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RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo fazer uma leitura do documentário
Nascidos em Bordéis (Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, EUA-Índia,
2004)

analisando

a

fotografia

enquanto

dispositivo

pelo

viés

da

Educomunicação. Mais que trabalhar a Comunicação com a Educação, a
Educomunicação é uma área do conhecimento relativamente nova e está em
expansão, mostrando-se como um campo de intervenção social onde dois
elementos fundamentais colaboram para a sua execução: o educomunicador e
as ferramentas ou dispositivos educomunicativos. O modo de investigação
utilizado nesta pesquisa foi a cartografia. Com isso, pretendeu-se, também,
estabelecer uma aproximação entre cartografia e Educomunicação com base
nas ações de Zana Briski, uma fotógrafa que também é personagem no
documentário Nascidos em Bordéis. A questão que orientou esta pesquisa foi:
pode a fotografia ser identificada como um dispositivo de Educomunicação em
Nascidos em Bordéis? Ao fim da pesquisa, foi possível compreender o
processo em torno da questão-problema e como o documentário pode servir de
exemplo para entender práticas educomunicativas.
Palavras-chaves: Educomunicação, Fotografia, Cartografia, Nascidos em
Bordéis.

ABSTRACT

The aim of this research is to make a photographic analysis of Born into
Brothels: Calcutta's Red Light Kids, USA-India, 2004, from the perspective of
Educommunication. More than working Communication with (and for)
Education, Educommunication is a relatively new area of knowledge and is
expanding, showing itself as a field of social intervention where two fundamental
elements

contribute

to

its

execution:

the

educommunicador

and

educomunicational tools. The mode of investigation used in this research was
cartography. In this way, it was also intended to establish an approximation
between cartography and Educommunication based on the actions of Zana
Briski, a photographer who is also a character in the documentary Born into
Bordéis. The question that guided this research was: can photography be
identified as a device of Educommunication in Born into Brothels? At the end of
the research, it was possible to understand the process around the problem
question and how the documentary can serve as an example to understand
educomunicational practices.

Keywords: Educommunication, Photography, Cartography, Born into Brothels.
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AS OBJETIVAS DA PESQUISA

Nasci na cidade mineira de São João del-Rei em uma família de classe
média baixa. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade vendendo pastéis.
Passei meu Ensino Médio conciliando-o com o trabalho. Depois de formado,
não consegui, logo em seguida, ingressar em uma instituição de ensino
superior. Essa conquista veio seis anos mais tarde, em 2011, por meio do
Sistema de Seleção Unificada (SISU). Durante o meu curso superior,
Comunicação Social – Jornalismo, da Universidade Federal de São João delRei (UFSJ), pude ficar dois anos recebendo bolsa atividade, um auxílio
financeiro para discentes com baixa renda. Todavia, o valor para meus gastos
mensais não era suficiente. Por isso, passei os dois últimos anos do curso
trabalhando durante o dia e estudando à noite.
No decorrer do meu curso de Comunicação Social – Jornalismo tive
contato com a fotografia. Fiquei completamente encantado com essa arte. Não
demorou muito para que eu comprasse uma câmera semiprofissional, mesmo
que fosse de segunda mão, para dar início aos meus registros fotográficos. O
conhecimento técnico adquirido me possibilitou trabalhar como professor de
fotografia pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC) e como fotógrafo profissional por um tempo.
Em 2015, submeti um pré-projeto ao Mestrado em Educação da UFSJ,
ou seja, ao Programa de Pós-graduação em Educação – Processos
Socioeducativos e Práticas Escolares da UFSJ. Meu pré-projeto abordava o
conceito de Educomunicação1, uma área que abrange conceitos tanto da
Educação quanto da Comunicação. Isso só foi possível, porque conheci a
Educomunicação durante a graduação por meio da disciplina de mesmo nome
ministrada pela professora Filomena Bomfim. Meu Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) já havia abordado sobre o assunto e a partir desse conceito
formulei o pré-projeto. Consegui a aprovação no Mestrado e passei, em 2016,
a receber bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
1 Segundo Soares (2011, p.15), Educomunicação designa um campo de ação emergente na
interface entre os tradicionais campos da Educação e da Comunicação. Esse conceito será
aprofundado no capítulo “Teleobjetiva – O que é Educomunicação?”.
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Gerais (FAPEMIG), podendo, dessa forma, dedicar-me inteiramente à minha
pesquisa.
No entanto, mais uma vez, a necessidade financeira batia à minha porta,
uma vez que a crise econômica atingia o país naquele ano e eu receberia a
bolsa apenas por mais um ano. Prestei, então, diversos concursos, inclusive
para áreas diferentes da minha formação. Fui aprovado no concurso da Guarda
Municipal de São João del-Rei, onde trabalhei por nove meses, e no concurso
da Polícia Militar de Minas Gerais, onde estou trabalhando até o presente
momento.
Minha história é apenas mais uma entre tantas outras parecidas. Dois
grandes e importantes fatores contribuíram para minha formação e profissão. O
primeiro fator é, sem dúvida, a minha motivação, a minha vontade de melhorar
a

qualidade

de

minha

vida,

não só financeiramente,

mas também

intelectualmente, pois o conhecimento provoca transformações no modo de
ser, agir e pensar o mundo ao redor. O outro fator é a oportunidade que surgiu
graças à expansão das universidades federais e dos programas de pósgraduação no Brasil ocorrida durante o segundo governo do ex-presidente Luís
Inácio Lula da Silva entre os anos de 2007 e 2010. Com esse tipo de política
pública voltada para a Educação, pessoas de classes menos favorecidas
economicamente e afrodescendentes, como eu, tiveram a chance de ingressar
em uma instituição de ensino superior e proporcionar uma melhor qualificação
para o mercado de trabalho e, consequentemente, uma melhora na qualidade
de vida.
Diante disso, fica evidente o quanto a Educação proporcionou uma
transformação positiva em minha vida e de várias outras pessoas em situações
semelhantes à minha. Mas se essas oportunidades não existissem? Será que
eu ainda teria motivação? Qual é a proporção que uma oportunidade voltada
para a Educação pode afetar em uma pessoa? Quais suas consequências?
Em uma das aulas da disciplina “Tópicos especiais em educação,
imagem e filosofia”, do Curso de Mestrado em Educação da UFSJ, ministrada
pelas professoras Giovana Scareli e Priscila Correia, conheci o documentário
Nascidos em Bordéis (Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids, EUA-Índia,
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2004). O documentário me afetou de várias maneiras. Emocional, psicológica,
cinematográfica, fotográfica, sociológica, cultural. Enfim, muitas afeições e
afecções2 foram despertadas em mim. Então, percebi que ali, naquele produto
audiovisual, estava o objeto que eu buscava para minha pesquisa.
No documentário Nascidos em Bordéis, produzido por Zana Briski e
Ross Kauffman (2004), crianças, filhas de prostitutas, crescem em um
ambiente onde o futuro aponta, aparentemente, para um único destino:
seguirem a profissão das mães. A presença de uma “estranha”, a fotógrafa
Zana Briski, “quebra” esse destino e coloca diante delas algo que não tinham:
uma oportunidade de mudar de vida. Esse novo cenário surgiu a partir de um
processo de ensino-aprendizagem e de intervenção social potencializado pela
fotografia.
Observei que, naquele ambiente apresentado no documentário, estava
ocorrendo algo que pode ser lido como a abertura de um processo
educomunicativo, onde a fotografia, enquanto arte e dispositivo 3 didático,
despertava nas crianças novas perspectivas de mudança de vida, novas
formas de expressão, de enxergar e compreender o universo ao seu redor de
outro

modo.

Tudo isso

graças,

principalmente,

à intervenção social

proporcionada pelas oficinas da fotógrafa Zana Briski, nas quais os diálogos e
as discussões sobre fotografia permitiram uma educação com o auxílio da
câmera fotográfica.
Essas ações, tanto de Zana Briski quanto das crianças, são exemplos de
como, na Educomunicação, o processo colaborativo e a troca de experiências
entre educomunicador (chamado assim aquele que aplica uma prática
educomunicativa) e educomunicandos (que são os agentes colaboradores de

2 O que é uma afecção do vosso corpo? Não o sol, mas a ação do sol ou o efeito do sol sobre
você. Em outras palavras, um efeito, ou a ação que um corpo produz sobre um outro, se diz
que Spinoza, em razão de sua física, não acreditava em uma ação à distância – a ação implica
sempre um contato – é uma mistura de corpos. A affectio é uma mistura de dois corpos, um
corpo que é dito agir sobre o outro, e o outro receber a impressão do primeiro. Toda mistura de
corpos será nomeada afecção (DELEUZE, 2009 p.9).
3 Dispositivo é um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguística e
não linguística: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, proposições
filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos.
(AGAMBEN, 2005, p. 9). No subcapítulo “Dispositivos de Educomunicação”, do capítulo
“Teleobjetiva – O que é Educomunicação?”, o conceito de dispositivo será desenvolvido.
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uma prática educomunicativa) proporcionam transformações na compreensão
do sujeito e sua relação com o ambiente onde se encontra.
A Educomunicação propicia o reconhecimento do local onde essa
prática será aplicada. Dessa maneira, seus agentes sentem-se familiarizados
e, portanto, livres para trabalhar e expor suas opiniões de forma horizontal por
meio de instrumentos, ferramentas, dispositivos, linguagens entre outros meios
de comunicação que viabilizam a manifestação dessa prática, como, por
exemplo, um jornal, um aplicativo de smartphone, uma cartilha, um blog, uma
câmera fotográfica etc.
Com a fotografia, é possível trabalhar vários tipos de linguagens e
compartilhar as sensações que uma foto provoca. Como compreender essa
potencialidade educativa da fotografia no documentário de Zana Briski e Ross
Kauffman? Pode a fotografia ser identificada como um dispositivo de
Educomunicação em Nascidos em Bordéis? Esta foi a questão-problema que
moveu esta pesquisa. Para chegar a esse questionamento, vários outros foram
feitos e, por meio dessas dúvidas, um processo investigativo teve início.
A fotografia é uma arte que pode sensibilizar, transformar, provocar
mudanças em atitudes e pensamentos. Quando voltada para o cunho
educativo sua função também não poderia ser diferente. Os meios de
comunicação,

como

educomunicativas
protagonismo,

a

fotografia,

podem

inter-relação,

ao

serem

proporcionar:

utilizados

afetividade,

solidariedade,

em

práticas

transformação,

colaboração,

movimento

participativo, descentralização do processo ensino-aprendizagem, interação
potencializada, descoberta do poder da sensibilidade e/ou incerteza nascida da
coragem de experimentar e de enfrentar desafios.
Para fazer a leitura de uma prática educomunicativa que o documentário
Nascidos em Bordéis proporciona, tornei o documentário o objeto desta
pesquisa. A fim de fazer uma leitura das ações de Zana Briski com as crianças
durante as oficinas de fotografia, escolhi a cartografia para me auxiliar nesse
processo investigativo. Mais do que uma metodologia de pesquisa, a
cartografia é um modo de se fazer pesquisa. Não é uma solução, é um
processo; não apresenta um caminho, mas traz várias possibilidades; não é
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contínua, pois ela vai e volta; não tem hierarquia, ela não segue uma ordem;
não tem uma base, mas vários pontos que se cruzam, interligam-se,
complementam-se.
Segundo Silva (2016), a prática cartográfica reverte os padrões dos
métodos tradicionais, pois inverte o esquema de metas predefinidas (métahodos) para focalizar o processo de se chegar a uma meta (hódos-meta),
tornando o processo de se pesquisar mais relevante do que seu objetivo.
Existe na cartografia uma aproximação entre o pesquisador, no caso, o
cartógrafo, e a pesquisa em si, pois esta é inerente àquele. Esse modo de
pesquisar traz elementos da cartografia tradicional, aquela em que se utilizam
mapas e topografias. Contudo, durante o processo, o cartógrafo precisa habitar
o território da pesquisa e deixar que essa experiência aponte os passos a
serem tomados. Por isso, como afirma Silva (2016), é necessário que o
cartógrafo esteja sensível às pistas e aos dispositivos que o território
proporciona.
Além de conter um processo educomunicativo, um percurso cartográfico
pode ser interpretado em Nascidos em Bordéis. O documentário narra a
história real da britânica e fotógrafa Zana Briski, no início dos anos 2000,
quando ela foi registrar o cotidiano de prostitutas no distrito chamado Luz
Vermelha, na Índia. Ao conviver nos bordéis, Briski encontrou crianças filhas
das prostitutas. Essas crianças ficaram curiosas com a presença da estrangeira
e queriam aprender a fotografar. “Foi quando pensei que seria maravilhoso
ensiná-las a ver o mundo através dos seus olhos”, conta a fotógrafa. Zana não
sabia, mas ela estava prestes a desenvolver um trabalho educativo com
aquelas crianças que pode ser lido como um trabalho de Educomunicação,
leitura possível de ser acompanhada de acordo com esta pesquisa. Esse
trajeto, cheio de interferências e achados da fotógrafa no documentário,
permite uma aproximação com o modo cartográfico. Diante disso, esta
pesquisa buscou, entre outras propostas, aproximar a cartografia da
Educomunicação, e vice-versa.
Assim, este trabalho tem por objetivo procurar por ações e elementos
que podem ser interpretados como sendo educomunicativos e cartográficos no
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universo produzido pelo documentário Nascidos em Bordéis. Dessa forma, esta
pesquisa procurou compreender o processo movimentado pela questãoproblema (Pode a fotografia ser identificada como um dispositivo de
Educomunicação

em

Nascidos

em

Bordéis?)

e,

assim,

observar

o

documentário – mais especificamente a fotografia no documentário – sob as
óticas da Educomunicação e da cartografia. Com isso, esta pesquisa é a
apresentação do meu processo, das minhas leituras e possibilidades de
aproximação teórica sobre a questão-problema.
Uma pesquisa como esta se justifica quando se compreende a
importância e a relevância da Educomunicação num momento em que a
Educação pode utilizar vários meios de comunicação para auxiliar suas
matérias. O simples uso desses veículos em práticas educativas não implica o
uso da Educomunicação. Diante disso, o documentário Nascidos em Bordéis
funciona como uma estratégia de compreender a Educomunicação de forma
didática, por meio de uma interpretação das ações da personagem Zana Briski
identificadas como educomunicativas.
Para dinamizar a presente pesquisa, os capítulos que se seguem foram
divididos e nomeados como objetivas. Sim, objetivas de câmeras fotográficas.
Conforme Trigo (2010, p. 128), objetiva fotográfica “é o conjunto de diversas
lentes que funcionam como um sistema convergente, formando uma imagem
sobre o filme ou sensor”. Enquanto fotógrafo, eu preciso das objetivas, ou seja,
das lentes fotográficas para enxergar o objeto a ser capturado pela câmera.
Enquanto pesquisador, preciso de vários tipos de “objetivas” para tentar
compreender a questão-problema do meu trabalho a ser “capturado” pela
minha lente (meu ponto de vista).
Para entender melhor o que são as objetivas, faz-se necessário, a priori,
entender o conceito de distância focal.
Uma das características mais importantes da objetiva é a sua
distância focal. Tecnicamente, esse termo refere-se à distância
entre o ponto nodal posterior da objetiva (geralmente próximo
ao plano da abertura) e o plano no infinito em que os objetos
entram em foco. Conhecer a distância focal é importante não
somente porque ela indica a distância da lente até o filme (para
objetos distantes), mas também porque fornece uma medida
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do tamanho da imagem e da área da cena fotografada em
relação ao filme. Se utilizarmos uma objetiva de distância focal
curta para fotografar uma cena, obteremos uma imagem de
uma área maior da cena, e cada parte dela será menor na
fotografia do que seria se tivéssemos utilizado uma objetiva
mais longa (ADAMS, 2010, p. 60).

Para cada cenário ou objeto a ser capturado pela câmera fotográfica,
existe um tipo de objetiva que atende ao fotógrafo em seu propósito, seja para
ampliar ou para restringir um ângulo de visão e, assim, enquadrar os elementos
para uma composição fotográfica desejável (ver Figura 1).

Figura 1: Exemplo de como funciona a distância focal a partir de objetivas
diferentes.
Fonte: https://college.canon.com.br/blog/diferentes-lentes-para-o-mesmo-retrato54

Desse modo, no capítulo “Teleobjetiva – O que é Educomunicação?”,
aprofundo o conceito de Educomunicação esclarecendo seu surgimento, sua
aplicação, assim como definindo o papel do educomunicador e dos dispositivos
educomunicativos. Nesse caminho, destacam-se grandes contribuições feitas
por Mário Kaplún, Martín-Barbero, Michel Serres, Pierre Lévy e Ismar de
Oliveira Soares a respeito da Educomunicação e por Agamben e Deleuze,
sobre dispositivo.
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No capítulo, “Objetiva Zoom – A cartografia como modo de pesquisa”,
apresento minha metodologia, justificando a escolha da cartografia como
auxiliadora da pesquisa. Nesse capítulo, autores como Deleuze, Guattari,
Passos, Kastrup e Escóssia contribuem para o esclarecimento desse modo de
pesquisa não tradicional.
Em “Objetiva 50mm – Habitando Nascidos em Bordéis, encontrando a
fotografia” habito o universo do documentário Nascidos em Bordéis, explorando
esse território rico em informações e subjetividades, e expondo, através de
afetos e desafetos, quais sensações contrastantes foram provocadas em mim.
Também, nesse capítulo, aponto ações de Zana Briski lidas como práticas
educomunicativas e práticas cartográficas. Para finalizar o capítulo, trago para
a discussão a questão que move esta pesquisa – Pode a fotografia ser
identificada como um dispositivo de Educomunicação em Nascidos em
Bordéis? – abordando conceitos de pesquisadores sobre o assunto como
Susan Sontag, Ansel Adams e Roland Barthes entre outros.
Por fim, no tópico “Grande Angular – Considerações Finais” apresento
minhas conclusões sobre este trabalho, como foi desafiador e ao mesmo
tempo

gratificante

abordar

temas

tão

abrangentes

(Educomunicação,

Fotografia e Cartografia) e ao mesmo tempo interligados em um só objeto:
Nascidos em Bordéis, que, por sua vez, é um ótimo objeto educomunicativo,
fotográfico e cartográfico, além de ter sido o território onde fiz várias
descobertas enquanto pesquisador.
Qual o território? Nascidos em Bordéis. O que olhar no território? A
fotografia. Como olhar? Por meio da Educomunicação. Essas definições em
minha pesquisa não foram preestabelecidas. Elas foram elementos que
encontrei ao longo do meu ato de pesquisar. Este trabalho apresenta
exatamente como foi o processo para que eu conseguisse estabelecer alguns
posicionamentos sobre como, o que, com o que etc. Esse processo está
traduzido nesta pesquisa que apresenta como foi meu encontro com alguns
elementos; a construção de uma compreensão; meu encontro com incertezas,
com observações, com atenções, com descobertas, com afetos e desafetos e
tudo o que provocou o movimento do meu pesquisar.
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Enfim, esse jeito, essa forma de conduzir uma investigação faz parte do
método cartográfico, método que não busca uma resposta, uma hipótese, uma
solução, mas sim acompanhar processos, como diz Passos, Kastrup e
Escóssia (2012).
Com isso, esta pesquisa é a apresentação do meu processo, das
minhas leituras e possibilidades de aproximação teórica sobre a questãoproblema.
Diante do exposto, os capítulos seguintes tentam mostrar o que pensei
sobre esta “viagem” que fiz pelo território de Nascidos em Bordéis,
acompanhado pela Educomunicação e guiado pela cartografia. E, assim como
em qualquer viagem, não abri mão de levar comigo minha câmera fotográfica
(meu ponto de vista). Por isso, precisei utilizar objetivas diferentes para fazer
meus registros.
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1 TELEOBJETIVA – O QUE É EDUCOMUNICAÇÃO?

Com este capítulo, tenho o propósito de trabalhar parte da questão que
surgiu durante meu processo investigativo e que acabou movimentando minha
pesquisa. Tal indagação é: pode a fotografia ser identificada como um
dispositivo de Educomunicação em Nascidos em Bordéis?
Segundo Adams (2010, p. 73), as “objetivas longas têm no filme um
ângulo de visão de cerca de 35º ou menos. Elas são muito úteis para fotografar
objetos ou cenas distantes, uma vez que ampliam a imagem no filme”. Por ter a
quantidade de milímetros maior, o ângulo diminui. Em outras palavras, as
objetivas longas, ou teleobjetivas, são utilizadas para aproximar a imagem de
objetos que estejam distantes do fotógrafo. Nesse sentido, nesta etapa,
precisei aproximar da questão-problema (daí, o título deste capítulo) e tentar
compreender o que poderia ser um dispositivo de Educomunicação.
Primeiramente, é importante explorar o caminho da Educomunicação, o
que é esse conceito, como surgiu, como foi ganhando relevância na medida em
que as tecnologias foram evoluindo e como está sendo cada vez mais
considerada uma demanda da sociedade contemporânea – de acordo com
alguns estudiosos, como será relatado neste capítulo. Após o aprofundamento
nos conceitos de Educomunicação, relacionando-os com ações promovidas por
Zana Briski em Nascidos em Bordéis, apresentarei os conceitos sobre
dispositivo.
Como já retratado, Nascidos em Bordéis narra a história real de uma
fotógrafa, Zana Briski, no início do século XX. Ela foi registrar imagens de
prostitutas indianas em um lugar que, segundo suas palavras no documentário,
era uma “sociedade à parte”. Conforme Briski “todos temiam a câmera”, por
isso, ela não poderia ficar no local como visitante, mas queria conviver com
aquelas mulheres para compreender suas vidas. Logo que entrou nos bordéis,
conheceu as crianças, filhas das prostitutas. Um grupo recebeu uma atenção
especial. Elas queriam aprender a usar a câmera. “Foi quando pensei que seria
maravilhoso ensiná-las a ver o mundo através dos seus olhos”, conta a
fotógrafa. Essa frase está carregada de sentidos, pois demonstra que a
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intenção de Zana era muito mais que ensinar as crianças a utilizarem um
aparato tecnológico. Seu propósito, com a fotografia enquanto dispositivo
didático, era o de despertar a sensibilidade nas crianças para a compreensão
do mundo que as rodeavam. Zana Briski não sabia, mas ela estava prestes a
desenvolver um trabalho que, nesta pesquisa, é lido como uma prática
educomunicativa. Mas afinal, o que é Educomunicação?
Diferente do que se imagina ao se deparar com a palavra pela primeira
vez, a Educomunicação não é meramente a singela união entre Educação e
Comunicação. Como será explicado posteriormente com mais detalhes. Tratase de um novo campo de conhecimento, que se apropria de elementos de
ambas as áreas, criando um novo espaço de interface entre elas.
Sobre a Comunicação, é possível verificar como as tecnologias
interferiram (e continuam a interferir) nesse campo, modificando o modo de
relacionamento na sociedade. A Educação também passou a utilizar as
tecnologias como forma de auxiliar em suas matérias, seja em ambientes
escolares e não escolares. O subcapítulo que se segue traz o contexto
histórico que antecedeu o surgimento da Educomunicação.

