sensibilização e de paciência. Salgado 

nos alertou que era “preciso descobrir o prazer da paciência”. Ora não é a Filosofia 

um saber que exige a paciência como pressuposto para o pensamento? Nesse 

sentido o ato fotográfico e análise de imagens se tornam ferramentas que subsidiam 

a importância do tempo do pensamento, um tempo que demore, um tempo que não 

seja apenas cronológico – chronos, mas seja interior, aion (Deleuze, 2007). Numa era 

acelerada como a nossa, o exercício de ler e olhar se tornam difíceis, e este são 

exercícios fundamentais para qualquer saber que venha das humanidades como a 
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filosofia. É preciso dar subsídios em sala de aula para estimular paciência para 

construir a reflexão apurada. O duplo exercício de olhar demorado sobre as imagens 

e de pensar o ato fotográfico se mostrou uma boa maneira de elaborar a ansiedade e 

aprofundar a questão. Nesse sentido seu uso se mostrou adequado ao tempo que 

exige o filosofar, tempo que é chronos e, também, aion. Não apenas o tempo do 

relógio, mas o tempo de cada um na construção do conhecimento através das 

imagens – no olhar e no construir imagens.   

Assim, o processo também demandou um tempo para repensar as minhas 

práticas e identificar os incômodos que emergiam das mesmas. Demandou tempo 

para conhecer e repensar outras propostas e, sobretudo, exigiu uma reorientação das 

minhas expectativas em relação ao ensino de filosofia no que concerne a área de 

ética. Por muitas vezes podemos nos flagrar desejando que os alunos sejam 

atingidos por conceitos filosóficos capazes de orientar as suas condutas éticas, 

sobretudo, por conceitos que, de alguma maneira, nos marcou no processo de 

produção de nossas práticas e pensamentos. No entanto, as reflexões que me 

surgiram a partir da proposta de Larrosa a respeito do saber da experiência me fez 

perceber que cada um só pode se construir de maneira singular e a partir daquilo que 

faz sentido para si. De maneira que, ao impormos aos alunos "formas corretas de agir 

e de pensar" por meio dos conceitos filosóficos, por mais bem estruturado que sejam, 

estamos desrespeitando a história, os desejos, as experiências e o olhar de cada 

sujeito em suas singularidades. Portanto, os conceitos filosóficos podem apenas 

oferecer caminhos, sendo potentes na produção de pensamento apenas quando 

ofertam algum sentido. Foi deste modo que surgiu a necessidade em adotar práticas 

pedagógicas capazes de possibilitar uma construção de subjetividades a partir de 

elementos que possam oferecer sentidos.  

Foi então que percebi o quanto as práticas pedagógicas podem ser capazes de 

oferecer atividades que colaborem, de alguma maneira com uma construção de si. De 

modo que encontramos em alguns momentos das nossas atividades uma qualidade 

ética, estética e existencial na medida em que pôde permitir aos alunos uma 

reelaboração de seus próprios pensamentos. Assim, pude experimentar caminhos 

pedagógicos outros que permitiram ampliar as minhas perspectivas em relação ao 

ensino de filosofia e, também, no que diz respeito ao conceito de violência. 

Primeiramente porque o processo considerou uma abordagem oblíqua a respeito 
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desse conceito, de modo que me dediquei a privilegiar uma possível produção de 

pensamento relacionado às estruturas que geram violência, produzem relações de 

poder e permitem certas dores e sofrimentos. Assim, em vez de abordarmos o crime 

e a violência direta por meio de textos e conceitos filosóficos, buscamos criar 

condições para ampliarmos as percepções a respeito da nossa estrutura simbólica e 

econômica por meio da elaboração de narrativas. De modo que, os alunos trouxeram 

para sala de aula produções que consideravam temas como as desigualdades sociais, 

raciais e de gênero. 

 

 A abordagem do conceito de violência a partir de uma perspectiva subjetiva e 

direta, por sua vez, poderia estimular o que Zizek (2014) denominou de ilusão ética, 

em que nos preocupamos em resolver o problema de maneira emergencial sem nos 

darmos conta dos cenários que o engendram. Assim, ao pensarmos os crimes e 

horrores tendemos a buscar soluções imediatas e desprezar suas causas.  É o que 

ocorre frequentemente quando nos deparamos com certos crimes em que desejamos 

apenas e de imediato uma punição severa para os possíveis culpados. Isso nos 

impede de repensar outras políticas públicas mais complexas e potentes no que se 

refere a uma possível resolução de conflitos e produção de um mundo com mais paz. 

Assim também quando somos apresentados aos horrores dos conflitos internacionais, 

ou das misérias do mundo, somos interpelados a buscar solucionar esses problemas 

por meio de caridades e doações. Então deixamos de dedicar um tempo para 

repensarmos a configuração política e econômica de um mundo que permite a 

emergência desses sofrimentos. Por esse motivo que Zizek insiste na necessidade de 

uma postura de paciência ao considerarmos pensar a respeito da violência. 

Consideramos, portanto, que grande parte das narrativas oferecidas pelos alunos 

nesse processo abordou a violência de maneira indireta, delineando um cenário 

que permite certas violências e explorações a determinados corpos. 

 As fotografias, por sua vez, se mostraram relevantes para o processo na 

medida em que possibilitaram a contemplação de imagens dissimuladas da violência 

e, sobretudo porque foram abordadas pelos alunos a partir do punctum. Isto é, a partir 

dos elementos que comportam sentidos para a fotografia e despertam sua existência 

de uma forma subjetiva, sendo diferente para cada um de nós. Tal elemento como 
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pudemos observar, foi capaz de disparar narrativas que se encontravam aos conceitos 

filosóficos relacionados a essa violência oblíqua.  