1.1 Como surgiu a Educomunicação?

Na atualidade, são notáveis a transformação e o impacto causados
pelas tecnologias na sociedade: “A tecnologia pode ser definida como um
conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou
mais domínios da atividade humana” (CARVALHO; IVANOFF, 2010, p. 3).
Assim, as tecnologias podem auxiliar nas necessidades humanas. Ao mesmo
tempo, a sociedade se apropria das tecnologias em seu cotidiano de tal forma
que, em certos casos, não consegue viver mais sem elas.
As invenções, de modo geral, surgem para suprir alguma carência
material, para facilitar um trabalho, para trazer conforto e praticidade na vida do
ser humano. É de senso comum que, ao longo da história da humanidade, as
invenções foram evoluindo e aperfeiçoando suas aplicações na vida das
pessoas. E estas, por sua vez, foram ficando “dependentes” das invenções,
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pois muitas coisas só existem se passarem por um processo que consista na
interferência de alguma invenção, seja para a elaboração de um alimento, seja
para a cura de uma doença. Os resultados, em muitos casos, passaram por
etapas nas quais houve a intervenção de um invento, que pode ser um
instrumento de trabalho, uma ferramenta ou uma máquina entre tantos outros.
A

tecnologia

que

pode

provocar

uma

intervenção

maior

no

relacionamento entre os sujeitos e, consequentemente, na sociedade como um
todo, e que, por isso, merece destaque, é a Tecnologia da Informação e da
Comunicação (TIC). Atualmente, devido à digitalização das informações,
também surgiram as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação
(TDICs).
As tecnologias podem ser compreendidas desde os aparatos
técnicos mais antigos, como inscrições em pedras, ou o papiro,
até as TDICs contemporâneas, nas quais o ingrediente
“velocidade” e a temática da compressão tempo-espaço se
oferecem como diferenciais das anteriores. (DAMIANO;
OLIVEIRA, 2014, p. 183).

Na perspectiva de Citelli e Costa (2011), as mudanças mais intensas nas
tecnologias da área da Comunicação ocorreram a partir da década de 1970 e
partiram de três vertentes: a política e a economia neoliberais; o paradigma da
Sociedade da Informação e do Conhecimento (SIC); e as TDICs. Essas
influências estão presentes em todas as áreas, sejam elas econômicas,
políticas, educacionais, trabalhistas etc.
A área da Comunicação é uma das áreas que mais passou por
mudanças, principalmente, devido à influência que exerce sobre a sociedade,
como também é apontado por Citelli e Costa (2011, p. 107) no trecho abaixo:
As inovações tecnológicas determinam novas formas de
produção, transmissão e recepção das mensagens, ao passo
que as práticas culturais dos cidadãos e de seu meio social
modificam-se, gerando novos modos de comunicar-se.

Como pode se observar, as tecnologias do campo da Comunicação
proporcionaram e proporcionam uma interação entre os homens. Com a
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criação da escrita e, posteriormente, com o seu registro, a disseminação do
conhecimento, por meio desse tipo de comunicação, foi se intensificando. No
século XV, o poder da comunicação e o poder de propagar informações
tornaram-se mais fáceis com o surgimento da prensa, invenção do alemão
Johannes Gutenberg (1398-1468).
Essa invenção substituiu os manuscritos e abriu caminho para a
impressão de livros e, mais tarde, para a impressão em grande escala de
jornais. Dessa forma, essas tecnologias voltadas para a área de Comunicação
foram evoluindo e acompanhando as gerações.
O século XX marcou o início de grandes inovações no campo da
Comunicação.
A segunda metade do século XX passou por enormes
mudanças no ritmo, extensão e profundidade dos sistemas e
processos comunicacionais. Tais mudanças ocorreram no
âmbito sociotécnico, vale dizer, ao mesmo tempo em que
novos equipamentos de comunicação eram incorporados ao
cotidiano das pessoas, as relações sociais conheciam arranjos
que reorientavam as sociabilidades, os modos de ser e existir,
as percepções do tempo e do espaço (CITELLI, 2014, p.16).

A utilização dos meios de comunicação, nesse período, começava a
ganhar outras funcionalidades além de difundir ideias, relatar notícias, vender
uma marca etc. A potencialidade de um veículo de comunicação foi percebida
por alguns sujeitos que, como será relatado mais adiante, passaram a utilizar
os meios de comunicação para auxiliarem em práticas educativas. Esse
atrelamento, ou melhor, essa interface entre Educação e Comunicação
começava a surgir.
Conforme os veículos de comunicação foram fazendo parte do cotidiano
das pessoas a ponto de interferirem em setores como a Educação, esta, em
algumas situações, foi criando novos métodos, novas formas de relacionar o
conteúdo utilizado em salas de aula (e fora delas) em virtude dessa intervenção
da Comunicação. Essa estratégia foi verificada em vários agentes que
encontraram nos meios de comunicação uma maneira de ensinar diferente da
convencional. Nos Estados Unidos, como apontam Citelli e Costa (2011), a
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nova prática começou logo após o surgimento da televisão; no Brasil, surgiu
com Roquette Pinto por meio do rádio.
Certo do impacto e da repercussão que os meios de comunicação
atingiam na sociedade, Edgar Roquette Pinto encontrou no rádio uma forma de
propagar o conhecimento. Médico, pesquisador, cientista, educador e polígrafo,
Roquette Pinto fundou, em 1922, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual
Rádio MEC. Ele havia produzido diversos textos sobre o papel do rádio como
instância educadora (CITELLI, 2014). Por esse motivo, Roquette Pinto é
considerado por muitos estudiosos como um dos primeiros educadores
brasileiros que percebeu nos dispositivos de comunicação um auxiliador na
disseminação e construção de saberes.
A partir dos anos 1960, emergiram diversos movimentos sociais para o
direito à liberdade de expressão na América Latina. Por meio da Comunicação,
algumas pessoas puderam perceber que elas próprias são os atores sociais e
políticos na construção da história, interagindo uns com os outros. Imbuídos
dessa compreensão, esses precursores foram movidos pelo ensejo de uma
sociedade transformadora, mais cidadã e consciente de seus direitos humanos
(SOARES, 2012).
Exemplos desses atores sociais, de acordo com Soares (2012), são
Paulo Freire e Mário Kaplún. Paulo Freire era brasileiro, nascido em Recife
(PE). Formou-se em Direito, mas se destacou por se dedicar aos estudos de
filosofia da linguagem. Ficou mundialmente conhecido por ter sistematizado e
influenciado o movimento da pedagogia crítica e por ter apontado uma
educação centrada na comunicação dialógica e participativa. Freire defendia o
diálogo como meio para a educação e libertação do sujeito como um objeto do
mundo. Na visão freiriana, o sujeito é parte do mundo e, por isso, os
educadores precisariam ter a responsabilidade na defesa por uma sociedade
mais igualitária.
Dessa forma, Freire criticava a educação bancária, aquela na qual o
educador não se interessa pela realidade de seu educando, não instigando a
consciência crítica, a capacidade criativa, a liberdade de expressão, a
participação democrática. Freire acreditava que os meios de comunicação
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exerciam grande influência na sociedade, ditando regras e costumes, e, assim,
comprometendo uma visão crítica do mundo, já que muito do conteúdo
transmitido pelos meios de comunicação era (e ainda é) tendencioso. Diante
desse paradigma, o educador encontrou um grande desafio: usar a educação
como um modo transformador, para que os sujeitos pudessem pensar os
conteúdos midiáticos de forma crítica, e não como simples receptores passivos
de suas mensagens; em outras palavras, saber utilizar os meios de forma
comprometida com o desenvolvimento da realidade mais imediata. Nesse
contexto, ganhou destaque, para Freire, a população analfabeta que buscava
aprender a ler e a escrever, pois eram as principais vítimas da falta de acesso
à informação e ao aprendizado crítico (LAHNI, 2009).
Deste ponto de vista, ainda, os alfabetizandos não são seres
marginais que necessitem ser recuperados ou resgatados. Em
lugar de assim serem considerados, eles são vistos como
membros da grande família de oprimidos para quem a solução
não está em aprender a ler estórias alienadas, mas em fazer
história e por ela serem feitos (FREIRE, 1981, p. 90).

Em sintonia com o pensamento de Paulo Freire, Mario Kaplún também
defendia o diálogo como uma forma de educação. Mario Kaplún, desde jovem,
começou a trabalhar como radialista, estando à frente de programas educativos
através do rádio. Para seus métodos educativos de leitura crítica da mídia,
inspirou-se em estudiosos como Célestin Freinet e Paulo Freire. Ele é
considerado como o inventor do termo “educomunicador”, inspiração para o
neologismo Educomunicação. Kaplún criou um método de ensino com o auxílio
de um dispositivo de comunicação: uma fita cassete. Com esse método,
chamado por ele como Cassette-Foro4, era possível a troca de saberes. O
método, resumidamente, consistia na discussão de grupos de trabalhadores
rurais sobre áudios de gravações de outros grupos de trabalhadores rurais, que
debatiam temas relacionados aos seus direitos (e à falta deles). Dessa forma, à
4 El Cassette-Foro es un sistema de comunicación para la promoción comunitaria y la
educación de adultos, puesto al servicio de organizaciones populares – rurales y urbanas –,
centrales cooperativas, centros de educación popular, etc. El método es intergrupal y
bidireccional. Mediante el intercambio de mensajes grabados en cassettes, permite a los
grupos de base de una organización popular entablar un diálogo a distancia, tanto entre ellos
mismos cuanto con el núcleo dirigente de ésta (KAPLÚN, 1984, p. 3).
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distância, e por meio das fitas cassetes, existiam espaços para troca de
informações, debates e discussões sobre as necessidades da comunidade. Era
uma comunicação comunitária, defendida por esse autor.
Assim como Freire, Kaplún não estava de acordo com as atitudes de
conformismo e subserviência na relação ensino-aprendizagem, principalmente
com a população trabalhadora de baixa renda, diante dos meios de
comunicação. Kaplún acreditava que essa população trabalhadora deveria
protagonizar os processos de transformação social defendendo seus reais
interesses e tomando consciência da sua importância na sociedade. Tudo isso
de maneira democrática, participativa e com livre expressão. Por isso, era
necessário um novo sistema de democratização da comunicação:
Un sistema de comunicación podrá pues, considerarse
realmente participativo si provee mecanismos y canales que
permitan a los grupos de base participantes determinar com
independencia los contenidos temáticos del programa y
generar sus próprios mensajes; si hace posible que los
sectores populares hablen de lo que ellos mismos quieren
hablar (KAPLÚN, 1984, p. 82).

Ambos, Freire e Kaplún, perceberam a importância da Comunicação e
da Educação de forma horizontal, permitindo a participação e a interação social
democráticas, abertas às opiniões sem censura, aos diálogos expositivos,
proporcionando mudanças na maneira de ser e de se posicionar diante dos
meios de comunicação e do mundo ao redor. Essas eram questões que
estavam no auge das discussões das sociedades latino-americanas nas
décadas de 1960, 1970 e 1980:

Na América Latina, as experiências de comunicação popular e,
portanto, os primeiros sinais da existência da educomunicação
emergem no interior dos movimentos e organizações sociais
em meio a uma conjuntura de profunda insatisfação por parte
do povo latino-americano por causa das profundas restrições
às liberdades de expressão. Em praticamente toda a América
Latina os regimes autoritários e ditatoriais implantados nos
anos 70 e 80 controlavam os meios massivos, utilizando-os em
favor de seus interesses e projetos políticos (SOARES, p. 41,
2012).
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Mario Kaplún e Paulo Freire são apontados por Lahni (2009) como
expoentes no que concerne às teorias e práticas envolvendo os campos da
Comunicação e da Educação. Os estudos de ambos, até nos dias atuais,
contribuem para pesquisas que conciliam e utilizam essas áreas do
conhecimento e, consequentemente, auxiliam no trato daquelas questões
envolvendo democracia, liberdade de expressão, diálogo e consciência crítica.
Imbuídos dessas premissas, pesquisadores como Citelli e Costa (2011)
acreditam que foi nesse contexto que surgiu o conceito de Educomunicação.
Eles defendem a Educomunicação como sendo, não apenas, um modo de
aprendizagem que se utiliza de mídias, mas também uma área que discute,
relaciona, debate, posiciona, assiste, lê, interage, comenta, enfim, aborda e
envolve a mídia dentro de um ecossistema educomunicativo. Desse modo,
atividades educomunicativas não precisam necessariamente ter a participação
de uma mídia (celular, jornal, computador etc.). Basta que estejam utilizando
qualquer dispositivo de comunicação (e, desse modo, dispositivo entendido não
só como meios materiais) ou que ajam com esse intuito de comunicar, interagir,
intervir.
Assim, um debate, uma mesa-redonda, uma palestra, uma apresentação
artística, até mesmo uma conversa, entre outros, podem ser considerados
como uma ação em que a Educomunicação esteja presente. Apenas é preciso
que exista a interface Educação e Comunicação, na qual essa última pode se
manifestar de várias formas e formatos, e ambas contribuam para um processo
participativo, crítico, democrático, dialógico, interventivo e colaborativo na
construção de um conhecimento e/ou em uma transformação social.
Seguindo esse raciocínio, Ismar de Oliveira Soares5 corrobora com
exemplos de educadores ao longo da história do Brasil e de outros países, que,
durante seus métodos de ensino, utilizaram meios diferentes (não só a mídia)
como

proporcionadores

na

colaboração

da

inter-relação

educação/comunicação. Em sua obra Educomunicação o conceito, o
profissional, a aplicação: contribuições para a reforma do ensino médio, Soares
5 Ismar de Oliveira Soares é professor da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do
Núcleo de Comunicação e Educação da USP (NCE-USP). Atualmente, ele é um dos principais
pesquisadores e defensores da Educomunicação enquanto campo de conhecimento.
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(2011, p. 65) sistematiza o que considera como sendo o perfil de um
educomunicador e compara esse modelo com personalidades como Paulo
Freire e Mario Kaplún:

Que características comuns a estas personagens as tornam
tão próximas ao ideário do educomunicador? Ousaria dizer que
uma extrema facilidade de se comunicar, expressa num
conjunto de qualidades, entre as quais: a) a abertura para o
outro; b) o diálogo na gestão dos conflitos; c) a capacidade de
contextualizar os problemas e encontrar soluções de interesse
para a coletividade; e, sobretudo, d) o grande poder de
acolhida, assegurando a adesão de seus interlocutores às
propostas que defendiam. Enfim, comunicadores que
educaram e... continuam educando! E as tecnologias, a mídia?
Todos privilegiaram o uso de algum recurso: Anchieta, a poesia
e o teatro; Celéstin Freinet e Janusz Korczak, o jornal; Paulo
Freire e Mario Kaplún, as relações interpessoais e o rádio,
lembrando, no caso de Freire, o programa de alfabetização a
distância do Movimento de Educação de Base (MEB); Helder
Câmara, a dialética verbal (o uso da palavra); Nize da Silveira,
a linguagem artística; Hebert de Souza, o conjunto dos veículos
da comunicação alternativa, incluindo a Internet; Dom Bosco, a
literatura popular e o teatro.

Durante o período da década de 1960 no Brasil, assim como em vários
países da América Latina, a elite enxergava a educação dos pobres como um
retrocesso para a ordem e o progresso. Os analfabetos e trabalhadores rurais
não tinham representatividade quando o assunto era democracia. Esta poderia
acontecer sem a ajuda deles, pois, segundo a elite, os pobres eram ignorantes.

No Brasil, o golpe de Estado de 1964 teve entre seus
resultados (e também entre seus objetivos) a desestruturação
dos Centros de Cultura Popular que foi um dos maiores
esforços de democratização da cultura já realizados no país.
Não obstante, a experiência foi plenamente vitoriosa como um
teste: dezenas de milhares de trabalhadores foram
alfabetizados em poucos meses, ao que se somou a
preparação de alguns milhares de jovens e estudantes para as
tarefas de coordenação do programa, como lembra Freire em
relação ao Movimento de Educação de Base – MEB, um
programa de educação para alfabetização de adultos centrado
no sistema de escolas radiofônicas que se desenvolvia na
região Nordeste (SOARES, 2012, p. 42).
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A respeito da América Latina, com relação aos demais continentes do
globo, a interface Educação/Comunicação ganhou proporções mais relevantes
no que se refere ao seu conceito sociocultural e dialético. O enfoque da
denominada “comunicação popular alternativa” buscava compreender as
reações das pessoas diante das mensagens midiáticas.
Enquanto nos outros continentes a preocupação era uma análise da
mídia, na América Latina se estudava uma nova forma de fazer comunicação
por meio da participação popular e democrática. Algumas instituições religiosas
e movimentos sociais, como relata Soares (2012), direcionavam suas práticas
com esse enfoque.
Nesse contexto, diante do paradigma gerado pela influência das
tecnologias nos campos da Comunicação e da Educação, e diante da demanda
da sociedade pelo direito ao conhecimento, à democracia e à liberdade de
expressão, o sentido da Educomunicação ganhou importância. Esse conceito
surgiu de uma necessidade, uma consequência para o contexto histórico-social
e cultural no período dos regimes militares na América Latina. Como explica
Citelli (2014, p. 17):

De um lado, encontravam-se os modelos comunicacionais
centralizados, unidirecionais, ainda carregados dos vícios
trazidos do regime autoritário, tendo a censura na linha de
frente; de outro, a presença da educação propedêutica,
transmissivista, enciclopédica, claramente em distonia com os
rearranjos sociais e culturais que marcavam a sociedade
brasileira e na qual os próprios meios de comunicação não
apenas ampliavam a sua presença como modificavam os seus
sistemas e dispositivos.

De acordo com Soares (2011), a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), durante a década de 1980,
utilizou a expressão Media Education para falar sobre a educação que analisa
o processo crítico de recepção das mídias na Europa. O mesmo ocorreu com a
expressão Educación para la Comunicación, utilizada por Mario Kaplún na
América

Latina.

No

entanto,

foi

Kaplún

quem

utilizou

a

palavra

“Educomunicação” pela primeira vez: “O termo não é de hoje, tendo sido
formulado pelas passagens dos anos 1970-1980 por Mário Kaplún. O
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neologismo, contudo, vem tomando novos contornos e expandindo a sua área
de abrangência semântica” (CITELLI, 2014, p. 16). Sobre a Educación para la
Comunicación, Kaplún (2011, p. 175-176) escreve que é preciso ir além do
aparato tecnológico e midiático:

[...]
a
Comunicação
Educativa
vem
tendendo
pronunciadamente a limitar seu âmbito à mídia; a estabelecer
uma implícita equivalência em virtude da qual, quando enuncia
Comunicação, automaticamente se refere a meios e
tecnologias de comunicação. Cremos que é fundamental
ultrapassar esta visão redutora e postular que a Comunicação
Educativa abarca certamente o campo da mídia, mas não
apenas esta área: abarca também, e em lugar privilegiado, o
tipo de comunicação presente em todo processo educativo,
seja ele realizado com ou sem o emprego de meios. Isso
implica considerar a Comunicação não como um mero
instrumento midiático e tecnológico, e sim, antes de tudo, como
um componente pedagógico. Enquanto interdisciplina e campo
de conhecimento para a Comunicação Educativa, entendida
desse modo, convergem uma leitura da Pedagogia a partir da
Comunicação e uma leitura da Comunicação a partir da
Pedagogia.

No final dos anos 1990, o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE)
da USP passou a utilizar o neologismo “Educomunicação” para designar o
conjunto de atitudes que envolvem o indivíduo e o ambiente onde ele vive, a
partir da interface Comunicação/Educação, utilizando conhecimentos de ambas
as áreas e criando novos modos de aprendizagem. Essa interface é feita por
meio de dispositivos, mídias e instrumentos eletrônicos/digitais (rádio, TV,
computadores, câmeras fotográficas, celulares, tablets etc.) e não digitais
(jornal impresso, jornal mural, cartilha etc.).
Ana

Carolina

Educomunicação

e

Altieri

Soares,

cidadania

na

em

sua

América

dissertação

intitulada

Latina.

interface

A

comunicação/educação a partir das práticas sociais no continente: estudo de
caso de políticas públicas na Argentina e no Brasil (USP – 2012), relata o
depoimento do filósofo e doutor em Comunicação Social, Daniel Pietro Castillo,
sobre como a Educomunicação recebeu uma atenção especial pelos
pesquisadores do NCE da Escola de Comunicações e Artes da USP, os quais
identificaram na Educomunicação:
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[...] um novo campo de intervenção social dentro e fora dos
sistemas formais de educação. Reconhece, desta forma, que „o
grupo da ECA-USP vem desenvolvendo um papel importante
ao criar a licenciatura em Educomunicação e ao propor novos
caminhos com uma sólida preocupação epistemológica‟
(SOARES, 2012, p. 127).

Há muito, o diálogo entre Comunicação e Educação estabelece
conexões e sentidos nas ações em que a intervenção social se faz necessária
para difundir um conhecimento de modo democrático, dinâmico e horizontal.
Por isso, o NCE/USP, desde 1999, vem pesquisando e defendendo o conceito
de Educomunicação como sendo um novo campo de conhecimento. Como
relata Soares (2011, p. 35):

A investigação acadêmica do NCE/USP partiu da evidência de
que transformações profundas vinham ocorrendo no campo da
constituição das ciências, em especial as humanas, incluindo a
área que abrigava a interface Comunicação/Educação,
notando, ademais, uma verdadeira derrubada de fronteiras
entre as disciplinas. Ao seu final, a investigação concluiu que
efetivamente um novo campo do saber, absolutamente
interdisciplinar e com certa autonomia em relação aos
tradicionais campos da educação e da comunicação, mostrava
indícios de sua existência, e que já pensava a si mesmo,
produzindo uma metalinguagem, elemento essencial para sua
identificação como „objeto interdisciplinar de conhecimento‟.

O estreitamento desses dois campos de conhecimento (Educação e
Comunicação) é defendido e reconhecido como sendo essencial na atualidade,
uma vez que a TIC e as TDICs estão cada vez mais presentes na vida da
sociedade

contemporânea.

Desse

modo,

utilizar

meios,

ferramentas,

dispositivos (tanto educativos quanto comunicativos) para a promoção de
ações sociais permite um novo modo de aprendizado.
Os olhares dos campos secularmente estabelecidos da
educação e da comunicação se entrecruzam com certa
frequência. Ainda que se entendam, ambos, como fenômenos
distintos, a interconexão entre eles é requerida pelas próprias
exigências da vida em sociedade. No confronto ou na
cooperação, constroem, um ante o outro, juízos de valor e
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indicadores de avaliação, permitindo que cada qual se distinga
e se afirme socialmente (SOARES, 2011, p. 17).

No próximo subcapítulo, aprofundarei o conceito Educomunicação para
além do que aparenta ser: a simples conciliação entre duas áreas de
conhecimento.
1.2 Como é a Educomunicação?

Os campos das ciências, há não muito tempo, eram bem definidos.
Sociologia de um lado, Ecologia de outro; Biologia de um lado, Informática de
outro; cada qual com sua especificidade. No entanto, com a heterogeneidade e
pluralidade do mundo diante das necessidades e evolução da sociedade
contemporânea, as ciências foram estabelecendo relações e aglutinando
pontos em comum entre áreas de conhecimento, repercutindo, assim, em
novas áreas como, por exemplo, as Socioambientais, a Bioinformática e, como
está sendo tratada nesta pesquisa, a Educomunicação.
O termo Educomunicação é muito abrangente. Não se pode restringir a
ideia de que se trata da união singela entre Educação e Comunicação.
Também não se pode restringir a Educação que deriva a Educomunicação
como conhecimento aprendido em escolas; tampouco, reduzir a ideia de
Comunicação como o simples uso de TIC ou TDICs. Se as bases que formam
o campo de conhecimento em torno da Educomunicação são mais complexas
do que o estereótipo que em geral é comum à sua associação, a
Educomunicação também não pode ser interpretada como o simples uso de
meios de comunicação em salas de aula.
É mais apropriado interpretar a Educomunicação como um campo de
intervenção social, que se utiliza de aspectos, tanto da área de Educação
quanto da área de Comunicação, para criar sua própria metodologia no que
tange às ações, conteúdos e objetivos particulares. Isso implica práticas que
não se enquadram naquelas duas áreas, ou apresenta aspectos semelhantes
às duas, pois, na verdade, é outro modo de se fazer, é um modo genuinamente
educomunicativo.
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Como afirma Soares (2006, p. 1), abrangem os conteúdos trabalhados
em Educomunicação as discussões nas inter-relações de saberes, as
subjetividades nos inter-relacionamentos tanto entre pessoas de todos os tipos
(diferente etnia, sexo, credo, classe social, raça, orientação sexual etc.) quanto
o conhecimento de si mesmo e sobre o universo que o cerca.
Soares

(2006,

p.

1),

aponta

um dos

principais objetivos

da

Educomunicação:
Se entendermos por método os caminhos escolhidos pelo
sujeito em suas tensas e contínuas relações com o objeto na
busca do conhecimento e na construção dos saberes, a
metodologia adotada na Educomunicação caracteriza-se não
pelo interesse em respostas supostamente definitivas para os
problemas que diuturnamente se nos apresentam, mas pelo
aguçamento das contradições... Se entendermos por fim algo
sobre o qual se tem clareza – as ações são pautadas pela
intencionalidade – então, alterar a realidade em que se vive é o
objetivo principal da Educomunicação.

Quando

encontramos

pesquisas

cujos

resultados,

análises,

investigações partem de diferentes vertentes de conhecimentos percebemos o
quanto é importante para um determinado alvo, objeto, fenômeno ou assunto
ser estudado a partir de múltiplas óticas. Dessa forma, cada ramo contribui
para um apontamento especializado e, com a junção dos demais, os pareceres
são maximizados. Assim, também, acontece com a Educomunicação. Ela não
só alinha as perspectivas da Educação e da Comunicação, como permite um
novo ângulo, seja teórico ou prático, sobre algo.
Certamente, são áreas distintas com suas especificidades, mas o sufixo
que compõe a palavra de ambas não é coincidência no neologismo
Educomunicação:

O neologismo Educomunicação, que em princípio parece mera
junção de Educação e Comunicação, na realidade, não apenas
une as áreas, mas destaca de modo significativo um terceiro
termo, a ação. É sobre ele que continua a recair a tônica
quando a palavra é pronunciada, dando-lhe assim, ao que
parece, um significado particularmente importante. Educação
e/ou Comunicação – assim como a Educomunicação – são
formas de conhecimento, áreas do saber ou campo de
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construções que têm na ação o seu elemento inaugural
(SOARES, 2006, p. 3).

Em seu livro Educomunicação o conceito, o profissional, a aplicação:
contribuições para a reforma do ensino médio, Ismar de Oliveira Soares (2011)
caracteriza a Educomunicação como um “ecossistema” para traduzir sua rede
de relações midiáticas, criativas, participativas, abertas e sem exclusões. Esses
ecossistemas surgem quando existem intervenções em âmbitos sociais,
compreendendo a legitimidade do diálogo e as relações entre sujeitos e entre o
mundo que os cercam.
O termo “ecossistema” também é utilizado pelo filósofo, semiólogo,
antropólogo e naturalizado colombiano, Jesús Martín-Barbero, como explica
Soares (2011, p. 43):

Por sua vez, Martín-Barbero retoma a discussão sobre
ecossistema, agora em relação direta com a vida social e a
aprendizagem. Segundo ele, o ecossistema comunicativo
constitui, na verdade, o entorno que nos envolve, caracterizado
por ser „difuso‟ e „descentrado‟. Tal ecossistema é difuso
porque formado por uma mistura de linguagens e de saberes
que
circulam
por
diversos
dispositivos
midiáticos
intrinsecamente interconectados; é descentrado porque os
dispositivos midiáticos que o conformam vão além dos meios
que tradicionalmente vêm servindo à educação, a saber: escola
e livros.

A Educação e a Comunicação, “simultaneamente e cada um a seu
modo, educam e comunicam” (SOARES, 2011, p. 18). Nesse sentido, cabe à
Educomunicação ser o campo comum entre essas duas áreas de
conhecimento. Identificar conexões entre os processos comunicativos e
educativos na sociedade atual não é incomum, principalmente quando as
TDICs participam dessa inter-relação.

Acostumados, como estamos, a confundir a comunicação com
os meios e a educação com seus métodos e técnicas, nós,
estudiosos desses campos, padecemos com frequência não só
de uma forte esquizofrenia, mas também de uma flagrante falta
de memória. Ambas convergem em nos fazer esquecer que o
primeiro aporte inovador da América Latina à teoria da
comunicação produziu-se no e a partir do campo da educação:
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a pedagogia de Paulo Freire. Aquela que, partindo da análise
do processo de esvaziamento de sentido que sofre a
linguagem nas técnicas normalizadas da alfabetização, traça
um projeto de prática que possibilite o desenvolvimento de seu
próprio processo de inserção no (e apropriação do) tecido
social e, por tanto, de sua recriação. Pois é só lutando contra
sua própria inércia que a linguagem pode se constituir em
palavra de um sujeito, isto é, fazer-se pergunta que instaura o
espaço da comunicação. Por isso, Freire chamará de palavra
geradora aquela que, ao mesmo tempo que ativa/desdobra a
espessura de significações sedimentadas nela pela
comunidade dos falantes, torna possível a geração de novos
sentidos que possam reinventar o presente e construir o futuro.
(Martín-Barbero, 2014, p. 17-18).

Como se pode avaliar, comumente, são associadas à Educomunicação
a TIC e/ou as TDICs. O simples uso de instrumentos, ferramentas, dispositivos
ou qualquer meio de comunicação para auxiliar um aprendizado, como
retratado anteriormente, não caracteriza trabalhar a Educomunicação. “Com
relação às tecnologias, o que importa não é a ferramenta disponibilizada, mas
o tipo de mediação que elas podem favorecer para ampliar os diálogos sociais
e educativos” (SOARES, 2011, p. 18).
As tecnologias, relatadas em subcapítulo anterior, estão presentes em
vários setores da sociedade, assim como na área da Educação. Não é recente
o uso de tecnologias em salas de aula, por exemplo, como forma de dinamizar
o aprendizado e agregar mais uma ferramenta em ambiente escolar, que não
seja apenas o clássico quadro-negro, desde a inserção dos velhos
retroprojetores com suas transparências, passando pelas TVs juntamente com
os VHSs e depois os DVDs, até chegar aos computadores, data shows e
tablets.
Todavia, nem sempre as escolas conseguem acompanhar a rapidez
com que as tecnologias estão evoluindo. Esse paradigma coloca questões
sobre como utilizar essas tecnologias a favor de um aprendizado (seja em
ambientes escolares ou fora deles). É o que corroboram os autores Damiano e
Oliveira (2014, p. 183) ao afirmarem: “A partir dos anos 1990, com o advento e
multiplicação

irrefreável

das

Tecnologias

Digitais

de

Informação

e

Comunicação (TDICs), novas possibilidades para se pensar as relações entre
formação humana e tecnologias foram abertas”.
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Atualmente, crianças e jovens possuem mais familiaridades com as
tecnologias quando comparadas às gerações anteriores. Além disso,
popularizou-se a transposição de mídias como forma de auxílio para o
aprendizado em ambientes escolares. Com isso, vários desafios surgem para
as escolas que queiram inserir a Comunicação no ensino. Como aponta MartínBarbero (2000, p. 51): “Inovações no Campo da Comunicação colocam
desafios para a Educação que não devem ser menosprezados, quando se
pretende a construção da cidadania”.
A Educomunicação possui este propósito de ir além do simples uso de
tecnologias em salas de aula. De acordo com Soares (2011, p. 56), a
Educomunicação é um transformador social e seu conceito não se restringe em
apenas aplicar o uso das TDICs para ensinar ou ser denominado um novo
ramo da Educação para (e com) a Comunicação.

[...] quando nos referimos à educomunicação, falamos de um
projeto que discute essencialmente o sentido da ação
educativa em sua totalidade, para o que a tecnologia dará sua
contribuição, caso seja pensada como forma de expressão e
não simplesmente como inovação didática.

Educomunicação também pode ser definida como uma junção de
ferramentas comunicacionais para a transmissão de conhecimentos por meio
da interdisciplinaridade; um mecanismo de ensino que utiliza as TDICs e outros
meios de comunicação para a prática de uma educação colaborativa, moderna
e diferente da convencional. Essa possibilidade de trabalho em grupo desperta,
nos agentes, novos pontos de vistas sobre um assunto, pois dinamiza o
aprendizado com a troca de conhecimento.
Quando ela é aplicada, leva em consideração o ambiente e seus
agentes (educomunicador e educomunicandos). Isso significa que o contexto
de um lugar onde a Educomunicação é empregada influencia diretamente em
sua aplicabilidade. Em certas circunstâncias, é o ambiente que demanda o
modo como esse conceito será utilizado. Por outro lado, se a proposta
educomunicativa está estabelecida, a forma que será trabalhada é que irá se
adequar ao território-alvo. Isso ocorre no documentário Nascidos em Bordéis.
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Zana Briski utilizou uma proposta educativa envolvendo a fotografia. Por
isso, levando em consideração o contexto, a cultura, a disponibilidade de
recursos, a questão social e outras especificidades do local onde a fotógrafa
estava disposta a trabalhar, a forma de aplicar uma metodologia de ensino se
adequou ao ambiente para que pudesse ser efetivado, criando uma empatia
entre os agentes e ao mesmo tempo um espaço de interação.
Na Educomunicação cada contribuição de um agente é única, subjetiva,
e não deve ser menosprezada. Este tratamento horizontal de participação
busca uma mesma finalidade e, portanto, um respeito entre as diferentes
opiniões. Isso foi o que aconteceu durante as oficinas ministradas por Zana
Briski.
A participação, na Educomunicação, acontece a todo instante, desde o
início até o fim dessa prática, interferindo no processo dela mesma. Isso
acontece por justamente a proposta educomunicativa não desconsiderar uma
opinião. Por isso, interferências podem acontecer, o que não implica ser algo
negativo. Pelo contrário. Já que a Educomunicação constitui um fator de
transformação social, é importante que as necessidades de seus agentes
sejam (re)conhecidas e, assim, todos possam colaborar para a construção de
um aprendizado.
Este é mais um exemplo que acontece em Nascidos em Bordéis e que
pode ser comparado com as características do conceito de Educomunicação.
As crianças no documentário participam efetivamente do processo educativo,
seja por sugestões de ângulos, pessoas ou lugares que serão fotografados,
seja na decupagem – momento da edição de fotos. Zana Briski dá voz a seus
educandos. E por vários momentos, o ambiente, a cultura, as pessoas, a
estrutura do local, entre outros, intervêm no processo de aprendizagem das
crianças como é retratado no documentário. A Educomunicação possui essa
capacidade “mutante”.
Partindo de vieses vastos no que concerne à variedade de sentidos,
funções e utilidades, a Educomunicação não poderia ser senão um campo de
conhecimento multi, inter e transdisciplinar. Multidisciplinar, pois, em certas
situações, pode receber a contribuição de várias disciplinas, sem que estas
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troquem informações.

Quando

existe

a troca,

a

Educomunicação

é

interdisciplinar. Já a abordagem transdisciplinar, como diz Bicalho e Oliveira
(2011), ocorre não só quando há compartilhamento de informações e interação
entre disciplinas, mas quando há articulação para além delas.
Outrossim, a Educomunicação envolve saberes e experiências. Ela
aborda saberes diferentes, relaciona saberes, parte de saberes, troca saberes,
interliga saberes, une saberes, resulta saberes. As mesmas ações – abordar,
relacionar, partir, trocar, interligar, unir, resultar – são aplicadas às
experiências. Com isso, os sujeitos condicionados à Educomunicação
encontram um lugar propício para debates e aberto a discussões. Um lugar
político e transdiscursivo, por excelência, como define Soares (2006).
O processo na Educomunicação é onde de fato ocorre esse conceito,
pois é durante o processo que os agentes interagem e a colaboração surge
para a construção de um saber:
Processo – esta é a palavra que melhor define e caracteriza a
Educomunicação enquanto lugar de ações políticas. Define e
caracteriza porque, em praticamente todos os sentidos, o termo
é o que de forma mais completa expressa a ação conjunta dos
sujeitos sociais na prática da Educomunicação. Seja como
seguimento, curso, mudanças, sequência de estados em
transformação, exercício concreto, conjunto de peças que
documentam uma atividade... Enfim, processo é o enquanto, o
durante, o entre a complexidade da ação educomunicacional
(SOARES, 2006, p. 5).

Todo esse processo educomunicativo só acontece quando há a
intervenção de dois elementos indispensáveis: educomunicador e meios
educomunicativos. Sobre esses elementos, falarei nos subcapítulos seguintes.
1.3 A função do educomunicador

Os meios de comunicação, especialmente as TDICs, são comumente
encontrados em vários tipos de ambientes, inclusive nos escolares. Nestes, os
estudantes sabem que, com as tecnologias, a escola não é a única fonte de
saber. Se uma escola não permite que outros meios, ou modos mais atraentes,
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auxiliem nas práticas educativas, o desinteresse pelo conteúdo é quase certo
entre os alunos.
Se de um lado temos jovens e crianças que estão familiarizados com as
tecnologias e de outro temos uma educação que carece de atenção dos seus
estudantes, as TDICs seriam o meio de interação entre esses elos, e o
professor o canal:
Mais do que em qualquer outra época, o momento atual
reclama que profissionais competentes, tanto em termo de
título como em prática sejam convidados a contribuir teórica,
prática e eticamente nos espaços educacionais. Existe a
necessidade do profissional do ensino estar instrumentado a
desenvolver a sua práxis em conformidade com as exigências
sociais mais amplas, ou seja, é preciso que esteja apto a
acionar um ensino que corresponda à formação do educando,
de modo que esta esteja compatível com os avanços que se
descortinam nas múltiplas atuações sociais (SOARES, 2011, p.
63-64).

Tal pensamento entra em sintonia com o que defende o filósofo Michel
Serres (França – 1930). Em seu livro Polegarzinha (2011), Serres analisa o
comportamento dos adolescentes face a uma gama de conhecimentos
proporcionados pelas TDICs em meio ao ciberespaço6. Serres (2011) relata o
contraste de gerações e seus respectivos modos de agir, pensar e viver
influenciados pela tecnologia – neste caso, crianças e adolescentes – e pela
falta dela – neste caso, adultos.
Serres (2011) identifica um novo perfil de jovens na sociedade hodierna.
Jovens que possuem uma relação muito mais íntima e familiarizada com as
tecnologias que qualquer outra geração que tenha existido na história da
humanidade. Jovens que utilizam, principalmente, os dedos, particularmente os
polegares, para interagir com o ciberespaço por meio dos aparelhos
tecnológicos.

Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas
mostram que o uso da internet, a leitura ou a escrita de
6 As tecnologias digitais surgiram, então, como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço
de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo mercado
da informação e do conhecimento (LÉVY, 2010, p. 32).
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mensagens com o polegar, a consulta à Wikipédia ou ao
Facebook não ativam os mesmos neurônios nem as mesmas
zonas corticais que o uso do livro, do quadro-negro ou do
caderno. Essas crianças podem manipular várias informações
ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam nem
sintetizam da mesma forma que nós. Não têm mais a mesma
cabeça. Por celular, têm acesso a todas as pessoas; por GPS,
a todos os lugares; pela internet, a todo o saber: circulam,
então, por um espaço topológico de aproximações, enquanto
nós vivíamos em um espaço métrico, referido por distâncias.
Não habitam mais o mesmo espaço (SERRES, 2013, p.19).

Essa nova “população”, para Serres (2011), está muito mais atrelada às
tecnologias que seus pais. A escola, em contrapartida, caminha a passos
lentos para tentar acompanhar o ritmo das invenções que chamam a atenção
dos estudantes. Estes já não se interessam pelo formato “tradicional” de
ensino: sala de aula com alunos sentados e enfileirados sobre carteiras
olhando para um professor em pé escrevendo num quadro-negro.
O acesso à informação, através da Internet, contribui, também, para
esse desinteresse pela escola. Isso acontece, pois, com as TDICs, tudo o que
os jovens precisam saber está a um clique do polegar. O conhecimento já não
está na cabeça, ele está nas mãos das “polegarzinhas” e dos “polegarzinhos”.
Como explica Serres (2011, p. 36-37):
Nossa inteligência saiu da cabeça ossuda e neuronal. Entre
nossas mãos, a caixa-computador contém e põe de fato em
funcionamento o que antigamente chamávamos nossas
„faculdades‟ [...] Nossa cabeça foi lançada à nossa frente,
nessa caixa cognitiva objetivada. Passada a decapitação, o
que resta acima dos nossos ombros? A intuição inovadora e
vivaz. […] Agora, a cabeça decapitada da Polegarzinha se
diferencia das antigas, mais bem-constituídas do que cheias.
Não tendo mais que se esforçar tanto para armazenar o saber,
pois ele se encontra estendido diante dela.

O sentido da cabeça decapitada, na visão de Serres, é justamente a
facilidade e o acesso no processo de busca de um conhecimento, pois o que
se deseja aprender e/ou conhecer está ao alcance de um simples clique na tela
de um computador ou smartphone. O que antes precisava de muito raciocínio,
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agora necessita de um aparelho conectado à Internet. Daí a ideia da ausência
de cabeça, ou seja, decapitação.
Damiano e Oliveira (2014, p. 183) complementam esse contexto
envolvendo

o

ciberespaço

(atrelado

à

cibercultura)

e

a

sociedade

contemporânea, em que os jovens interagem constantemente com as
tecnologias ligadas à Internet:
Nesse contexto é que viceja a Cibercultura, que nos leva a
habitar, sob outros meios de relacionamento, entre indivíduos
atomizados, dispersos e anônimos que, fazendo uso de
interfaces intrinsecamente virtuais, buscam reestruturar
relações, práticas, atitudes, formas de pensar e/ou valores
„perdidos‟ dos antigos espaços públicos (jogos, brincadeiras,
histórias e causos...), do âmbito privado, pessoal ou subjetivo
(contatos face a face, como o namoro ou conversar; a leitura
de um livro...), ou do meio ambiente (interações com
organismos vivos ou não e que remetem mesmo à
sobrevivência do planeta).

Guillermo Orozco-Gómez – professor do Departamento de Estudos da
Comunicação Social da Universidade de Guadalajara, México – em seus
estudos, aponta uma dupla dimensão gerada pela tríade: educação,
comunicação e novas tecnologias. Ele acredita que as TDICs devem se
articular em prol de uma comunicação mais educativa na construção de novos
conhecimentos, democrática e diversificada, e que também devem ser objeto
de estudos e pesquisas que visem a investigar seus efeitos e processos na
sociedade e na representação cultural. Os impactos causados pelas TDICs são
parte da preocupação Orozco-Gómez (2002, p. 58):

Nunca como agora o aparato tecnológico, sempre presente ao
longo da história, havia desafiado tanto os diversos campos
disciplinares e condicionado tão profundamente o acontecer
cotidiano das sociedades, os grupos e os indivíduos. Neste
novo século as novas tecnologias de informação, ao mesmo
tempo que abrem uma série de possibilidades para um
intercâmbio mais eficiente e variado de conhecimentos,
revelam também um cenário preocupante para o futuro de
nossas sociedades. É um cenário preocupante porque, quanto
mais benefícios e promessas de desenvolvimento humano
podemos inferir das novas tecnologias, mais esferas da vida
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cotidiana, política, econômica, profissional, cultural e social são
afetadas e, portanto, requerem mais nossa atenção.

Para Orozco-Gómez (2002) não se trata de simplesmente proporcionar à
população o acesso às tecnologias, mas de, diante delas, como estabelecer
uma relação de aproveitamento crítico do que elas têm a oferecer e como
utilizá-las a favor das necessidades da população.
Não se trata de incorporar acriticamente a tecnologia no tecido
social, educativo e comunicativo. O que estamos requerendo,
sobretudo nos países consumidores, não produtores de novas
tecnologias, como os latino-americanos, é uma série de
estratégias que permitam às nossas sociedades aproveitar o
potencial da tecnologia para nossos próprios fins e de acordo
com as nossas peculiaridades culturais, científicas e
tecnológicas (OROZCO-GÓMEZ, 2002, p. 58-59).

Diante da facilidade que muitos jovens têm em encontrar informações e
aprender através das tecnologias, como despertar neles o interesse pelas
aulas? Faz-se necessário, então, que a escola, ou o educador, se aproprie
dessa realidade de seus estudantes e faça com que as tecnologias trabalhem a
favor da Educação, utilizando as mídias ou os meios de comunicação para a
construção de saberes de forma crítica. Nesse sentido, a Educomunicação é
pioneira.
Para Silva (2011), existem dois campos de ação da Educomunicação. O
primeiro é, no uso das TDICs na educação, a capacidade do professor de
trabalhar as TDICs em sala de aula para a produção de plataformas como
jornais, murais, programas de rádio e TV, blogs, redes sociais etc. O segundo
atua na Educação para a Comunicação. Ou seja, o educando já não é mais um
receptor (passivo). Ele também é um agente ativo no processo de ensino, pois
colabora na troca de informações e experiências. Assim, a comunicação entre
os agentes e seus interlocutores é feita de forma horizontal.
Numa aprendizagem educomunicativa, o professor se torna, então, um
educomunicador e envolve a participação não só dos estudantes – que, neste
caso, são os educomunicandos –, mas de toda a comunidade, seja ela escolar
ou não. Essa situação ocorre em Nascidos em Bordéis. Zana Briski sempre
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está em interação não só com seus educandos, ou, na visão desta pesquisa,
educomunicandos, mas com todos ao redor: pais e familiares dos
educomunicandos, comunidade local e outros fotógrafos interessados na
causa. As ações de Zana Briski, no documentário, constantemente entram em
sintonia com aspectos da Educomunicação, pois o papel desempenhado por
ela é o que se espera de um educomunicador: a função de transformar.
Dentro da Educomunicação, o educomunicador e o educomunicando
são parceiros na construção de uma aprendizagem que busca o sentido e o
interesse em participar. Fazem parte dos métodos educomunicativos, a
produção que envolve a cooperação, a liberdade de opinião, a interatividade, a
interdisciplinaridade, a experimentação e a motivação.
Além de transformar, outra função principal do educomunicador é
mediar. Um mediador que precisa garantir o direito de expressão de todos os
envolvidos em uma causa. Desse modo, o educomunicador contribui para que
um trabalho educomunicativo seja desenvolvido de forma coletiva

e

democrática, com a participação de todos os envolvidos em prol de um objetivo
em comum. Essa função do educomunicador também é explicada por Batista e
Viana (2013, p. 4):
[...] o gestor da comunicação ou educomunicador atua na
implementação de programas de educação para comunicação
(para os meios), [...] estimulando os sujeitos a terem uma maior
racionalização com os processos tecnológicos e a partir dessa
experiência desenvolver sua própria forma de expressão.