Assim vivenciamos em sala de aula o despertar da existência de uma foto 

quando um de seus elementos veio à tona, no caso, a lousa. A partir de então, a 

fotografia ganhou sentido e despertou interesse por parte dos alunos, gerando 

questionamentos e narrativas em sala de aula. Portanto, percebemos a potência que 

o punctum carrega nas fotos porque possibilita o campo cego, a fluidez da imaginação 

capaz de recriar as imagens por meio de narrativas que contam histórias sobre os 

personagens que a compõem.  Uma mulher escravizada ganha nome e história pela 

escrita da aluna Yasmim. O rapaz escravizado tem os seus sentimentos expressos 

pela escrita da aluna Alessandra e o aluno Daniel examina as perdas e a solidão do 

garoto que aparece melancolicamente em uma foto de costas com os braços para 

trás. Assim, podemos compreender que o despertar do punctum permite ampliar os 

limites da fotografia ao levar a imaginação para além de seu enquadramento.  

Assim, em muitos casos, a fluidez da imaginação pareceu fundamental no 

processo de descortinamento da violência presente em certas imagens que, belas e 

estetizadas, ocultam as dores e os sofrimentos presentes no contexto em que a foto 

foi capturada. Deste modo, foram inseridas as fotografias de escravidão do século XIX 

em nossas aulas. Pois algumas imagens ocultavam a violência da escravidão ao 

oferecerem o enquadramento perfeito de cenas belas e cuidadosamente organizadas. 

Nesse caso, o rigor estético e as técnicas arrojadas oferecida pelas fotografias podem 

seduzir e realizar um papel de canto das sereias, dispondo de alguns perigos, porque 

nos fazem esquecer dos horrores da escravidão. A bela fotografia de Marc Ferrez 

(fotografia 12), por exemplo, a qual ilustra escravos em terreiro de uma fazenda de 

café na região do Vale do Paraíba, elucida essa questão. Pois a cena sofreu 

intervenções para que fosse captada, de modo que em seu cuidadoso preparo foram 

oferecidas peças de roupas novas às pessoas escravizadas que, por sua vez, eram 

orientadas a posar e compor a bela cena que ressaltava a produção cafeeira (VIEIRA, 

2015).  Desta forma a imagem passa longe da dimensão violenta que aquele contexto 

dispunha enquanto nos seduz com sua bela composição. No entanto, essa violência 

pode vir à tona nas histórias e narrativas possibilitadas pelo exercício de imaginação 

proporcionado por meio do punctum.  
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Esses limites do enquadramento também foram superados durante a captação 

de imagens na medida em que foram criados narrativas e sentidos para além do que 

as imagens captaram. Exigindo um espaço de reflexão e imaginação entre a imagem 

captada e o que se queria revelar. A fotografia que captou um gari em seu momento 

de trabalho também dispunha de elementos belos, na medida em que 

revelava delicadas calçadas de tijolinhos, a rua limpa e vazia, a servidora bem vestida. 

Mas, a narrativa da fotografia problematizava questões relacionadas à exploração do 

trabalho e de gênero que permaneciam ocultas à cena.  Da mesma forma, uma foto 

de família que retrata mãe e filha (Fotografia 34) transborda os seus limites ao se 

transformar em uma denúncia quando contextualizada em uma cultura que atribui 

maior responsabilidade na família às mulheres em relação aos homens. 

Proporcionando então uma percepção a respeito do espaço que ocupamos na ordem 

hierárquica da nossa sociedade e um debate acerca das relações de gênero. 

Aproximando, nesse caso, a fotografia do conceito de poder simbólico de Bourdieu, 

pois, com ela foi possível um debate em que se descortina a maneira com que 

organizamos o mundo estrutural e simbolicamente. Logo, de alguma maneira, as 

atividades com fotografias deram conta de um saber que se constrói a partir da 

fabricação de sentidos. 

Outro aspecto que consideramos de suma relevância e que tivemos a 

oportunidade de experimentar e examinar neste caminho foi a elaboração da 

abordagem estética. Isto é, do planejamento e da prática em que as fotografias foram 

inseridas no contexto da aula de filosofia. Pois, é bem comum trazermos elementos 

de arte para os processos didáticos, mas, muitas vezes, os utilizamos de maneira 

instrumental ou ainda, como um processo inicial de sensibilização para uma posterior 

abordagem filosófica de conceitos.  No caso de fotografias, vimos que os próprios 

livros didáticos oferecem imagens, mas em um regime ético ou representativo. No 

entanto, pudemos experimentar possibilidades de explorar as imagens em um regime 

que busca nos próprios elementos estéticos, o espaço da imaginação e da elaboração 

de pensamentos relacionados ao conceito filosófico. Isso nos instiga a pensar nas 

diversas possibilidades que as múltiplas formas de arte e, até mesmo, de imagens 

podem oferecer às aulas de filosofia quando inseridas em uma abordagem que 

considera o "saber da experiência" e privilegia o processo de subjetivação. Assim, 

essa pesquisa consiste apenas nos primeiros passos de um percurso que se pretende 
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longo, sobretudo, no que diz respeito à exploração dos possíveis elementos estéticos 

em uma aula relacionada à ética. 
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