O papel do educomunicador é relevante para desenvolver ações
transformadoras. Por isso, esse papel vai além da simples aplicação de um
meio de comunicação em sala de aula, por exemplo. Muitas escolas dispõem
de equipamentos, mas nem todos educadores utilizam, ou utilizam de maneira
a não promover uma transformação com os educandos. Isto é, utilizam a mídia
como didáticas tradicionais de ensino sem o comprometimento com a
expansão da consciência crítica.
Em Nascidos em Bordéis, Zana Briski agiu diferente. Ela utilizava uma
tecnologia (a câmera fotográfica) em sua vida como ferramenta de trabalho e a
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aplicou em favor da Educação. A câmera fotográfica, assim como qualquer
TDIC, precisa de cuidado quando trabalhada em sala de aula.
A escola, personificada pelos professores, ao trabalhar com imagens,
TDICs ou qualquer meio de comunicação, deveria ter o cuidado em não
resumir suas atividades, por exemplo, colocando os estudantes em laboratório
de informática, como se já estivessem cumprindo seu dever de inserir
tecnologias e mídias no aprendizado, deixando-os fazer meras pesquisas na
Internet ou brincar em alguns jogos que não acrescentam no processo de
ensino-aprendizagem.

Como

já

visto,

isso

não

é

trabalhar

com

a

Educomunicação em sala de aula. Essa situação é comentada por Silva (2011,
p. 134):
Enquanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
recomendam a necessidade de derrubar os muros da escola
para que ela saia da clausura e seja inserida numa dimensão
planetária, incluindo a tecnologia nas suas práticas, os
professores, que trabalharão com essas tecnologias, pouco
sabem do que se trata, ou melhor, sabem que as escolas agora
têm computadores, mas, em sua maioria, não perceberam
como utilizar essa ferramenta para uma educação
emancipadora e contemporânea.

Pode-se

compreender,

perante

essas

circunstâncias,

que

na

Educomunicação não basta a existência de recursos, não basta a utilização
desses recursos. Quando se propõe a trabalhar com a Educomunicação,
enquanto o educomunicador não assumir seu papel de mediador entre
educomunicandos e dispositivos de comunicação, estimulando a interação e
troca de experiências entre os sujeitos, construindo relações e buscando o
autoconhecimento

e

(re)conhecimento

do

mundo

ao

seu

redor,

a

Educomunicação não acontecerá.
É primordial ressaltar que o propósito deste trabalho não é o de
desmerecer os métodos tidos como tradicionais de ensino, tampouco colocar a
Educomunicação como sendo um campo superior à Educação ou à
Comunicação. O que pretendi com este subcapítulo, além de apresentar a
função de um educomunicador, foi mostrar que, quando se abordam as
temáticas “Educação” e “TDICs”, aliadas à intervenção e à participação, a
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Educomunicação se apresenta como uma alternativa. Isso não implica que o
caminho de um educador é ser um educomunicador. São duas funções
diferentes mesmo que em muitos casos os objetivos possam ser iguais. O que
pode diferenciar um e outro, principalmente, é a forma como trabalham os
meios utilizados. Esses meios podem ser instrumentos, ferramentas ou
dispositivos que cumprem funções de comunicar e ensinar. Esses dispositivos
são tema do subcapítulo seguinte.
1.4 Dispositivos de Educomunicação

Impossível desempenhar uma prática com a Educomunicação sem um
meio, um instrumento, um veículo, uma ferramenta ou um dispositivo que
cumpra a função de comunicar e auxiliar na aprendizagem e, desse modo,
interagir com seus agentes: seja um web site, um jornal, uma rede social, uma
cartilha, um programa de rádio, uma fotografia, um filme, uma TDIC qualquer
ou até mesmo algo que não seja uma mídia ou uma tecnologia.
O que importa é que o meio exerça a função de comunicação.
Comunicação entre educomunicando e educomunicador, comunicação entre a
curiosidade e a descoberta, comunicação entre a busca do conhecimento e a
construção do saber, comunicação entre a participação e a democracia,
comunicação entre a liberdade de expressão e o respeito às diferenças,
comunicação entre o (re)conhecimento de si e o (re)conhecimento como sendo
parte do mundo ao seu redor.
O que a Educomunicação faz é não ignorar a mídia, as tecnologias, os
meios de comunicação, mas sim saber utilizá-los a favor, principalmente, da
comunidade que carece de informação e conhecimento.
O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação
tecnológica da comunicação deixa de ser meramente
instrumental para espessar-se, adensar-se e converter-se em
estrutural. Pois a tecnologia remete hoje não à novidade de uns
aparatos, mas sim a novos modos de percepção e de
linguagem, a novas sensibilidades e escrituras. Radicalizando
a experiência de desencaixe produzida pela modernidade, a
tecnologia desloca os saberes modificando tanto o estatuto
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cognitivo como institucional das condições do saber,
conduzindo a um forte apagamento das fronteiras entre razão e
imaginação, saber e informação, natureza e artifício, arte e
ciência, saber experto e experiência profana. O que a trama
comunicativa da revolução tecnológica introduz em nossas
sociedades não é, pois, tanto uma quantidade inusitada de
novas máquinas, mas um novo modo de relação entre os
processos simbólicos – que constituem o cultural – e as formas
de produção e distribuição de bens e serviços. A „sociedade da
informação‟ não é, então, apenas aquela em que a matériaprima mais cara é o conhecimento, mas também aquela em
que o desenvolvimento econômico, social e político encontrase intimamente ligado à inovação, que é o novo nome da
criatividade e da invenção (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 79).

O meio pelo qual se serve a Educomunicação comumente, nesse
campo, é chamado de ferramenta ou instrumento educomunicativo. Isso não
significa que uma arte ou uma tecnologia, quando utilizada como meio nessas
circunstâncias, é a ela atribuída um caráter depreciativo. Nesse sentido, a fim
de evitar comparações que possam inferiorizar ou supervalorizar um meio,
utilizarei a expressão “dispositivo” para definir os meios empregados em um
processo educomunicativo; sendo assim, dispositivo de educomunicação ou,
apenas, dispositivo educomunicativo. Essa expressão não é inovadora, ela é
utilizada em outras pesquisas e trabalhos acadêmicos.
Na dissertação intitulada Educação e Comunicação em ambiente
associativo: web site como um dispositivo de Educomunicação, de autoria de
Rafael Gué Martini, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC –
2009), o autor pesquisa as relações entre Comunicação e Educação durante a
construção de um web site para uma associação ecológica sem fins lucrativos
de Florianópolis (SC), a Associação Ambientalista Comunitária Espiritualista
Patriarca São José (ACEPSJ).

Entre as possibilidades, o web site assume uma posição de
destaque como referência no caminho de transposição entre o
virtual e o territorial. Por isso, o projeto do web site da ACEPSJ
torna-se importante espaço para a reflexão das suas
possibilidades como um dispositivo de educomunicação. A
organização participativa deste projeto é a proposta de ação
educomunicativa que gera a reflexão para que se organizem
novas estratégias e ações na perspectiva de uma cidadania
mundial (MARTINI, 2009, p. 20).
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Martini (2009)

se

apropria

do conceito de

dispositivos tecno-

semiopragmáticos (DTSP7), criado por Daniel Peraya no livro O ciberespaço:
um dispositivo de comunicação e de formação midiatizada, para estabelecer
conexões com os dispositivos que fazem a interface Educação/Comunicação
no auxílio de práticas com finalidades explícita ou implicitamente educativas.
Cabe, neste momento, aprofundar o conceito de dispositivo para que se
possa compreender, neste trabalho, a utilização dessa palavra na expressão
“dispositivo de Educomunicação” como foi utilizada na pesquisa de Martini
(2009).
Os antecedentes teóricos do termo dispositivo até o seu conceito atual
remontam à filosofia de Hegel que utilizava a expressão “positividade” para
representar as posturas externas da sociedade que se interiorizavam nos
sujeitos. A partir de então, outros filósofos, como Jean Hyppolite e Michel
Foucault, aprofundaram os estudos sobre as teorias de Hegel, sendo Foucault
(1979) o idealizador do termo dispositivo como é conhecido na atualidade no
ambiente acadêmico. Sobre essa trajetória do dispositivo, Agamben (2005, p.
10-11) traz um panorama desse contexto:
Se „positividade‟ é o nome que, segundo Hyppolite, o jovem
Hegel dá ao elemento histórico, com toda a sua carga de
regras, ritos e instituições impostas aos indivíduos por um
poder externo, mas que se torna, por assim dizer, interiorizada
nos sistemas das crenças e dos sentimentos, então Foucault,
tomando emprestado este termo (que se tornará mais tarde
„dispositivo‟) toma posição em relação a um problema decisivo,
que é também o seu problema mais próprio: a relação entre os
indivíduos como seres viventes e o elemento histórico,
entendendo com este termo o conjunto das instituições, dos
processos de subjetivação e das regras em que se concretizam
as relações de poder. O objetivo último de Foucault não é,
porém, como em Hegel, aquele de reconciliar os dois
elementos. E nem mesmo o de enfatizar o conflito entre estes.
Trata-se para ele antes de investigar os modos concretos em
que as positividades (ou os dispositivos) atuam nas relações,
nos mecanismos e nos „jogos‟ de poder.

7 Este conceito de dispositivo é baseado no conjunto de interações promovidas pelas mídias
para interligar os universos técnico, semiótico e social (ou relacional) (MARTINI, 2009, p.42).
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Agamben (2005, p. 13) proporciona uma reflexão fundamental sobre
dispositivo, pois o coloca como qualquer meio (seja instrumento, arte, aparatos
tecnológicos, linguagem, instituições etc.) que possa auxiliar nas diferentes
formas de expressões dos sujeitos cujos processos contribuam para os
discursos e, consequentemente, para uma forma de aprendizagem:
[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que
tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar,
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres
viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o
panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as
disciplinas, as medidas jurídicas etc, cuja conexão com o poder
e em um certo sentido evidente, mas também a caneta, a
escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a
navegação, os computadores, os telefones celulares e –
porque não – a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo
dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um
primata – provavelmente sem dar-se conta das consequências
que se seguiriam – teve a inconsciência de se deixar capturar.

Colaborando para a definição de dispositivo, Deleuze (1990) encontra
uma interpretação para a composição desse termo que se apresenta como um
novelo, um amontoado de linhas com diversas naturezas (enunciação, força,
visibilidade e subjetividade). Para Deleuze (1990), dispositivos são “máquinas”
que produzem a fala e a visão. Portanto, em cada contexto histórico, local,
cultura, sujeito, eles são concebidos de formas variadas devido à sua
composição feita de
[...] linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo
não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua
própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem
direções diferentes, formam processos sempre em
desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como se
afastam uma das outras (DELEUZE, 1990, p. 1).

Diante do exposto, é possível compreender que o termo “dispositivo de
Educomunicação”, ou simplesmente “dispositivo educomunicativo”, é adequado
quando quer se referir aos meios pelos quais são utilizados em processos de
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práticas educomunicativas. Destarte, o dispositivo educomunicativo que será
alvo desta pesquisa é a fotografia no documentário Nascidos em Bordéis.
Até se fazer a leitura da fotografia com essa perspectiva enquanto um
dispositivo de Educomunicação, um longo processo se formou graças à
cartografia, tema do próximo capítulo.
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2 OBJETIVA ZOOM – A CARTOGRAFIA COMO MODO DE PESQUISA

Aproximar-se e distanciar-se de um objeto ou uma paisagem é a
principal característica de uma objetiva do tipo zoom, como escreve Trigo
(2010, p. 109):
As lentes zoom, também conhecidas como lentes de foco
variável, são objetivas projetadas para que uma variação na
distância focal possa ser obtida pelo fotógrafo, o que provoca
uma mudança nas dimensões da imagem e do ângulo de
visão.

Essa capacidade de ora se atentar por uma coisa e observá-la mais
próximo, ora ampliar o campo de visão para enxergar outras perspectivas e
possibilidades de pontos de vista faz parte do movimento cartográfico. A
cartografia trouxe um “leque” de opções para a minha pesquisa. A fim de que
eu soubesse por onde ir, como fazer, o que fazer, tive que explorar o ângulo
capturado por minha lente – entende-se lente aqui no sentido de minhas
percepções,

meu

ponto

de

vista;

enfim,

minhas

subjetividades.

As

possibilidades de se explorar algo mais próximo, as possibilidades de fazer
uma observação mais ampla, enfim, esse capítulo, então, mostra justamente
esse ângulo: as possibilidades de se investigar.
Dessa forma, a cartografia se justifica neste trabalho, pois foi com esse
modo de pesquisa que, durante meu processo investigativo, pude perceber
alguns pontos no documentário Nascidos em Bordéis, os quais podem ser
interpretados como sendo educomunicativos. Além disso, a trajetória feita pela
fotógrafa do documentário, Zana Briski, remete a um processo cartográfico,
situação que será apresentada posteriormente.
Nessa etapa, para dar uma ideia geral, a cartografia utiliza o recurso de
mapa cartográfico. Por isso, no próximo subcapítulo, apresentarei o mapa
cartográfico desta pesquisa.
2.1 O mapa cartográfico da pesquisa
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Você próprio é que terá de encontrar algo que desperte seu
corpo vibrátil, algo que funcione como uma espécie de fator de
a(fe)tivação em sua existência. Pode ser um passeio solitário,
um poema, uma música, um filme, um cheiro ou um gosto...
Pode ser a escrita, a dança, um alucinógeno, um encontro
amoroso – ou, ao contrário, um desencontro... Enfim, você é
quem sabe o que lhe permite habitar o ilocalizável, aguçando
sua sensibilidade à latitude ambiente. (ROLNIK, 2011, p. 39).

O norte já estava posto em minha pesquisa: a Educomunicação.
Entretanto, faltava-me o objeto. Assistir à Nascidos em Bordéis provocou em
mim um mix de sensações e afetos, além de um insight que completaria o
buraco de um mapa que começava a se configurar. Frente a frente com o
documentário, questionei-me: como componho com isto que vejo? Minha
indagação era o movimento inicial de um cartógrafo. Construir o caminho por
meio de afetos e desafetos significa, para Rolnik (2011), buscar expressões,
dar passagem para eles. Minhas cartografias são frutos dessas afeições e
afecções que compus.
O caminho desta pesquisa nasceu da interface das propostas que
surgiram durante meu processo investigativo: Educomunicação, fotografia e
Nascidos em Bordéis. O que estava acontecendo com minha pesquisa era o
início de um caminho cartográfico. A cartografia possui essa essência de se
atentar mais ao processo de se pesquisar do que ao próprio ato de pesquisa.
Por isso, esse modo de investigação foi utilizado, pois, a partir do momento em
que me coloquei a caminho, a cartografia teve início em meu trabalho. A
cartografia é, de acordo com Passos, Kastrup e Escóssia (2012, p. 10-11), “um
método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como
atitude”.
A respeito do mapa cartográfico, Scareli e Fernandes (2016, p. 125)
afirmam que:
[...] a cartografia não pretende isolar o objeto de sua história ou
contexto, mas ao contrário, busca desenhar um mapa da rede
de forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra
conectados, em seu movimento permanente [...]. Dessa forma,
o mapa é sempre aberto, inacabado, composto por diferentes
linhas, cujos traçados se interpenetram o tempo todo.
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Minha preocupação inicial era saber se já existiam dissertações ou teses
recentes

sobre

Nascidos

em

Bordéis

que

envolviam

as

temáticas

Educomunicação e cartografia. Ademais, por estarem cada vez mais sendo
utilizadas em trabalhos acadêmicos, também queria ter conhecimento se já
existiu o encontro entre essas temáticas em trabalhos anteriores. Um
mapeamento em plataformas nacionais renomadas, como a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Universidade de
São Paulo (USP), poderia sanar minhas dúvidas quanto à possível existência
de trabalhos (dissertações e/ou teses) recentes e semelhantes à minha
pesquisa. E foi exatamente o que fiz.
Estabeleci que, visando à atualização e à aproximação com minha
pesquisa, seriam levadas em consideração dissertações e/ou teses que
abrangessem as áreas Educação e/ou Comunicação a partir de 2013 (ano que
a CAPES disponibiliza resumos dos trabalhos acadêmicos em sua atual
plataforma). Artigos, monografias e ensaios, entre outros trabalhos acadêmicos
não seriam utilizados na busca a título de comparação, mas poderiam servir
como fontes. Por conseguinte, priorizei pesquisar produções acadêmicas sobre
Educomunicação e Nascidos em Bordéis, para, a partir delas, verificar se a
fotografia e/ou a cartografia estariam embutidas.
No dia 15 de junho de 2018, fiz um mapeamento no banco de teses e
dissertações da CAPES (ver Figura 2), por meio do endereço eletrônico
http://catalogodeteses.capes.gov.br,

onde

procurei,

primeiramente,

por

trabalhos sobre Nascidos em Bordéis. Nada foi encontrado no que diz respeito
ao documentário, apenas trabalhos sobre nascimentos ou sobre garotas de
programas. Para refinar minha pesquisa, coloquei na área de busca o nome
dos diretores do documentário: “Ross Kauffman” e “Zana Briski”. Também não
encontrei pesquisas relacionadas.
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Figura 2: Captura de imagem da plataforma de busca da CAPES.
Fonte: arquivo pessoal.

Decidi pesquisar sobre Educomunicação. Como a palavra é passível de
derivações

como

educomunicador,

educomunicativo,

educomunicando,

educomunicacional etc., foi adicionado o caractere asterisco (*) no final do
radical “educomunica”. Destarte, foram encontrados 175 resultados: 26
doutorados, 115 mestrados e 34 mestrados profissionais. Iniciei, por meio de
verificação no resumo de cada uma dessas produções acadêmicas, a relação
com as demais temáticas: fotografia, cartografia e Nascidos em Bordéis. Dessa
verificação, descobri que dois trabalhos utilizam a prática cartográfica e a
Educomunicação em suas pesquisas:
- a tese Cartografia de Joselândia: o acontecimento e o pensamento da
multiplicidade, de Maria Liete Alves Silva (Universidade Federal de Mato
Grosso). Trabalho em que a prática educomunicativa, juntamente com a
Educação Ambiental, foi aplicada em uma escola e na comunidade de São
Pedro de Joselândia (MT), a fim de proporcionar multiplicidade de saberes
(científico e local). O método cartográfico esteve presente nessa pesquisa; e
- a tese A Blogosfera Radical: ação educomunicativa dos blogueiros
‘Sujos’, de Marcilio Rocha Ramos (Universidade Federal da Bahia). Com uma
perspectiva cartográfica, a pesquisa situa a Educomunicação em ações de um
grupo de blogueiros ativistas conhecidos como “Sujos”.
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Por outro lado, a plataforma do banco de teses e dissertações da USP,
por meio do endereço eletrônico http://buscaintegrada.usp.br, apresenta outros
critérios de busca em seu acervo (ver Figura 3). Ela permite a busca geral, a
busca pelo acervo físico e a busca por produção da USP. Mantendo a
coerência com os critérios de refinamento de busca da CAPES, a busca foi
feita de forma geral, todavia no modo “Busca Avançada”, opção disponível na
plataforma da USP. Clicando nessa opção, o site é direcionado para outra
janela, onde é possível fazer a busca a partir de uma palavra que pode ser:
qualquer, título, autor, assunto, data de publicação, local de publicação, editora,
coleção especial, biblioteca, orientador.

Figura 3: Captura de imagem da plataforma de busca da USP.
Fonte: arquivo pessoal.

Isso posto, o refinamento se deu na escolha da opção “qualquer”, uma
vez que não havia como escolher mais de um critério. Outro diferencial na
plataforma da USP com relação à da CAPES é a possibilidade de relacionar
mais de uma palavra. Dessa forma, a busca tornou-se mais prática e eficiente,
porque seria possível buscar trabalhos que apresentassem, simultaneamente,
o agrupamento das temáticas: Educomunicação e fotografia; Educomunicação
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e cartografia; Educomunicação e Nascidos em Bordéis; fotografia e Nascidos
em Bordéis; e cartografia e Nascidos em Bordéis.
Na plataforma da USP, não foi possível refinar a pesquisa para a busca
de dissertações e teses somente. No lugar, o usuário poderia escolher uma
entre as opções na aba “tipo de material”: todos os itens; artigos; audiovisual;
imagens; livros; patentes; produções acadêmicas; produções técnicas; e
revistas. Selecionei a opção “produções acadêmicas”.
No refinamento na plataforma da USP, também, busquei por trabalhos a
partir dos radicais das palavras Educomunicação, fotografia e cartografia, não
sendo possível tal procedimento para Nascidos em Bordéis. No agrupamento
“educomunica* e “fotograf*”, encontrei apenas um resultado. Trata-se da
dissertação de Sandra Pereira Falcão intitulada Comunicação e educação
ambiental na construção de sentidos urbanos, da USP. Esse trabalho aborda
Educomunicação Socioambiental e utiliza a observação direta e o registro
fotográfico in loco para a obtenção de dados. Aproveitei o texto dessa
dissertação para a busca das palavras “cartografia” e “Nascidos em bordéis”.
Nada foi encontrado.
Também, não obtive resultado na busca por produções acadêmicas
envolvendo os conjuntos de palavras: “educomunica*”

e “cartograf*”;

“educomunica*” e “Nascidos em Bordéis”; “fotograf*” e “Nascidos em Bordéis”;
e “cartograf*” e “Nascidos em Bordéis”. Pela peculiaridade do tema, busquei
apenas por produção acadêmica a partir de “Nascidos em Bordéis”, e, mais
uma vez, nada foi encontrado.
O agrupamento “fotograf*” e “cartograf*” gerou 15 resultados8 na
plataforma da USP, sendo nove dissertações e seis teses. Também foram
buscadas, dentro do conteúdo desses trabalhos, a palavra “Educomunicação” e
suas derivadas e “Nascidos em Bordéis”, nada sendo encontrado.
Das 15 produções acadêmicas, apenas duas utilizavam a cartografia
enquanto meio de investigação. Os demais trabalhos se apropriavam do
conceito geográfico de cartografia. As duas produções acadêmicas foram:

8 A quantidade exata gerada foi 17, contudo uma tese e uma dissertação estavam repetidas e,
por isso, as repetições não foram contabilizadas nessa busca.
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-

a

dissertação

intitulada

Fazer

imagens,

inventar

lugares:

experimentações fotográficas e audiovisuais em práticas artísticas na interface
Cultura e Saúde, de Isabela Umbuzeiro Valent (USP); e
- a dissertação intitulada “Singularidade e materialização: cenas do
processo da criação artística”, de Arthur Calheiros Amador (USP).
A primeira dissertação utiliza a prática cartográfica para mapear linhas
transversais em experiências artísticas com terapia ocupacional entre pessoas
em situações de vulnerabilidades, envolvendo arte contemporânea, fotografia e
audiovisual. A segunda dissertação cartografa o processo de criação artístico,
acompanhando experiências em ateliês, conversas, registros fotográficos e
áudios, estudos com escritas de artistas, descrições e construção de
narrativas.
Também, procurei por trabalhos (periódicos, artigos, ensaios e
monografias)

nas

plataformas

da

Sociedade

Brasileira

de

Estudos

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e Scientific Electronic Library
Online (SciELO9). Por serem plataformas que não disponibilizam nem teses,
nem dissertações, minha busca foi menos minuciosa e consistia em encontrar
trabalhos sobre o documentário Nascidos em Bordéis, a fim de dar suporte
referencial à minha dissertação, e não a título de comparação como foi feito
durante o rastreamento nas plataformas da CAPES e da USP. Além disso, as
referências desses trabalhos poderiam apontar para alguma dissertação e/ou
tese sobre o documentário. Foram encontrados artigos nas plataformas do
Intercom e SciELO que contribuíram como referências nesta pesquisa.
Diante das buscas realizadas nas plataformas da CAPES e da USP, não
consegui identificar trabalho algum que pudesse apresentar semelhança com a
presente pesquisa no que diz respeito a pesquisar, conjuntamente, a
Educomunicação e a cartografia para falar sobre Nascidos em Bordéis. Essa
busca reforçou o desafio de proporcionar o encontro entre as temáticas nesta
dissertação.
Perante o mapeamento feito, continuei minha trajetória na pesquisa
enquanto cartógrafo. Na Geografia, uma das várias funções de um cartógrafo é
9 Nesta plataforma a busca se deu apenas por trabalhos nacionais, a fim de manter a
coerência com a busca nas demais plataformas.
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se responsabilizar por criar mapas onde leva em consideração os acidentes
físicos da superfície de um território ou uma paisagem. Rolnik (2011) afirma
que as paisagens psicossociais também podem ser cartografadas. A autora
quis dizer que, nesse caso, a cartografia, enquanto modo de investigação, leva
em consideração os afetos e as subjetividades e, com isso, o dever do
cartógrafo de estar sensível às suas sensações no encontro com os elementos
e linguagens diversas que possam surgir em sua pesquisa. O que eu tinha que
fazer em seguida? Qual seria meu próximo passo?
Outros métodos, outras metodologias mais tradicionais, estabeleceriam
qual etapa seguir. Todavia, a cartografia, enquanto modo de pesquisa, não
segue uma regra, um passo a passo. Por isso, ela se assemelha a um rizoma.
E foi esse rizoma que permitiu a construção do mapa para minha pesquisa.
Deleuze e Guattari (1995) criaram o conceito de rizoma. Trata-se de
uma estrutura semelhante às raízes de plantas rasteiras, como a grama, que
não parte de um ponto para espalhar suas ramas e raízes no solo, mas se
prolifera de modo desordenado, elevando-se pouco acima da superfície, de
forma horizontal. Transpondo esse conceito biológico para uma premissa
cartográfica, o rizoma é uma cadeia de linhas, raciocínios, objetos, encontros,
pistas e referências, entre outros elementos de uma pesquisa que se conectam
em uma estrutura similar a uma rede, uma teia. Essa ideia é contrária a um
modelo de investigação considerado “tradicional”, como explica Gallo (2013, p.
73):
A metáfora tradicional da estrutura do conhecimento é a
arbórea: ele é tomado como uma grande árvore, cujas
extensas raízes devem estar fincadas em solo firme (as
premissas verdadeiras), com um tronco sólido que se ramifica
em galhos e mais galhos, estendendo-se assim pelos mais
diversos aspectos da realidade. Embora seja uma metáfora
botânica, o paradigma arborescente representa uma
concepção mecânica do conhecimento e da realidade,
reproduzindo a fragmentação cartesiana do saber, resultado
das concepções científicas modernas.

Segundo Gava (2017), por apresentarem territórios, os rizomas podem
ser mapeados, mas não podem se tornar mapas geográficos, pois estão
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sempre em constante movimento, sendo afetados, passando por mudanças e
alterações, proporcionando entradas e saídas e sendo construídos de forma
contínua.
À vista disso, Nascidos em Bordéis é um território fértil onde os
elementos que compõem minha pesquisa traçam linhas nas quais se conectam
umas às outras. As linhas seriam proporcionadas através de subjetividades
disparadoras de sentidos que se aproximam de um ou mais conceitos. Meus
elementos nesse mapa são Zana Briski, as crianças protagonistas do
documentário, a Educomunicação e a fotografia.
Zana Briski foi como um guia, um portal condutor à dimensão indiana de
Nascidos em Bordéis. Seguir seus passos permitiu que eu descobrisse uma
Índia ainda mais plural do que eu imaginava, uma vez que nunca viajei até
aquele país e somente o conhecia por meio de filmes. Identifiquei-me com a
visão ocidental de Briski e isso contribuiu para que eu me aproximasse ainda
mais da trama que se desenvolvia no longa-metragem. Entretanto, tive que me
desprender dessa perspectiva que o roteiro de Nascidos em Bordéis construiu
para seus espectadores. Minha visão enquanto pesquisador deveria ser crítica,
e enquanto pesquisador cartógrafo, além de crítico, precisei ser curioso,
indagador, desconfiado.
Para despertar em mim a perspectiva necessária de um cartógrafo, foi
preciso assistir várias vezes a Nascidos em Bordéis e, assim, adentrar o
território constantemente. Em cada uma das “visitas”, uma nova percepção
despertava em mim, pois eu estava atento, em estado de observação, numa
“atitude de concentração pelo problema e no problema” (PASSOS; KASTRUP;
ESCÓSSIA, 2012, p. 40).
Deixar-se influenciar e ser influenciado, deixar-se contagiar e ser
contagiado, deixar-se sensibilizar e ser sensibilizado, deixar-se conectar e ser
conectado. O adentramento em um território é uma passagem que exige uma
entrega do cartógrafo no sentido de “mergulhar de cabeça” no mundo, na
temática de sua pesquisa.
No

meu

caso,

assistir

ao

documentário

não

traria

resultados

significativos se eu não tivesse essa proposta cartográfica. Eu precisava
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assistir como um cartógrafo, ou seja, alguém que estivesse disposto a receber
e contribuir para uma trajetória feita a partir da compreensão do que me
rodeava. Uma percepção feita em 360° sobre a atmosfera, o mundo, a cultura,
os diversos pontos de vistas das personagens, do enredo, da trilha sonora, do
contexto, das questões sociais, políticas e humanitárias. Enfim, tudo que
envolvesse Nascidos em Bordéis e me afetava (ou não). Qualquer “janela 10”
que despertasse em mim uma curiosidade particular deveria receber uma
atenção especial, pois poderia contribuir para minha pesquisa e, assim, a
possibilidade de compreensão do problema que norteia este trabalho.
Neste percurso, tentei compreender se as ações de Zana Briski
poderiam ser interpretadas como sendo educomunicativas pelo modo como
foram conduzidas e tratadas. A fotografia, outro elemento, é um ponto para o
qual precisei voltar a atenção diversas vezes. A forma como é trabalhada, a
posição que tem no longa, como é retratada naquele contexto, todas essas
ponderações foram consideradas para identificar (ou não) essa arte, no
documentário, como um dispositivo de Educomunicação.
Tudo acerca dessa experiência para traçar o mapa cartográfico desta
pesquisa e, desse modo, conduzir-me para os próximos passos só foi possível
graças à percepção das pistas que surgiram a partir desse movimento. Habitar
o território foi a primeira pista que encontrei.
Habitar um território corresponde a estarmos receptivos a ele e,
consequentemente, deixar-nos impregnar por ele. Esse tipo de
experiência só se dá à medida que se realiza, sem précondições, a pesquisa. A função da atenção não é de simples
seleção de informação, mas detecção de forças circulantes
dentro do território habitado. Para isso é necessário fazer voos
e pousos, isto é, mudar de escala atencional diversas vezes. Já
narrar, como visto, é dar voz aos afetos, é tornar visível tudo
aquilo que é visto e sentido através das janelas atencionais
(GAVA, 2017, p. 17).

10 A janela constitui uma referência espacial, mas não se limita a isso. Significa, antes de tudo,
uma referência ao problema dos limites e das fronteiras da mobilidade da atenção. A tônica do
conceito é a dinâmica da atenção, visto que há mobilidade no seio de cada janela e também
passagem de uma janela para outras, que coexistem com a primeira, embora com um modo
diferente de presença (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 43).
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Estando no universo de Nascidos em Bordéis, percebi que alguns
elementos me chamaram mais a atenção do que outros. Por que será? Por que
as ações de Zana Briski podem se configurar como as de uma
educomunicadora? Por que o documentário como um todo me chama a
atenção?

Esses

questionamentos

vão

sendo

produzidos

e

não

necessariamente sanados no decorrer da pesquisa. No entanto, são eles que
articularam em torno de uma questão-chave: pode a fotografia ser identificada
como um dispositivo de Educomunicação em Nascidos em Bordéis?
As etapas seguintes consistiram em traçar as linhas entre os elementos
do meu mapa cartográfico:
Essas linhas levam as palavras e as coisas à luta incessante
por sua afirmação. Elas operam „no vai-e-vem do ver ao dizer e
inversamente, ativo como as flechas que não cessam de
entrecruzar as coisas e as palavras sem cessar de levá-las à
batalha‟ (Deleuze, 1990). Essas linhas passam por todos os
pontos do dispositivo e nos levam a estar em meio a elas o
tempo todo (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 78).

A partir do acompanhamento das conexões, das aproximações, dos
afetos e desafetos, das entradas e saídas de tudo que compõe minhas
cartografias, o trajeto me permitiu aproximar da questão-problema que me
acompanhou e me deu movimento nesta investigação.

2.2 Cartografia: o processo, o meio, o entre, o durante

A base para a noção de cartografia enquanto modo de pesquisa foi
retirada da Geografia, da qual os conceitos de mapas foram adaptados para
uma abordagem filosófica e subjetiva. Os criadores dessa prática metodológica
foram os franceses Félix Guattari e Gilles Deleuze que, em 1980, por meio da
publicação do livro Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, introduziram no
discurso científico um modo não tradicional de pesquisar.
O tradicionalismo na pesquisa, sob a visão de Costa (2014), diz respeito
a práticas de coleta de dados, análises, conclusões e resultados em que o
pesquisador procura pela essência das coisas por meio do questionamento “O
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que é isso que vejo?”. Por outro lado, a cartografia se desvencilha de regras,
pois procura compreender a realidade por outros caminhos, dando ênfase aos
procedimentos e utilizando não aquela pergunta, mas outra: “Como eu estou
compondo com isto que vejo?”. Assim, o questionamento desperta no
cartógrafo a capacidade de compreender que ele próprio também faz parte do
processo, da realidade. Ele com/põe ao mesmo tempo em que cartografa.
A cartografia, nesse formato de pesquisa, também é denominada
pragmática: “A ideia de pragmática está ligada a um exercício ativo de
operação sobre o mundo, não somente de verificação, levantamento ou
interpretação de dados” (COSTA, 2014, p. 66).
O cartógrafo, assumido como pesquisador, lida diretamente com o
objeto que será cartografado sem ter conhecimento prévio das etapas, ou
melhor, dos caminhos que fará. Essa aproximação com o objeto é
acompanhada a todo o instante, porque a pesquisa não cessa, ela movimenta;
logo, o objeto movimenta.
Diferente do método da ciência moderna, a cartografia não visa
isolar o objeto de suas articulações históricas nem de suas
conexões com o mundo. Ao contrário, o objetivo da cartografia
é justamente desenhar a rede de forças à qual o objeto ou
fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de
suas modulações e de seu movimento permanente (PASSOS;
KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 57).

A cartografia, tradicionalmente como é conhecida, segundo o site do
dicionário online Michaelis11, é a “Arte de compor cartas geográficas. Descrição
de mapas geográficos”. Esse mapa, estudado na cartografia tradicional, diz
respeito a territórios. O conceito de território dentro da cartografia entendida
como modo de pesquisa é um território que recebe vários adjetivos, pois
podem ser territórios subjetivos, sociais, emocionais, existenciais, culturais,
políticos etc. Dessa forma, a cartografia, nos moldes cartográficos, pesquisa
territórios.

11
Disponível
em:
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portuguesbrasileiro/cartografia/> Acesso em: 27 jun 2018.
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Ora, é preciso que o próprio cartógrafo esteja em movimento,
afetando e sendo afetado por aquilo que cartografa. O
cartógrafo cartografa sempre o processo, nunca o fim. Até
porque o fim nunca é na realidade o fim. O que chamamos de
final é sempre um fim para algo que continua de uma outra
forma. Se não conseguimos enxergar movimento é porque
alguma coisa está impedindo, e lançar o olhar para isto é
também função do cartógrafo. A cartografia é, desde o começo,
puro movimento e variação contínua (COSTA, 2014, p. 69).

Assim como em um território físico, os territórios de pesquisas
cartográficas possuem fronteiras, as quais são desguarnecidas. Por isso, é
mais importante cartografar o que está entre, ou seja, cartografar o processo, e
não o final. Para tanto, cabe ao cartógrafo estar receptível a perceber o que
ocorre em seu caminho, deixar-se afetar pelo que acontece e, ao mesmo
tempo, afetar os locais por onde passa. A pesquisa vai adquirindo estrutura
conforme o cartógrafo perpassa por esses caminhos. É dessa maneira que a
cartografia começa a se formar, estruturar-se, ganhar corpo. É da forma
sensível de deixar-se ser influenciado pela pesquisa que o move que o
cartógrafo cartografa.
Por isso, o processo, o meio de uma pesquisa, o intervalo entre o início
de uma investigação e suas reflexões, as ações que ocorrem durante uma
busca, todas essas situações são mais significativas em uma investigação
cartográfica. O que interessa é justamente a construção de uma pesquisa: o
processo, o meio, o entre, o durante. Se os resultados virão ou não, isso não
será o foco.
O movimento da cartografia, o rastreio, dialoga com a fotografia. Um
fotógrafo de paisagens, por exemplo, é um explorador nato. Ele desbrava
ambientes e territórios muitas vezes sem conhecer nada daquele lugar. Segue
por trilhas ziguezagueantes, sobe e desce ladeiras, retorna o caminho para
traçar outro, adentra matas sem trilhas. Está sempre atento ao seu redor e, por
tanto, sua observação ora se volta à frente, ora se volta para trás, ora para
cima, para baixo, para os lados. Algumas vezes, ele faz uma pausa por ter
encontrado alguma pista, algum elemento interessante que possa receber sua
atenção e quem sabe poder ser fotografado. Outras vezes ele tropeça em
objetos que podem afetá-lo (ou não) e a partir deles mudar sua direção.
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Qualquer instante pode ser o instante para se fotografar. Mas ele não sabe
quando esse momento irá chegar. Por isso, os questionamentos são
importantes. Por onde eu vou? Que caminho seguir? Aonde quero chegar?
Como vou chegar? Encontrado um ângulo que, subjetivamente, o atrai,
imbuído de toda a experiência que o acompanhara durante o processo, o
fotógrafo pega a sua câmera, escolhe sua objetiva que melhor captará a sua
perspectiva e pode fazer a captura, o registro, a foto de sua paisagem.
O rastreio é um gesto de varredura do campo. Pode-se dizer
que a atenção que rastreia visa uma espécie de meta ou alvo
móvel. Nesse sentido, praticar a cartografia envolve uma
habilidade para lidar com metas em variação contínua. [...]
Rastrear é também acompanhar mudanças de posição, de
velocidade, de aceleração, de ritmo (PASSOS; KASTRUP;
ESCÓSSIA, 2012, p. 40).

A fotografia pode ser um tipo de “materialização” de uma experiência,
mas não é a experiência em si. Isso quer dizer que nem sempre a captura de
uma imagem precisa ser feita quando o que está em evidência é a produção
dela. No filme A Vida Secreta de Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty,
EUA, 2013) a personagem principal, Walter Mitty, vivida pelo ator Ben Stiller,
procura pelo fotógrafo que está com o negativo de uma foto que poderá salvar
a personagem de não perder seu emprego em uma renomada revista norteamericana. Walter Mitty frequentemente possui devaneios de aventuras, mas
encara a realidade para encontrar o fotógrafo. Depois de muitas pistas pelo
caminho, Mitty o encontra no alto de uma montanha do Himalaia tentando
fotografar um raro leopardo-das-neves. Quando este surge pela lente da
câmera, o fotógrafo não faz o clique. “Quando vai tirar a foto?”, disse Mitty para
o fotógrafo, que responde: “Às vezes, não tiro. Se eu gosto do momento, quer
dizer, eu, pessoalmente, não gosto de ser atrapalhado pela câmera. Eu só
quero ficar nele”.
O que estava implícito nessa cena era o processo de se engendrar uma
fotografia, em que não necessariamente o produto final, ou seja, a fotografia,
seria o clímax, mas sim as percepções, as sensações, o instante de capturar
algo que não se sabia ao certo que surgiria. Isso era o que importava. O ponto
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chave dessa cena foi o fazer, o sentir, e não o realizar. Na cartografia, faz-se,
movimenta-se, caminha-se. Os resultados, as respostas não são o foco desse
modo investigativo.
O uso da cartografia no discurso científico para investigação tem
aumentado significativamente nos últimos anos dentro do ambiente acadêmico,
como afirma Costa (2014). Seja em artigos, monografias, dissertações e teses,
a cartografia está sendo utilizada como uma alternativa para investigar o
processo de uma pesquisa.
Etimologicamente, a palavra “metodologia” deriva do grego, methodos
ou metá-hódos, em que hódos significa caminho, logo, um caminho direcionado
pela meta. Passos, Kastrup e Escóssia (2012, p.11) dizem que “a cartografia
propõe uma reversão metodológica: transformar o méta-hódos em hódosmetá”. Em outras palavras, não são as metas que fazem o pesquisador se
movimentar pelo caminho, mas o ato de caminhar que provoca o movimento do
pesquisador em direção a uma meta. Essa meta nem sempre é clara, pois o
pesquisador, ou melhor, o cartógrafo não sabe o que pode encontrar pelo
caminho. Todavia, é esse caminho, esse processo investigativo que importa.
Assim, cada etapa é construída conforme se explora um território.
Trata-se de um método que não será aplicado, mas
experimentado e assumido enquanto uma atitude de pesquisa
[...] O pesquisador-cartógrafo não sabe, de antemão, o que irá
lhe atravessar, quais serão os encontros que irá ter e no que
estes mesmos encontros poderão acarretar. O cartógrafo, de
certa forma, é um amante dos acasos, ele está disponível aos
acasos que o seu campo lhe oferece, aos encontros
imprevisíveis que se farão no decorrer do caminho (COSTA,
2014, p 70-71).

Por meio do método cartográfico, o cartógrafo tem liberdade em decidir
como fará seu trabalho, como construirá os seus passos. No entanto, essa
ausência de regras metódicas só existirá a partir do momento em que o
cartógrafo se descobrir como parte do seu processo investigativo. Somente
com esse envolvimento na pesquisa, a sensibilidade estará aguçada para
perceber – por meio de pistas, dispositivos, objetos etc. – o que fazer e qual
passo seguinte dar.
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O ato de caminhar vai definindo o trajeto, pois este não existe, ele é
construído etapa por etapa. O trajeto não é retilíneo apenas, ele varia; e sendo
assim, ele apresenta curvas, inclinações, meias-voltas, círculos, bifurcações. O
caminho em uma cartografia, como relatado, forma uma rede, diferente de uma
visão positivista.
Fazendo uma comparação com a prática de pesquisa positivista, a
cartografia se apresenta como uma pesquisa suja. Segundo Costa (2014), a
investigação positivista coloca o pesquisador numa posição de neutralidade,
distante de seu objeto, colendo dados, fazendo julgamentos. Em oposição, o
modo cartográfico promove uma união entre o objeto e o cartógrafo. Este se
deixa contaminar pelos caminhos por onde passa; produz dados; questiona o
que provoca julgamento. É um nômade. E tal erraticidade, que todo nômade
possui, também pertence a seu caminho. “O nômade não é definido pelo ato de
deslocar-se, mas por habitar um espaço liso e distribuir-se pelo território de
forma aberta, sem fronteiras, sem cercados” (SCARELI; FERNANDES, 2016,
p. 131). Ambos estão interligados e em contínuo movimento: cartógrafo e
caminho. Essa mistura que caracteriza a “sujeira”.
Além da sujeira, o encontro na cartografia provoca choques e efeitos.
Trata-se de um encontro que se passa entre, que vai e volta, que transita entre
os significados e singularidades da percepção de si próprio dentro de uma
pesquisa. Os encontros podem ser os mais imprevisíveis possíveis e podem
ocorrer com coisas que num primeiro instante não representam significado
algum, mas que, posteriormente, adquirem grande relevância.
O encontro proporciona uma indagação no cartógrafo que procura
importância naquilo que encontra. Essa importância é dada a partir do encontro
cartográfico, pois, se não houver esse encontro, não existirá importância para a
pesquisa; por isso, as percepções provocadas a partir de um encontro que dão
importância àquilo que se encontra.
O que de fato move o cartógrafo? Não é simplesmente o encontro com
as coisas em um território. O movimento é mais subjetivo que físico. Antes o
cartógrafo precisa estar imbuído de alguns atributos como a sensibilidade, a
atenção, a curiosidade e a disponibilidade.
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A sensibilidade deve estar aguçada para perceber o que se passa ao
redor. Uma atenção focada não é recomendada, pois não permite uma
observação 360°. Sugere-se, nesse caso, uma atenção moderada, que não
esteja concentrada em apenas uma coisa, mas também não esteja dispersa. O
interesse por tudo o que o cerca é, senão, a curiosidade desperta em um
praticante da cartografia. A disponibilidade é a capacidade do cartógrafo em
estar receptível aos acontecimentos em seu redor. Volta e meia, esses
atributos prevalecem uns mais que os outros. Nem sempre, é possível estar
atento ou sensível o tempo todo. Nem sempre, é possível estar curioso ou
disponível constantemente. Por isso, é importante circular entre essas ações e
não se fixar em apenas uma.
Um território, como qualquer lugar, exprime sensações que, por sua vez,
despertam questionamentos. A relação com aquilo que sugere perguntas é a
provocadora de mudanças e, portanto, de movimentos, movimentos de ideias,
de perspectivas, de pontos de vista.
Uma analogia é feita por Deleuze e Guattari (1995) com a grama e o ato
de cartografar entre. Quando reparamos os jardins e as plantações,
perceberemos flores e hortaliças, porém pouco damos atenção às gramas.
Essa relva muito tem a ensinar para um cartógrafo. Ela surge nos intervalos
entre plantas e vegetais. Aparece entre os pontos perceptíveis, completa os
espaços vazios dos jardins, espalha-se entre, no meio. O cartógrafo precisa
deste trabalho de perambular entre os pontos (saberes) de uma pesquisa,
interligando-os, fazendo conexões, tal como uma grama faz com as plantas na
ausência de cultivações entre elas.

O cartógrafo, ao cartografar o que se passa nos intervalos,
deve aprender muito com a grama. É no espaço não-cultivado
das importâncias culturais e sociais que ele colocará seu olho e
corpo. Ele perguntará por aquilo que brota nos espaços mais
improváveis, pelos montículos de vida que se fazem nos
cantos, naquilo que o próprio espaço costuma refugar ou
avaliar enquanto não importante (COSTA, 2014, p. 73).

Experimentar, intervir, misturar, sujar, vivenciar, influenciar e manipular.
As ações que envolvem o cartógrafo em sua pesquisa exigem uma
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aproximação daquele no processo dessa. Costa (2014, p. 74) ao dizer que
“todo o „achado‟ cartográfico é, antes de tudo, pura manipulação”, refere-se à
interferência que o cartógrafo faz quando encontra algo importante. Essa coisa
já não é a mesma, pois ela foi encontrada pelo cartógrafo. O cartógrafo pode
utilizar pistas que o auxiliam nessas ações durante o processo cartográfico. As
pistas serão o assunto do subcapítulo seguinte.
2.3 As pistas na cartografia

Os métodos científicos tradicionais auxiliam pesquisas na formulação de
artigos, monografias, dissertações e teses, entre outros, a fim de orientar um
processo investigativo. Em muitos casos, a metodologia se enquadra
perfeitamente ao objeto de pesquisa utilizado, seja por meio de dados,
entrevistas, pesquisas quantitativas e qualitativas etc.
No que concerne à chamada coleta de dados, tal dificuldade é
muitas vezes contornada pelo apelo à noção de observação
participante e às entrevistas semiestruturadas. Embora em
certa medida conveniente, o vocabulário importado da
pesquisa etnográfica e das pesquisas qualitativas em
psicologia e nas ciências humanas em geral parece, todavia,
muito genérico e longe de ser satisfatório (PASSOS, KASTRUP
E ESCÓSSIA, 2012, p. 09).

Em outros casos, no entanto, a investigação se torna impossível de
ocorrer. “Como nomear as estratégias empregadas na pesquisa, quando elas
não se enquadram bem no modelo da ciência moderna, que recomenda
métodos de representação de objetos preexistentes?”. Tal questionamento é
um dos tópicos que guia o livro Pistas do método da cartografia: pesquisaintervenção e produção de subjetividades de Passos, Kastrup e Escóssia
(2012, p. 09).
A cartografia, nesse sentido, emerge como uma possibilidade, cujo
processo de produção de subjetividade permite a sintonia entre o método de
pesquisa com o processo de investigação. No livro citado, os autores
apresentam oito pistas para auxiliar, numa pesquisa-intervenção, como é a
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prática cartográfica. Algumas dessas pistas foram importantes para que este
trabalho se concretizasse.
A primeira pista é a cartografia como método de pesquisa-intervenção,
capítulo escrito por Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros. O sentido
intervencionista na cartografia se deve ao desvencilhamento de regras, como,
em muitos casos, ocorre em métodos investigativos tradicionais, onde as
etapas de um processo são limitadas a ações prescritivas, fazendo com que a
pesquisa siga um “passo-a-passo” para se enquadrar a essa ou aquela
metodologia. Em contrapartida, numa proposta cartográfica “não se trata de
uma ação sem direção, já que a cartografia reverte o sentido tradicional de
método sem abrir mão da orientação do percurso da pesquisa” (PASSOS;
KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 17). Nesse sentido, a cartografia procura
priorizar o ato de pesquisar em si.
Isso quer dizer que, a partir dessa premissa, a cartografia é voltada não
para atingir metas, e sim voltada para o processo de uma pesquisa. Desse
modo, quando se pesquisa, os efeitos do processo exercem influência e são
influenciados pelo pesquisador, pelo objeto, pelos resultados. Essas influências
acabam conduzindo os rumos da pesquisa, as metas. Daí, a ideia de reversão
do sentido etimológico da palavra metodologia.
A intervenção em uma pesquisa, como a cartográfica, só acontece por
meio da experiência. É a experiência que permite a ligação entre os entes de
uma investigação como objeto e pesquisador, conhecimento prático e
conhecimento teórico. É experimentando que se processa, é experimentando
que se constrói conhecimento, é experimentando que se acompanham os
procedimentos de um objeto, um resultado, e é experimentando que se
compreende o trajeto de uma investigação e, assim, o caminho que deve ser
percorrido. Isso ocorre, pois a experiência propicia um fazer para saber, um
experimentar para conhecer, um know how no lugar de know what.
Saber o que deve ser feito previamente em uma pesquisa vai contra o
princípio cartográfico, uma vez que o processo é o direcionador. Além disso, o
sujeito, o objeto e o conhecimento sofrem efeitos no decorrer de uma
investigação. Ou seja, ter esses elementos mais ou menos já definidos não é o
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problema, porém considerar que eles passam por alterações durante o
processo de uma pesquisa que o é. Por isso, a importância da contribuição da
experiência, porque ela permite o modo, o como, o saber-fazer. Permite a
transformação que gera o conhecimento.
Diante disso, é possível compreender que a intervenção na pesquisa se
dá por meio do relacionamento estreito entre pesquisador (cartógrafo) e seu
objeto, no envolvimento de ambos para a construção de uma investigação que
se faz entre, ou seja, na experiência que surge da relação de ambos. Ademais,
Silva (2016, p. 71) acrescenta que “a invenção e a criação de problemas é que
permitem à cartografia ser uma prática de pesquisa-intervenção”.
A transversalidade, conceito apontado em Pistas do método da
cartografia, também contribui para a intervenção em um processo cartográfico.
Como ressaltam Passos, Kastrup e Escóssia (2012, p. 09):

Com o conceito de transversalidade, Guattari prepara a
definição do método cartográfico segundo o qual o trabalho da
análise é a um só tempo o de descrever, intervir e criar efeitossubjetividade. É importante notar que o conceito de
transversalidade se apresenta também – tal qual o de
implicação – como uma amplificação perturbadora do conceito
de transferência em Freud.

Isso significa que quando se trabalha com a transversalidade se parte do
princípio em que a comunicação feita pela realidade acontece em um plano.
Por sua vez, as linhas e os traçados que constituem esse plano são
direcionados para vários sentidos (horizontais, verticais e também transversais)
e todo esse emaranhado de traços é assistido pela cartografia. É o sentido do
rizoma com suas entradas múltiplas na criação do mapa cartográfico, como
observado anteriormente, e que faz parte do princípio desse modo de
investigação.
Nesse sentido, minha pesquisa vai ao encontro desses conceitos acerca
do modo interventivo de pesquisar na cartografia. A experiência em assistir
várias vezes a Nascidos em Bordéis com uma visão crítica e sensível
proporcionou uma aproximação entre nós (eu e o objeto) para que a pesquisa
ganhasse o corpo. Este foi construído na medida em que eu assistia mais
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vezes e enxergava mais problemas (dúvidas, possibilidades, elementos), que
contribuíram para os caminhos da investigação.
Com essa pista, é possível estabelecer uma analogia sobre o caminho
percorrido por Zana Briski em Nascidos em Bordéis com o método cartográfico.
O que a fotógrafa fez foi uma intervenção na vida daqueles meninos e
meninas, uma intervenção em vários sentidos: social, comportamental, cultural,
sentimental, educacional etc. Zana, apesar de ter mais ou menos uma meta
predefinida – ela queria fotografar a vida das prostitutas do distrito chamado
Luz Vermelha –, mudou seu trajeto devido às interferências daquele território.
Com isso, sua atenção se voltou para as crianças. Durante o processo de
ensinar fotografia, Zana estreitou suas relações com elas. O documentário
retrata, em grande parte, exatamente esse processo.
A segunda pista, que no livro Pistas do método da cartografia está
intitulada como “Pista 2 – O funcionamento da atenção no trabalho do
cartógrafo”, da autora Virgínia Kastrup, coloca em evidência o ato de estar
atento enquanto se cartografa. A autora utiliza os conceitos de atenção feitos
por Henri Bergson, com o conceito de reconhecimento atento – “Reconhecer
um objeto é saber servir-se dele” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p.
45), e por Sigmund Freud, com o conceito de atenção flutuante – “O uso da
atenção flutuante significa que, durante a sessão, a atenção do analista fica
aparentemente adormecida, até que subitamente emerge no discurso do
analisando a fala inusitada do inconsciente” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA,
2012, p. 36).
Virgínia Kastrup inicia seu texto sobre a segunda pista reforçando o
funcionamento da cartografia em que se volta ao processo de construção de
um objeto do que ao próprio objeto. Por ser não linear, a cartografia é um modo
investigativo de hipóteses, mas que sua construção se vale de pistas, e a
atenção é uma delas.
A atenção para a qual se volta a autora Virgínia Kastrup, na cartografia,
é aquela atenção utilizada durante o processo investigativo, especificamente no
início do processo, a chamada “coleta de dados”. Entretanto, numa abordagem
cartográfica, essa etapa é conhecida como produção de dados. Outrossim, a
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autora acrescenta que a cartografia não coleta dados, e sim constrói dados,
colaborando para uma composição com a realidade.
No sentido genérico, a atenção é uma percepção sobre o que acontece,
uma observação concentrada para selecionar elementos, informações que
possam contribuir para a representação de um objeto. Por outro lado,
cartograficamente, a atenção identifica signos e sentidos em movimentos, pois,
como relatado, a cartografia é voltada ao processo e este não é estático.
Detalhes, fragmentos, discursos, cenas, dispositivos... A atenção não
deve ser concentrada, deve estar à espreita, sempre esperando por algo.
Segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2012), sob a ótica de Gilles Deleuze, a
atenção necessita de uma concentração sem focalização, flutuante, aberta.
Transpondo esse sentido atencional da cartografia para minha
investigação, tal procedimento contribuiu para que eu identificasse elementos
que poderiam não ter sido perceptíveis em uma focalização única. Ou seja,
assistir à Nascidos em Bordéis, apenas determinado a detectar o viés
educomunicativo, colocaria um “antolho” em minha percepção, o que
atrapalharia

as

interferências,

estas

fundamentais

em

um

processo

cartográfico, pois contribuem para a construção de uma pesquisa.
Foi possível, com a atenção cartográfica, identificar muito mais. Percebi,
por exemplo, que a trajetória de Zana Briski pode ser considerada como uma
trajetória cartográfica. Percebi que uma das crianças mostradas na produção
audiovisual possui pensamentos que entram em sintonia com os de muitos
estudiosos da fotografia. Percebi que o documentário é tendencioso no que diz
respeito à mensagem que quer transmitir, além de outras percepções que
serão relatadas no capítulo “Objetiva 50 mm – Habitando Nascidos em Bordéis,
encontrando a fotografia”.
Dentre os quatro movimentos do funcionamento atencional (rastreio,
toque, pouso e reconhecimento atento) a respeito de uma concentração sem
focalização, como propõe Passos, Kastrup e Escóssia (2012), existem dois
movimentos, o pouso e o rastreio, que dialogam com a fotografia.
A seleção faz parte dos estudos sobre a atenção. Isso ocorre, pois, ao
selecionar algo, é preciso estar atento. Durante a atenção é possível se voltar a

75

algo e assim selecionar o que deseja. Por que uma coisa é selecionada e outra
não? É como um processo de decupagem12: umas cenas são escolhidas e
outras são descartadas.
Na cartografia, o interesse é o grande motivador para que algo seja
selecionado entre outros elementos. A atenção nem sempre é constante, ela
pode flutuar devido ao fluxo do pensamento. William James, citado por Passos,
Kastrup e Escóssia (2012), elabora o conceito de fluxo do pensamento,
comparando-o ao o movimento do voo de um pássaro em que existem pousos
entre um voo e outro. Esses pousos não seriam interrupções do movimento.
Eles fariam parte do movimento. Desse modo, a atenção, nessa analogia,
ganha ritmo. Seu pouso não significa uma dispersão, mas sim um caminho
para onde ela deve estar voltada. Por isso, é importante saber onde pousar a
atenção e como selecionar o que deve se voltar a atenção para o que afeta.

A entrada do aprendiz de cartógrafo no campo da pesquisa
coloca imediatamente a questão de onde pousar sua atenção.
Em geral, ele se pergunta como selecionar o elemento ao qual
prestar atenção, dentre aqueles múltiplos e variados que lhe
atingem os sentidos e o pensamento. A pergunta, que diz
respeito ao momento que precede a seleção, seria melhor
formulada se evidenciasse o problema da própria configuração
do território de observação, já que, conforme apontou M.
Merleau-Ponty (1945/1999), a atenção não seleciona
elementos num campo perceptivo dado, mas configura o
próprio campo perceptivo (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA,
2012, p. 35).

O movimento proposto pelo pouso provoca transformação no modo
como a atenção é voltada. Isso ocorre devido à concentração que o pouso faz
sobre algo. O olhar, o som e a percepção se voltam para o elemento sobre o
qual o pouso aconteceu. Analogicamente, a fotografia realiza um movimento
semelhante. Quando se está com a objetiva do tipo zoom, o olhar do fotógrafo
ora se volta para um elemento, ora se volta para outro; e quando sua atenção
quer se voltar a algo, ele aproxima o campo de visão, consequentemente,

12 A decupagem é, antes de tudo, um instrumento de trabalho. O termo surgiu no curso da
década de 1910 com a padronização da realização dos filmes. Estágio da preparação do filme
sobre o papel, ela serve de referência para a equipe técnica (AUMONT; MARIE, 2006, p. 71).
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fechando o ângulo. Com essa ação, o movimento ganha uma parada para
focar a atenção. Cartograficamente, essa ação seria o pouso.
Em Nascidos em Bordéis, Zana se preocupa com todas as crianças.
Porém, cada uma delas apresentam particularidades para as quais a
protagonista precisa voltar a sua atenção e trabalhar aquele problema
específico, retornando ao problema coletivo várias vezes. Ela faz isso ao
mesmo tempo em que se preocupa em documentar toda a ação. Um
movimento de focalização e distanciamento como ocorre ao se fotografar
utilizando a objetiva zoom. Esse termo é utilizado por Passos, Kastrup e
Escóssia (2012, p. 43) para exemplificar o movimento: “O gesto de pouso
indica que a percepção, seja ela visual, auditiva ou outra, realiza uma parada e
o campo se fecha, numa espécie de zoom”.
Todo movimento cartográfico, no que tange às percepções atencionais,
reconfigura o território de observação, o que implica novas perspectivas e
indagações no caminho investigativo. No que concerne ao pouso, existe um
trabalho minucioso, intenso e redutivo da atenção para se voltar ao que
provocou o pouso. Com essa premissa cartográfica, Zana, em seu movimento
de zoom, provocou mudanças em seu trajeto. O que era para ser apenas um
ensinamento sobre conceitos fotográficos para crianças carentes, reconfigurou
a atmosfera do seu projeto para “salvar as crianças” do destino que
possivelmente as aguardavam: um destino longe dos estudos, longe da
possibilidade de buscar novos horizontes. Nesse “vaivém” de se aproximar e se
distanciar da situação do coletivo e do problema particular de cada um, um
caminho ziguezagueante se formava, assim como ocorre durante uma
investigação cartográfica, que, a qualquer instante, diante de algo que se
encontra no território, está sujeita a mudanças.
Sobre rastreio, “é um gesto de varredura do campo” (PASSOS;
KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p 40), como já relatado. O sentido de rastreio é
como um radar que procura por alguma coisa movente. E, dessa forma, essa
“meta que se movimenta” pode surgir a qualquer instante de forma inusitada e
inesperada. Qualquer pista, qualquer signo pode ser importante ou ganhar
importância nesse rastreio. A busca que se faz não é por informações, mas sim
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por uma concentração em relação com e no problema; no caso desta pesquisa,
com e na questão-problema (Pode a fotografia ser identificada como um
dispositivo em Nascidos em Bordéis?).
Para traduzir o movimento do rastreio para o viés fotográfico, é possível
ilustrar isso com uma situação hipotética. Um fotógrafo de paisagens
desprovido de qualquer conhecimento sobre o terreno que está prestes a ser
desbravado por ele – tendo apenas uma noção que o norteia: a busca por
fotografar algo naquele ambiente.
“Cartografar é habitar um território existencial”. Esta é a sétima pista
escrita por Johnny Alvarez e Eduardo Passos. Se um cartógrafo não habita um
território, ele não está cartografando. Habitar um território é inerente ao ato de
cartografar. Cada área de conhecimento apresenta um saber específico que
nunca é o suficiente para um cartógrafo que adentra em territórios.
Os saberes se relacionam com matérias. Estas, segundo Costa (2014, p.
68), “não são nada estanques, paradas, e que se caracterizam exclusivamente
por serem relacionais, por estabelecerem relações entre si e com o seu meio”.
Por estarem sempre em movimento e em meio a saberes, as matérias
“complicam” o trabalho do cartógrafo, pois ele é forçado a se movimentar para
cartografar um território.
O território é entendido a partir de um conjunto de
procedimentos que podem ser descritos e explicados. [...] o
conceito de território deixa de evidenciar a dimensão
processual e qualitativa – o que precisamente faz dele um
território existencial – e é tomado como uma realidade dada e
preexistente (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p.132).

O trabalho cartográfico acontece quando o cartógrafo se (re)conhece no
lugar onde ele está descobrindo a partir do encontro com os elementos que vão
surgindo nesse território. “Como componho com isto que vejo?”. Novamente,
essa indagação surge. A relação com esse questionamento não se refere ao
que o objeto provoca no cartógrafo, mas sim como o cartógrafo se sentiu
afetado (ou não) por aquele objeto e como essa sensação contribuirá para a
sua pesquisa. Os encontros com as pistas, com o objeto, os questionamentos,
as observações, tudo isso acontece quando se habita um território. É nesta
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relação intrínseca entre o cartógrafo e o habitar o território que a pesquisa vai
se estruturando. O território é um lugar subjetivo: “[...] é sempre pelo
compartilhamento de um território existencial que sujeito e objeto da pesquisa
se relacionam e se codeterminam” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p.
131).
Nesse sentido, como retratado anteriormente, habitar um território é
estar prontificado a receber o que ele tem a oferecer e o que nós (cartógrafos)
oferecemos na medida em que o habitamos. Assim, habitar um território é o
processo em si de cartografar.
O capítulo seguinte apresenta como foi minha exploração pelo território
de Nascidos em Bordéis.

79

3

OBJETIVA

50

MM

–

HABITANDO

NASCIDOS

EM

BORDÉIS,

ENCONTRANDO A FOTOGRAFIA
O título deste capítulo, “Objetiva 50 mm”, deve-se ao fato de que esse
tipo de lente é a que mais se aproxima do olhar humano. Minha intenção é
mostrar o ponto de vista de Zana Briski ao habitar o território da Luz Vermelha,
um bairro da cidade indiana de Calcutá, e, consequentemente, facilitar a nossa
entrada no território de Nascidos em Bordéis. As objetivas do tipo 50 mm
(aproximadamente) são descritas por Ansel Adams (2010, p. 70), em seu livro
A Câmera, como “normais”:
Uma objetiva „normal‟ é aquela cuja distância focal é
aproximadamente equivalente à diagonal do formato do filme.
Tal objetiva deve ter um ângulo de visão de cerca de 50° a 55°,
equivalentes ao ângulo de visão humana normal. Uma objetiva
de 50 mm é considerada normal para câmeras de 35 mm.

Zana é como uma guia que me proporcionou enxergar o mundo indiano
com toda a sua riqueza cultural e hábitos peculiares com relação ao meu
mundo ocidental. Habitando Nascidos em Bordéis, entre vários achados,
encontrei a fotografia, cuja atenção especial recebeu de mim. Além disso,
nesse universo do documentário, compreendi os quão sinuosos e irregulares
são os caminhos que a protagonista fez. Na verdade, o próprio percurso foi
responsável por interferir nas decisões de Zana Briski. Isso ocorreu, pois ela
estava atenta às pistas, assim como precisei estar atento às minhas para fazer
esta pesquisa. Segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2012, p. 13), as pistas,
analisadas em capítulo anterior, auxiliam em uma investigação cartográfica:

Em vez de regras para serem aplicadas, propusemos a ideia
de pistas. Apresentamos pistas para nos guiar no trabalho da
pesquisa, sabendo que para acompanhar processos não
podemos ter predeterminada de antemão a totalidade dos
procedimentos metodológicos. As pistas que guiam o
cartógrafo são como referências que concorrem para a
manutenção de uma atitude de abertura ao que vai se
produzindo e de calibragem do caminhar no próprio percurso
da pesquisa – o hódos-metá da pesquisa.
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Para melhor concatenar as exposições de ideias sobre a exploração e
habitação no território do longa-metragem co-produzido e protagonizado por
Zana Briski, divido este capítulo em duas partes. Uma sobre o documentário
em si e outra sobre a fotografia a partir da perspectiva educomunicativa. A
primeira parte ressalta os acontecimentos do documentário: o enredo, as
cenas, as personagens, o lugar, bem como uma análise técnica e teórica sobre
a produção. A fotografia, no segundo subcapítulo, é conceituada a partir de
algumas cenas do longa e também sobre como este dispositivo, a fotografia,
pode (ou não) ser identificado como um dispositivo de Educomunicação.
Contudo, em ambas as partes estão presentes minha posição, meu olhar e,
assim, minha subjetividade a respeito dessa produção cinematográfica
ganhadora de vários prêmios13.
Ao assistir à Nascidos em Bordéis fui tomado por sensações
hiperbólicas. O longa-metragem foi para mim um portal para uma dimensão
desconhecida e impactante. A Índia, que é majoritariamente exportada por
meio

de

publicidade

e

marketing,

principalmente

em

produções

cinematográficas, é, geralmente, uma Índia colorida, mosaica, alegre, mística.
No entanto, a Índia retratada frame por frame nessa produção audiovisual que
analiso é uma Índia não tão colorida, não tão mosaica, não tão alegre e não tão
mística.
Nas primeiras vezes que assisti ao documentário, minha visão ainda
estava presa aos encantos (e desencantos) para os quais o enredo induz o
espectador. Sob uma ótica de pesquisador, precisei recorrer a outros sentidos,
não apenas à visão, para que, desse modo, outras perspectivas fossem
despertadas em mim. Nesse sentido, recorri à percepção háptica 14. Trata-se de
uma percepção tátil-sinestésica pesquisada pelo psicólogo húngaro-holandês
Géza Révész. Pessoas cegas “enxergam” através do tato e possuem os
demais sentidos aguçados. Os dedos cumprem a função dos olhos. A textura,

13 O documentário recebeu alguns prêmios, tais como: Melhor Documentário: National Board
Of Review – Prêmio da Audiência: Sundance Film Festival – Melhor Documentário: Los
Angeles Film Critics – Melhor Documentário: Oscar 2005 (SANTANA; NUNES, 2015, p. 5-6).
14 Révész investigated shape perception through the hands, studying blind subjects and their
manipulation of objects. This field of research came to be known as haptics in the 1990s.
(CASTRO; GOMES, 2017, p. 226).
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as sensações térmicas, o peso... conciliados com outros sentidos, o aroma, os
ruídos, os movimentos... Assim, parte por parte de um objeto vai sendo
construído na memória de alguém que “enxerga” por meio de outros sentidos
que não a visão. E nesse processo fragmentado, não apenas as mãos, mas o
corpo todo, como um receptor sensorial, colabora para a construção de uma
imagem e memória tátil e, destarte, o conhecimento daquilo que se quer
enxergar.
Com base na teoria da percepção háptica de Géza Révész, Deleuze
transpôs esse conceito sob outro viés. Segundo Passos, Kastrup e Escóssia
(2012, p. 41), Deleuze diferencia a percepção háptica da percepção ótica:
A percepção ótica se caracteriza pela organização do campo
em figura e fundo. A segregação autóctone faz com que a
forma salte do fundo e instala uma hierarquia, uma
profundidade no campo. Além do dualismo figura-fundo, faz
parte da percepção ótica a organização cognitiva no dualismo
sujeito-objeto, que configura uma visão distanciada,
característica da representação. O ótico não remete apenas ao
domínio visual, mas este, em função de suas características, é
aí dominante. Já a percepção háptica é uma visão próxima, em
que não vigora a organização figura-fundo. Os componentes se
conectam lado a lado, se localizando num mesmo plano
igualmente próximo.

Juntando essas duas percepções, é possível atribuir funções de um
órgão para outro, como explicam Passos, Kastrup e Escóssia (2012). O olhar
agora teteia, os ouvidos enxergam. Como um movimento de uma ameba, tal
como compara Deleuze, o pesquisador se desloca por vários sentidos,
encontrando coisas, movimentando-se aleatoriamente, explorando ângulos,
produzindo percepções por onde passa, não seguindo uma ordem no
movimento, pois não “é o movimento que explica a sensação, mas, ao
contrário, é a elasticidade da sensação que explica o movimento” (DELEUZE,
1981, p. 30).
Com essas percepções, meu olhar descobriu novas formas de ver,
sentir, pensar, analisar, compreender e receber imagens, sons e sensações
que Nascidos em Bordéis transmitiu a cada vez que eu assistia a ele. E, dessa
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maneira, uma visão investigatória foi sendo construída. Os dois próximos
subcapítulos são resultados dessa visão.
3.1 O documentário

Na primeira cena, uma lâmpada incandescente, acesa, avermelhada,
com vários mosquitos noturnos circundando-a e fazendo uma alusão ao bairro
Luz Vermelha. Na sequência, o olhar de uma criança que, num efeito slow
motion, encontra a lente da câmera. Em seguida, tomadas dos becos – típicos
desse local – com aglomerações de mulheres (seriam todas prostitutas?) e
homens (seriam todos clientes?). Mais um olhar de criança e mais cenas das
noites daquele ambiente. Assim, vão se alternando esses frames – olhar de
criança e lupanares – e o filme parece querer mostrar sua mensagem: as
crianças veem o que se passa ao seu redor, as crianças dos prostíbulos
presenciam essas cenas todos os dias, todas as noites.
A trilha sonora acompanha a introdução do documentário e dita o ritmo
das cenas. Sob o som de um acorde instrumental, uma voz feminina pronuncia
vagarosamente palavras na língua nativa. Ao fundo é possível observar
rumores de pessoas conversando. Outros instrumentos musicais surgem num
efeito cascata crescente, inclusive com a presença da clássica flauta indiana.
Uma transição de uma dinâmica de bpm (batimento por minuto) livre para uma
dinâmica viva ritmada. É quando a trilha fica mais agitada notadamente pela
canção mais acelerada daquela voz feminina e das cenas sem o slow motion.
Tudo isso é retratado antes do título do documentário ser exibido.
Os sons, assim como a trilha sonora, são fundamentais em uma
produção cinematográfica. Como relata Martin (2003, p. 22):
O som é também um elemento decisivo da imagem pela
dimensão que lhe acrescenta, ao restituir o ambiente dos seres
e das coisas que percebemos na vida real: nosso campo
auditivo, com efeito, engloba a todo momento a totalidade do
espaço ambiental, enquanto o nosso olhar não consegue cobrir
mais de sessenta graus de uma só vez, sendo que apenas
trinta de maneira atenta.
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Cigarros,

bebidas, luxúria…

pipas,

brincadeiras,

bebês...

Esses

elementos compõem o cenário contrastante. Mas esse contraste é referente
aos sujeitos dessas cenas: crianças e elementos infantis presentes no mesmo
local onde, normalmente, adultos frequentam. Elas estavam ali, porque
moravam ali. Esses meninos e meninas eram nascidos em bordéis.
No início, uma imagem de ratos comendo lixo é mostrada. Em seguida,
a fala de uma criança: “Os homens que vêm aqui não são bons”. O repúdio
desses “roedores-humanos” é reforçado com o depoimento de Koshi, uma
menina de dez anos, moradora da Luz Vermelha. A criança explica que os
homens chegam bêbados nos quartos e gritando. Ela presencia cenas como
essa todos os dias, pois sua mãe faz os “programas” em casa. “As mulheres
me perguntam, „Quando vais começar a trabalhar?‟ – Elas dizem que não vai
demorar”, disse Koshi olhando para baixo, referindo-se à conversa que tivera
com mulheres que moram e trabalham no mesmo cortiço que ela.
A fotógrafa e documentarista Zana Briski foi desenvolver um trabalho
fotográfico sobre prostitutas da Luz Vermelha. Ela conta, no documentário, que
fotografar no distrito era algo impossível, pois todos temiam a câmera. O medo
de ter seu rosto flagrado pelas lentes de Briski parecia ser devido à falta de
regras e libertinagem que vigoravam no local.
A documentarista queria conviver com as prostitutas, conhecer o
cotidiano delas, saber como vivem. Porém, ela acabou encontrando muitas
crianças, filhas das prostitutas, que ficavam curiosas com a câmera da
fotógrafa. Esta percebeu que as crianças queriam aprender a usar a câmera.
“Foi quando pensei que seria maravilhoso ensiná-las”, disse Zana. E foi a partir
desse desejo, desse ato de ensinar que surgiu Nascidos em Bordéis.
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Figura 4: as crianças protagonistas do documentário Nascidos em Bordéis
Foto: Zana Briski / Fonte: https://goo.gl/images/wPMJaG

Shanti (11 anos), Suchitra (14 anos), Kochi (10 anos), Avijit (11 anos),
Tapasi (11 anos), Gour (13 anos), Manik (10 anos) e Puja (11 anos) – (ver
Figura 4). Essas foram as crianças que compuseram as oficinas ministradas
por Zana que, por sua vez, ensinou-as linguagem fotográfica, enquadramento e
composição, entre outras técnicas, e deu uma câmera analógica para cada
uma delas praticar e testar seus olhares nos becos, nas ruas e nos cortiços do
distrito onde moravam. A respeito dessas oficinas, Andrade e Scareli (2011, p.
3) escrevem:
Briski realizou oficinas semanais de 2000 a 2003 in loco,
ensinando as crianças os princípios básicos da fotografia. Seu
principal objetivo foi à criação de um ambiente em que cada
criança aprendesse e descobrisse sua própria criatividade,
aumentando,
concomitantemente,
sua
autoestima.
A
documentarista observava dia a dia o trabalho das crianças e
os vibrantes autorretratos, imagens familiares, e cenas das
ruas retratadas pelas crianças, representavam deslumbrantes
quadros da vida no distrito da Luz Vermelha em Calcutá, isto a
motivou, cada vez mais, a dar continuidade ao seu trabalho.
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Em uma sala, parecendo ser no mesmo cortiço, Koshi conta sua rotina
para as lentes do documentário. Ela presta serviços domésticos para suas
vizinhas em troca de um pouco de dinheiro. Durante a fala da menina, chamam
a atenção as cenas nas quais ela lava louça enquanto a vizinha que contratou
seus serviços se maquia frente a um espelho. A falta de estrutura e recursos é
tão presente no lugar que Koshi não utilizava uma pia para lavar as louças. Ela
lavava-as no chão e esfregava uma grande panela semelhante a um tacho.
Para enxaguar, ela utilizava um balde com água. Uma cena angustiante, que
aflige qualquer pessoa que não consegue compreender como o lugar não
dispõe de um mínimo de conforto, principalmente para uma criança. A câmera
é colocada no nível da personagem, mostrando a menina em seu esforço
visível de lavar a louça em um ambiente com pouca iluminação, enquanto a
voz dela narra dizendo que trabalha até às 11 horas da noite. Enquanto ocorre
essa cena, surge uma música melancólica ao fundo.
No cortiço, existe um poço compartilhado entre os moradores. Uma
menina foi retirar água e uma mulher discute com ela por causa disso. A
menina era Tapasi, sendo filmada fazendo uma de suas várias tarefas. “É
preciso aceitar que a vida é dura...”, disse Tapasi às câmeras enquanto é
mostrado o momento em que uma mulher discute com ela proferindo palavras
de baixo calão. No entanto, a menina demonstra não aceitar aquela discussão
e revida as ofensas. A vida dessa garota não era diferente da vida de seus
amigos, pois todos tinham o dever de auxiliar seus responsáveis nos afazeres
domésticos e não poderiam questionar isso, apenas se conformar. “Preciso
ganhar dinheiro com o bordado e as fotos. Preciso ganhar a vida, cuidar da
minha irmã e de mim”. Após os dizeres de Tapasi, cenas de garotas de
programa à espera de clientes são exibidas. A intencionalidade com essa
edição é passada de forma subjetiva: Tapasi precisa trabalhar se não quer
vender o corpo.
Zana Briski faz um desabafo no documentário dizendo que era
questionada sobre o que estava se propondo a fazer com aquelas mulheres e
crianças da Luz Vermelha. Não havia lógica. Uma mulher bem-sucedida,
submeter-se ao desafio de enfrentar preconceitos que não eram seus. Ela
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poderia simplesmente ter ido até a Índia e fazer as fotos nos bordéis. E pronto.
Por que a Índia? Por que os bordéis da Luz Vermelha? Por que aquelas
mulheres? Aquelas crianças? “Eu me sinto muito ligada às mulheres e agora às
crianças”, explica Zana Briski.
Segundo Santana e Nunes (2015), a fotógrafa havia estado na Índia em
1995 para documentar e registrar o dia a dia das garotas de programa.
Todavia, as condições precárias de vida e a falta de políticas públicas para com
a população nessas situações chamaram a atenção de Briski.

O contexto social do distrito da Luz Vermelha, em Calcutá, é
caracterizado pelo descaso. Os principais desafios da Índia
são: a desigualdade social, caracterizado pelo baixo índice de
desenvolvimento humano dos grupos marginalizados do país,
desde as populações tribais, castas, rurais, migrantes etc. A
prostituição é uma atividade que é realizada com grande
frequência e é considerada criminosa, mesmo assim, as
famílias inserem suas filhas nessa vida de riscos e violência
(SANTANA; NUNES, 2015, p. 2).

Familiarizados com a presença da fotógrafa, as crianças pediam-na
ajuda o todo tempo, como ela mesma desabafa. Segundo o documentário, as
crianças não queriam o destino que possivelmente era reservado a elas. O
menino Gour disse que sua amiga Suchitra, a garota mais velha do grupo,
falava com ele várias vezes sobre isso, e que ela era constantemente cobrada
por sua tia para começar a se prostituir e ajudar financeiramente nas despesas
de casa. Briski não via grandes possibilidades de como ajudar, mas tentava
mesmo assim. A ajuda seria no sentido de proporcionar condições melhores,
acesso à Educação, possibilidade de serem crianças e não ficarem submetidas
ao trabalho e às péssimas condições de vida que beiravam a situações
subumanas.
A aproximação de Zana com aquelas crianças revelou que elas não
queriam continuar convivendo naquele ambiente. Zana, talvez, devido a
pressão desses pedidos, decidiu agir.
Gour também relatou a preocupação com outra de suas amigas quando
disse ter ido à casa de Puja e presenciado o pai agredindo a mãe dela. Puja
contou para Gour que sua mãe não havia repassado dinheiro para o marido
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gastar com bebidas e isso provocou a briga. O garoto contou que no futuro sua
amiga estaria destinada a roubar dinheiro, drogar-se, prostituir-se. Ele também
disse que sonhava poder tirar aquela amiga daquela situação.
“Não sou assistente social nem professora. Esse é meu medo: de não
poder fazer nada. E mesmo que ajude a estudar, não adiantará nada. Mas sem
ajuda elas estão perdidas”, disse Zana. A fotógrafa, então, com o
consentimento dos responsáveis das crianças, procurou ajuda. Um internato
parecia ser a melhor solução. Mas encontrar uma instituição que aceitasse
filhos de prostitutas naquele país era difícil. Ademais, alguns internatos
colocavam restrições como não aceitar que os pais dos estudantes fossem
criminosos.
“Todos os dias é: „Venha amanhã que será feito‟” e “Disse que seria
feito hoje. Você prometeu! Prometeu para terça-feira passada. Não pode
certificar isto?”. Estas falas de Zana eram direcionadas a um provável
funcionário público, responsável pelos papéis para que as crianças fossem
registradas e estivessem com a documentação em dia. A maior parte do
documentário foi mostrar o processo difícil de se conseguir um internato para
as crianças. Tal como acontece em um processo cartográfico com idas e
vindas, movimentos ziguezagueantes, trajetórias cheias de interferências,
caminhos estriados e irregulares.
A burocracia do país; o fato de serem crianças filhas de prostitutas; a
frieza das autoridades que poderiam ajudar na causa, mas muitas vezes
colocavam empecilhos; a indecisão dos pais em deixar ou não seus filhos no
internato. Todas essas situações tornaram-se enormes obstáculos, grandes
conflitos.
Outro problema para colocar as crianças em um internato era com
relação à saúde delas, pois não poderiam ser portadoras do vírus da
imunodeficiência humana (HIV). Zana também levou as crianças para verificar
se eram ou não portadoras. O resultado foi negativo para todas.
Nem só de conflitos é feito Nascidos em Bordéis. Alguns momentos de
descontração foram exibidos. Passeios foram proporcionados por Zana aos
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pequenos fotógrafos. Um foi ao zoológico e outro – talvez o mais empolgante
para as crianças – foi à praia.
O passeio ao zoológico foi feito em dois táxis (ver figura 5). As crianças
foram divididas em dois grupos. Como o deslocamento dos veículos foi
próximo, um grupo observava o outro através das janelas e pediam para que
seus respectivos motoristas ultrapassassem o outro veículo. Estava armada
uma disputa. Os registros dessa brincadeira não deixaram de acontecer. A
meninada se divertia e fotografava a caminho do zoológico.

Figura 5: fotograma do instante em que as crianças se divertem indo ao zoológico
Fonte: https://goo.gl/images/1Ng9Fc

O

resultado

dessas

aulas

e

desses

passeios

foram

ensaios

caracterizados por uma sensibilidade indescritível, um ponto de vista sobre
uma cultura diferente de uma cultura ocidental, na perspectiva daqueles que
não tinham “voz”, mas que passaram a ter “olhos”. Isso pode ser notado com a
ousadia de Puja. “Ela é boa a fotografar na rua. E ninguém faz isso no bairro
dela. Fora da casa dela. É muito corajosa. Tão ousada que supera isso. É uma
das poucas da classe”, relata Zana sobre a menina.
Percebe-se que o filme Nascidos em Bordéis é caracterizado
pela junção do olhar dos profissionais e o olhar das crianças,

89

que têm a oportunidade de enxergar o mundo através das
lentes da câmera fotográfica. Captando a cultura, as
curiosidades, a relação com os outros, a inocência, a infância e
as limitações do distrito (SANTANA; NUNES, 2015, p. 3).

Durante o passeio feito à praia, o documentário exibe muitas cenas dos
momentos de descontração das crianças. Todas elas correndo felizes pela
praia fotografando as paisagens, as pessoas, os animais, os amigos. Na volta
para a casa, as meninas dançavam e cantavam dentro do ônibus. Essa
passagem marca a metade do documentário. Exatamente quando acontece a
transição para outro ambiente: a chegada em casa de volta ao distrito da Luz
Vermelha. As feições nos rostos dos meninos e das meninas voltaram a ficar
sérias. Os passos de volta para a casa tornaram-se mais lentos. A empolgação
deixava de existir. Caminhar novamente pelas vielas do bairro, pelos
corredores escuros, sujos e movimentados, acompanhados da mudança de
trilha sonora condizente com o clima desanimador, traz a intencionalidade do
roteiro de situar novamente o espectador no conflito das crianças.
A técnica cinematográfica também não faltou à cena para reforçar essas
sensações. Por meio do efeito travelling, a câmera acompanhava os passos
das crianças. “O travelling consiste num deslocamento da câmera durante o
qual permanecem constantes o ângulo entre o eixo ótico e a trajetória do
deslocamento” (MARTIN, 2003, p. 47).
O conflito foi inserido na trama novamente. Esse recurso no enredo de
produções cinematográficas é comum quando a história chega à sua metade,
como ocorre na literatura também. De acordo com os autores McSill e Prado
(2013, p. 38), dos 25% aos 50% de uma estória, é preciso que haja uma
escalada do conflito, quer dizer, um primeiro ponto de virada para que os
acontecimentos não entediem o leitor ou espectador, pois, ao contrário do que
parece, num enredo os conflitos são importantes para a trama e têm o objetivo
de prender a atenção do espectador que passa a acompanhá-los para saber se
serão ou não solucionados: “[...] o conflito se dá quando o protagonista possui
um objetivo, um desejo, uma pretensão, mas existem obstáculos que dificultam
o seu sucesso, que resistem à sua vontade. Isso gera o conflito da sua estória”.
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Outra cena que chama atenção pelo impacto negativo é sobre um
garotinho. Ele devia ter seus dois a três anos de idade e estava acorrentado
pelo tornozelo. O menino estava nu da cintura para baixo. Era irmão de Puja.
Eles moravam com a avó. A cena do menino acorrentado ilustra a fala da irmã
ao dizer que o pai dela já tentou vendê-la. É inevitável não pensar na palavra
“escravidão” ao assistir a isso. Uma escravidão no sentido de coisificar as
crianças, tratá-las como animais, como mercadoria. Nascidos em Bordéis
proporciona essas sensações contrastantes: alegria e tristeza; sorriso e
lágrima; atração e repulsa; amor e ódio.
O documentário apresenta um discurso em que Zana traz a
oportunidade que faltava àquelas crianças, a oportunidade de ter acesso ao
ensino. Kochi fez uma declaração nesse sentido: “Fico a pensar o que poderia
ter sido se eu fosse para outro lugar e estudasse”. Na fala da menina, são
evidentes a noção e o poder de transformação da Educação. Essa importância
da Educação no documentário também é afirmada por Marcello (2008, p. 172):
A escola é a possibilidade de as crianças terem „uma outra
vida‟. A escola aqui é quase o lugar de exílio: confinadas, elas
têm menos chances de estarem em contato com a família e,
portanto, com a perpetuação daquela vida indigna.

A Educação, mesmo em um país subdesenvolvido, mesmo no
entendimento de uma menina, é compreendida como uma proporcionadora de
oportunidades. À fotografia, coube ocupar essa posição.
Após aquela fala de Koshi, cenas externas são mostradas com crianças
soltando pipas, um convite para o pensamento do espectador associar a fala
da menina com a sensação de alçar voos. A Educação provoca esse
sentimento de liberdade. Logo, outra imagem é exibida. Uma foto em preto e
branco, na qual uma criança caminhando de costas (provavelmente uma
menina) protagoniza a cena em um corredor fechado. Entre um depoimento e
outro das crianças, esses tipos de imagens (fotos e vídeos de ambientes
externos e interiores dos cortiços), cenas delas durante as oficinas ministradas
por Briski, vão se mesclando e transmitem mensagens, seja para reforçar o
que já foi dito, seja para preparar o espectador para o que virá. Algumas fotos
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são de autorias das crianças. Isso fica claro devido às legendas que são
colocadas.
Os depoimentos das crianças são feitos em um cômodo possivelmente
dos próprios bordéis. Algumas poucas vezes, a câmera deixa escapar uma
pergunta

de

algum

interlocutor

(provavelmente,

algum

produtor

do

documentário). Não é possível, no entanto, saber se as perguntas foram
tendenciosas, se às crianças foi deixado o livre depoimento, se os
responsáveis pelas crianças participaram desse processo de entrevista. Nada
disso está claro.
O que se sabe é que, comumente, um documentário é caracterizado por
apresentar um aspecto mais realista de uma determinada situação. Porém, a
realidade é questionável nesse sentido, pois ela assume um caráter pessoal.
Como saber se uma produção mostra a realidade de algo se essa realidade é
subjetiva? Esta discussão sobre o real e a ficção, que envolve as produções
documentais, é analisada por Ramos (2001, p.1) e coloca em xeque o que
seria o documentário:

Seria o documentário um gênero como outros, ou teria o
documentário características imagéticas (e sonoras) estruturais
que o singularizariam deste outro vasto continente da
representação com imagens-câmera que é a ficção narrativa
(em seus formatos diversos de „fime‟ - longa ou curta - „minisérie‟, „novela‟)?

De acordo com Ramos (2001), o documentário, em geral, possui
narrativas e linhas que seguem regras. Sair dessas regras seria extrapolar uma
fronteira que aproximaria das inventividades e criatividades. Isso não traria uma
sensação de ficção no filme documental? Também, é atribuído ao
documentário, segundo o autor, uma inocência epistemológica, em que as
análises dessa mídia são feitas de forma errônea, pois consideram como
verossímeis as representações transmitidas e consideram os discursos dessas
produções como discursos inocentes. Os documentários não são a reprodução
do real, são partes de uma realidade. Qual realidade? Eles são o ponto de vista
de um diretor, assim como qualquer produção em audiovisual: “Escolhida,
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composta, a realidade que aparece então na imagem é o resultado de uma
percepção subjetiva, a do diretor (MARTIN, 2003, p. 25).
Por isso, Nascidos em Bordéis não é uma visão a partir do ponto de
vista das crianças. O documentário é o ponto de vista dos produtores (Ross
Kauffman e Zana Briski). Por esse motivo, o documentário em análise nesta
pesquisa pode ser considerado tendencioso no que diz respeito à mensagem
que deseja passar: uma fotógrafa estrangeira que “salva” crianças de um
destino cruel. A construção para essa mensagem é feita com a utilização de
várias técnicas e recursos cinematográficos: angulação, trilha sonora, planos,
roteiro etc, muito utilizada em produções hollywoodianas15.
As crianças eram filmadas em diversas situações: nas oficinas de Zana,
nas ruas, em suas casas, em seus afazeres cotidianos, durante passeios,
durante a procura por internatos. Estariam esses pequenos encenando, não
sendo naturais? Estariam sendo induzidos a fazer algo, como por exemplo,
simular que estavam trabalhando, sendo orientados a se vestirem para certas
ocasiões, como a visita a uma livraria onde suas fotos foram expostas? Será
que as crianças realmente estavam necessitando de ajuda? Ou será que, por
ter despertado nelas outras perspectivas, as ações de Zana fizeram com que
as crianças percebessem que elas estavam precisando de ajuda?
Nesse caso, essas dúvidas em torno da veracidade e da naturalidade
por

trás

do

documentário

não

me

afetaram

cartograficamente.

As

subjetividades a respeito do mundo transmitido por esse tipo de produção
provocam reações e (por que não?) realidades diferentes em cada espectador.
É como analisar uma foto. Não importa se os elementos que a compuseram
foram propositalmente colocados, se o uso do Photoshop foi feito. Cada um
cria uma compreensão diferente daquilo que a imagem lhe transmitiu. Cada um
cria uma ideia de uma realidade que está em um registro fotográfico, em um
documentário, em um filme. A leitura que se faz, a interpretação que se faz de
imagens é subjetiva. Neste sentido, para Martin (2003, p. 27):

15 Próprio ou característico da indústria cinematográfica de Hollywood. Disponível em:
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ hollywoodiano/>
Acesso em: 03 mar 2019).
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[...] é preciso aprender a ler um filme, a decifrar o sentido das
imagens como se decifra o das palavras e o dos conceitos, a
compreender as sutilezas da linguagem cinematográfica.
Quanto ao mais, o sentido das imagens pode ser controvertido,
assim como o das palavras, e poderíamos dizer que há tantas
interpretações de cada filme quantos forem os espectadores.

Em seu livro, Pistas do método da cartografia, Passos, Kastrup e
Escóssia (2012) relatam a história de um homem que ficou cego em virtude de
uma diabetes e que uma transformação ocorreu quando ouviu no rádio um
convite para participar de uma instituição que mudaria a sua perspectiva de
compreensão e de pertencimento no mundo ao seu redor. Os autores afirmam
que, nessa situação, o rádio foi um dispositivo que proporcionou uma mudança
na vida daquele homem.
Na situação de Zana, à fotografia, coube ser o meio proporcionador de
transformação. Uma ideia surgiu: conseguir ajuda por meio das fotos das
crianças: “Estou procurando doações para elas. O meu objetivo é ensiná-las,
mas também obter recursos para elas, utilizando as fotos delas, vendendo as
fotos para obter dinheiro para elas”, relata a fotógrafa que estava se esforçando
para tirar as crianças dos bordéis.
Algumas fotos foram vendidas para uma empresa fazer um calendário;
outras fotos foram leiloadas. Robert Pledge, empresário de uma agência de
fotografia, interessou-se pelo trabalho de Zana e se prontificou em também
ensinar fotografia às crianças como é mostrado no longa. Ele ficou admirado
pelo talento de Avijit e convidou-o para representar a Índia no Word Press
Photo Foundation, na Holanda, onde nove crianças do mundo todo eram
convidadas para passar uma semana em Amsterdã (ver Figura 6).

94

Figura 6: fotograma de Avijit utilizando uma câmera

Avijit é retratado como uma criança diferenciada pelo documentário, e
não só pelas falas do empresário Robert Pledge. Durante as entrevistas com
as crianças, é perguntado para uma delas: “Quem faz as melhores fotos?”. E a
resposta é Avijit. Ponto inicial para o longa retratar a vida desse garoto. Além
disso, uma cena trabalha essa diferença quando todas as crianças estão
brincando e Avijit está sentado ao chão pintando um desenho sobre um papel.
Duas exposições com as fotos das crianças foram realizadas em Nova
Iorque. Como em nenhuma delas os autores das obras puderam comparecer,
Zana promoveu outra exposição, mas, dessa vez, em uma livraria na cidade de
Calcutá. Assim, as crianças participaram do sucesso que elas mesmas
ajudaram a construir. Os pequenos eram as estrelas da noite. Conversaram
com os visitantes, deram entrevistas para a TV, foram fotografados ao lado de
suas obras.
Diante de sua experiência, Briski fundou em 2002 o projeto
„Crianças com câmeras‟ (Kids With Cameras) com o objetivo de
obter dinheiro para as crianças através das vendas de suas
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fotografias. Com esta perspectiva, foram realizadas,
exposições, festivais de cinema e um livro do seu trabalho, as
imagens foram exibidas em Calcutá, Europa e em várias partes
do mundo. Segundo o site do referido projeto, eles acreditam
que a fotografia é um instrumento eficaz para que as crianças
deixassem fluir a imaginação, a fim de reforçar a auto-estima. A
fotógrafa declarou acreditar no poder da arte de transformar as
vidas, tanto para o artista quanto para o espectador
(ANDRADE; SCARELI, 2011, p. 3).

A foto utilizada como cartaz para a divulgação das exposições foi a de
Manik (ver Figura 7). Como se pode observar, trata-se de uma mão de uma
criança realçada pelo flash da câmera com o fundo escuro, porém iluminado
por luzes coloridas que formavam silhuetas de crianças brincando em um
parque. Analisando os elementos que compõem essa foto, é possível
compreender por que ela foi utilizada como cartaz. A mão que protagoniza a
imagem junto com algumas figuras decorativas ao fundo deixam clara a
interferência infantil. O ambiente noturno e as luzes predominantemente
vermelhas remetem aos bordéis.

Figura 7: imagem utilizada para a divulgação da exposição das fotos das crianças
Fotografia: Manik
Fonte: https://goo.gl/images/KUYnPh
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Como num enredo de um filme, quando tudo parecia caminhar para um
desfecho feliz, eis que um problema surge para dar uma emoção à trama. A
mãe de Avijit morreu em um acidente doméstico. A notícia comoveu o garoto,
que não conseguia fazer fotos para apresentá-las em Amsterdã. Por isso, Zana
encontrou mais um empecilho para conseguir o passaporte do menino, pois
precisaria da autorização da mãe. “É impossível obter um passaporte para ele,
porque mora no distrito da Luz Vermelha. Acho que isto não vai resultar. Acho
que o projeto todo vai fracassar. Avijit não fotografou nada, porque está a
pensar em outra coisa”, disse Zana.
Paralelamente a esse problema, uma boa notícia. Quatro meninas foram
aceitas em um internato. As responsáveis pelas meninas se comprometeram
em deixá-las no internato até que completassem os estudos, e isso seria por
um prazo de dez anos. Nesse processo de internação, algumas barreiras foram
pontuadas tanto pelas crianças como para suas respectivas responsáveis. Puja
disse que sua avó não aceitaria sua ida para o internato, pois era filha única.
Outras meninas falaram sobre a comida do internato com receio de ser um
cardápio vegetariano. Algumas das responsáveis também demonstraram
preocupação com relação à alimentação das meninas. A avó de Shanti não
queria que a neta fosse para o internato naquele dia, pois era uma quinta-feira,
mesmo dia em que a bisavó de Shanti morrera. Costumes e hábitos
“diferentes” para uma perspectiva ocidental apresentam modos de outra
cultura.
Zana deixou bem claro para os responsáveis pelas crianças que eles
poderiam retirá-las quando quisessem, mas ela estava preocupada com a
educação delas. Por isso, reforçou a necessidade do internato para elas terem
uma vida melhor com os estudos.
Dois dos meninos preocupavam muito Briski: Avijit e Manik. Eles
precisavam de um internato com urgência devido aos seus problemas
pessoais; principalmente Avijit, que ainda estava transtornado com a morte da
mãe. Zana conseguiu um internato para eles.
Mesmo diante dessas conquistas, um impasse ainda necessitava ser
resolvido: o passaporte de Avijit para Amsterdã. E, novamente, como em uma
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produção hollywoodiana, quando um herói (no caso, uma heroína), após
passar por vários obstáculos, consegue alcançar seu objetivo, Zana também
conseguiu.
Ao fim do documentário, foram transmitidas algumas informações pósprodução sobre o que ocorreu às crianças meses depois. Algumas
permaneceram no internato, outras os pais não deixaram ir ou simplesmente
retiraram-nas. Uma criança quis sair do internato por conta própria e a tia de
outra se negou a retirá-la do bordel. Uma informação foi recebida com
surpresa: Tapasi havia fugido de casa e foi para uma escola feminina. Essa
garota, no início do documentário, havia dito: “É preciso aceitar que a vida é
triste e dolorosa. Só isso”. O que fez uma criança sair do conformismo causado
por toda uma sociedade e uma cultura para ter uma atitude radical e de
operosidade? Pela mediação da câmera fotográfica, as crianças puderam ver
ou se (re)conhecer no mundo em que estavam imersas e, assim, puderam se
posicionar com relação a ele.
A câmera e as fotografias, como dispositivos disparadores de uma
transformação, promoveram essa nova perspectiva com relação ao mundo
onde as crianças viviam. No subcapítulo seguinte, a fotografia será explorada.
3.2 A fotografia

Pode

a

fotografia

ser

identificada

como

um

dispositivo

de

Educomunicação em Nascidos em Bordéis? Mais uma vez o questionamento
me acompanha. Trabalhá-lo por etapas foi o que o percurso me orientou.
Algumas partes já foram exploradas neste processo investigativo, como pôde
ser observado em capítulos anteriores. Nesta etapa, pretendo compreender a
fotografia sob vários pontos: o que é, como age no documentário, que função
exerce nele. Desse modo, poderei compreender a questão-problema.
Existem variadas definições a respeito do que seria fotografia. Algumas
definições são verdadeiras poesias; outras, técnicas. Sontag (2010, p. 14), por
exemplo, define: “Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa pôr a
si mesmo em determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento
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– e, portanto, ao poder”. Há quem diga que “fotografar é a arte de escrever com
a luz”. Isso porque, etimologicamente, fotografia deriva do grego phos (luz) e
graphein (escrever). Essa origem remete aos primórdios dessa invenção, pois
só era possível fotografar onde houvesse luz. Atualmente, com o avanço
tecnológico, é possível fazer fotografias com a ausência de luz (câmeras com
infravermelho, por exemplo). Todavia, a luz continua sendo um elemento
importante ao se fotografar.
Graças a um processo que utilizava a luz, a invenção da fotografia foi
possível. Tudo começou a partir de dois componentes: a câmara escura (ou
obscura) e as experiências químicas. Desde o século X, algumas pessoas
utilizavam câmaras obscuras para observar eclipses solares. Essas câmaras
correspondiam a caixas fechadas onde havia apenas um orifício para a
passagem de luz. O funcionamento dessas caixas é como acontece com a
captação de imagens pelo olho humano. A imagem chega por um orifício (no
caso do olho, através da íris) e é projetada de modo invertido. Com essa
descoberta, muitos pintores e desenhistas, como relata Oliveira (2006),
construíram câmaras em tamanhos maiores para que pudessem adentrá-las e
fazer uma cópia utilizando pergaminhos pregados junto ao objeto no lado onde
as imagens eram refletidas (ver Figura 8).
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Figura 8: Câmera obscura utilizada na imagem para a produção de desenhos.
Fonte: https://goo.gl/images/NjLscL

No caso das experiências químicas, os compostos de sais de prata eram
utilizados em experimentos com exposição à luz, fazendo com que esses
compostos escurecessem.
Unindo essas experiências químicas com a câmara obscura, não
demorou para que muitos estudiosos, como o físico-químico Angelo Sala,
pensassem em produzir um aparato que conseguisse capturar uma imagem
através da câmara e a reproduzisse em uma superfície utilizando os compostos
químicos. Sala, em 1604, consegue capturar imagens sobre uma película
composta de sais de prata. Todavia, as imagens sumiram rapidamente.
Décadas mais tarde, a descoberta de como fixar em uma superfície por muito
tempo uma imagem refletida dentro de uma câmara escura proporcionou o
registro da primeira fotografia (ver Figura 9).
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Figura 9: Considerada a primeira fotografia do mundo, esta imagem data do ano de 1826, França.
Foto: Joseph-Nicéphore Niépce. Fonte: https://goo.gl/images/vaRRrP

Em 1827, após inventar o fisionotraço e a litografia, o francês
Joseph-Nicéphore Niépce obteve imagens com cloreto de prata
sobre papel. Em 1822, ele fixou uma imagem pouco
contrastada sobre uma placa metálica: as partes claras em
betume-da-judeia (insolúvel sob a ação da luz) e as sombras
na base metálica. Quatro anos depois, Niépce produziu a
primeira fotografia da história, tirada da janela de sua casa e
preservada até hoje (CONTE, 2011, p. 19).

O francês Jacques Mandé Daguerre chegou a fazer uma parceria com
outro francês, Niépce, porém percebeu que o processo químico utilizado pelo
conterrâneo exigia um tempo de exposição de horas para que uma imagem
fosse capturada. Daguerre decidiu criar outro método que diminuísse o tempo
de horas para minutos. Assim, criou o que ele chamou de daguerreótipo,
invenção reconhecida pela Academia de Ciências de Paris em 19 de agosto de
1839 (OLIVEIRA, 2006).
Outros estudiosos também buscavam ser reconhecidos por criarem
aparatos semelhantes, como relata Oliveira (2006, p. 2):
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O fato provocou protestos por parte do inglês Willian Fox Talbot
(1800-1877). Ele gravava igualmente imagens com câmera
obscura, utilizando um processo parecido ao de Daguerre e
Niépce, que passou para a história com os nomes de talbotipia
ou calótipo. Hippolyte Bayrd (1801-1887) também reivindicou a
descoberta […] No Brasil, Antoine Hercule Romuald Florence
(1804-1879), um francês radicado na Vila de São Carlos16,
pesquisou, entre 1832 e 1839, uma forma econômica de
impressão, sensibilizada pela luz do sol e sais de prata, método
parecido com os que Niépce, Daguerre e Talbot utilizaram na
Europa. Ele chegou próximo a uma descoberta batizada de
photographie, seis anos antes que seu compatriota Daguerre
em Paris.

Sontag (2010) relata como nesse período, segunda metade do século
XIX, a fotografia só era utilizada pela elite, pois demandava um conhecimento
restrito. Além disso, existiam poucas pessoas que possuíam esses aparatos
fotográficos. Demorou muito para que houvesse uma popularização da
fotografia e o seu reconhecimento como arte.

Foi apenas com a industrialização que a fotografia adquiriu a
merecida reputação de arte. Assim como a industrialização
propiciou os usos sociais para as atividades do fotógrafo, a
reação contra esses usos reforçou a consciência da fotografia
como arte (SONTAG, 2010, p. 18).

Desde então, vários outros inventores foram aperfeiçoando essas
“caixas de capturar imagens”, aprimorando a qualidade das fotografias,
reduzindo o tamanho das câmeras, descobrindo fórmulas de obter imagens
coloridas até se chegar às câmeras fotográficas digitais, que não necessitam
de rolos de negativos. Estas são conhecidas como câmeras analógicas,
utilizadas pelas crianças no documentário Nascidos em Bordéis.
No processo de decupagem, ou seja, de edição e seleção das fotos,
Zana mostrava para as crianças os negativos e algumas fotos que elas fizeram,
buscando aguçar o olhar delas para os elementos que compunham uma
imagem e os sentidos que esses elementos podem provocar para além do que

16 Atual cidade de Campinas (SP).
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se enxergava. Por conseguinte, cada uma opinava de uma forma diferente
sobre uma mesma fotografia, e a seleção era feita com a contribuição de todos.
A fotógrafa fazia questão de comentar todas as fotos produzidas pelas
crianças. Foto por foto. Dando dicas, sugestões; ensinamentos técnicos;
procurando saber se as crianças estavam concordando ou não com ela;
estimulando a participação; fazendo elogios e ponderações nos momentos
oportunos; questionando para despertar a reflexão.
Em vários momentos, é possível observar essas ações de aprendizagem
no documentário, como, por exemplo, quando Zana apresenta uma fotografia
para as crianças e Manik disse que a foto era dele. No entanto, a irmã de
Manik, Shanti, foi quem tirara a foto. Zana compreendeu o comentário de
Manik, pois ele disse que a fotografia havia sido feita por meio da câmera dele.
Briski explicou que, mesmo tendo sido feito em uma câmera que não é sua, a
foto é de quem faz o registro. Essa e outras aprendizagens em torno dos
registros fotográficos faziam com que

as crianças aguçassem suas

perspectivas, não apenas perspectivas sobre como manusear um objeto, mas
perspectivas de despertar outras possibilidades de compreensão das coisas.
Durante as oficinas, alguns desentendimentos surgiam entre as
crianças. Até mesmo algumas brigas aconteciam. Essas brigas são comuns,
principalmente entre irmãos, como Shanti e Manik. Essa “deixa” sobre atritos é
proposital para introduzir o assunto sobre outra questão que afeta as crianças:
os conflitos familiares.
Esses problemas familiares são revezados com o problema da
prostituição das mães. “Quando a mãe trabalha no quarto, vamos brincar no
telhado”, Shanti conta como acontece em sua casa quando sua mãe recebe
um cliente. Os adultos xingavam, gritavam, ordenavam, tratavam as crianças
como pequenos servos, pois, provavelmente, foi assim que foram tratados
quando tinham a mesma idade.
A opinião das crianças não contava. Eles precisavam trabalhar e ajudar
no sustento da família. Ajudavam em casa e, quando trabalhavam fora,
repassavam o dinheiro para a família. “Onde conseguiram a câmera?”; “Não
quero que me fotografe!”. Com a câmera nas mãos, as crianças passaram a ter
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voz, passaram a ser notadas pelos adultos, talvez porque eles sabiam, como
Barthes (1984) já escrevera, que a fotografia é perigosa e possui várias
funções como: informar, representar, surpreender, fazer significar, dar vontade.
Aquele que está com a câmera, ou seja, o fotógrafo, é o protagonista da cena.
Ele está ativo com relação a quem será fotografado.
O único que tem uma expressão diferente segura uma câmera
junto ao olho; ele parece seguro de si, quase sorrindo.
Enquanto os demais são espectadores passivos, nitidamente
alarmados, ter uma câmera transformou uma pessoa em algo
ativo, um voyeur: só ele dominou a situação (SONTAG, 2010,
p. 21).

As crianças não se desgrudavam de suas câmeras e fotografavam
através das janelas, dos veículos, das sacadas, do seu olhar de criança.
Fotografam cenas que lhe chamavam a atenção. Um prédio, um senhor, um
animal, um detalhe de um objeto ao chão. Gour gostava de fotografar o caos
do país onde vive, a imundice, a sujeira misturada aos objetos de uso pessoal,
a desordem das casas e das ruas, mostrar, como ele mesmo disse, o
comportamento e a situação caótica do homem naquele ambiente onde vive.
Outras crianças, como Puja, gostavam de fotografar pessoas, homens,
mulheres, jovens, idosos. Existem ainda outros, como Avijit, que se atentava
nos detalhes, um ângulo diferente, um autorretrato.
Tirar uma foto é ter um interesse pelas coisas como elas são,
pela permanência do status quo (pelo menos enquanto for
necessário para tirar uma „boa‟ foto), é estar em cumplicidade
com o que quer que torne um tema interessante e digno de se
fotografar – até mesmo, quando for esse o foco de interesse,
com a dor e a desgraça de outra pessoa. (SONTAG, 2010, p.
23).

Por que algumas coisas chamam mais atenção que outras? São
questionamentos que, quando provocados, possibilitam perceber que as ações
de olhar para o que torna atrativo são involuntárias, pois pertencem ao plano
da subjetividade. Scareli (2014, p. 179) também questiona esse tipo de seleção
feita pelos olhos: “Por que meus olhos veem esses elementos e, talvez, deixem
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de ver tantos outros? Por que meus olhos escolhem isso para ver?”. Depois a
autora explica: “Assim, esta seleção feita por meu corpo está relacionada à
afecção, à variação no meu jeito de me relacionar com o mundo que está
ligado aos sentimentos, aos valores, ao comportamento” (SCARELI, 2014, p.
180).
Isso remete à ideia de percepção retratada por Bergson (2010, p. 267),
isto é, a seleção que os olhos fazem quando elimina algumas imagens e
seleciona as que provocam influência sobre o corpo:

Minha percepção, portanto, só pode ser algo desses próprios
objetos; ela está neles antes do que eles nela. Mas o que
exatamente desses objetos é ela? Vejo o que minha percepção
parece acompanhar todos os detalhes dos estímulos nervosos
ditos sensitivos, e por outro lado sei que o papel desses
estímulos é unicamente preparar reações de meu corpo sobre
os corpos circundantes, esboçar minhas ações virtuais. Isto
porque perceber consiste em separar, do conjunto dos objetos,
a ação possível de meu corpo sobre eles. A percepção então
não é mais que uma seleção. Ela não cria nada; seu papel, ao
contrário, é eliminar do conjunto das imagens todas aquelas
sobre as quais eu não teria nenhuma influência, e depois, de
cada uma das imagens retidas, tudo aquilo que não interessa
às necessidades da imagem que chamo meu corpo.

O dom natural do pequeno Avijit não é apenas notado através da
percepção de seu olhar retratada em suas fotos. Uma de suas falas no
documentário desperta a atenção: “Quando estou com uma câmera na mão
posso tirar a foto de alguém que se foi embora, morreu ou desapareceu. E
tenho algo para o qual posso olhar para o resto da minha vida”. Tal opinião
entra em consonância com os conceitos de Roland Barthes (1984, p. 27-28),
como se observa no trecho retirado de seu livro A câmara clara:
Imaginariamente, a Fotografia (aquela de que tenho a intenção)
representa esse momento muito sutil em que, para dizer a
verdade, não sou nem um sujeito nem um objeto, mas antes
um sujeito que se sente tornar-se objeto: vivo então uma
microexperiência da morte (do parêntese): torno-me
verdadeiramente espectro. O Fotógrafo sabe muito bem disso,
e ele mesmo tem medo (ainda que por razões comerciais)
dessa morte em que seu gesto irá embalsamar-se.
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São falas de pontos de vistas distintos – Avijit enquanto fotógrafo
(Operator17); Barthes enquanto fotografado (Spectrum18) –, mas que reforçam
uma característica da fotografia que, também segundo o posicionamento de
Bazin (2008), “embalsama o tempo”, e, portanto, paralisa um momento.
Uma analogia é feita entre pintura e fotografia. Ao mostrar o cotidiano do
pequeno Avijit, o documentário exibe as pinturas feitas pelo menino junto com
sua fala sobre como se sente ao pintar: “Gosto de desenhar, porque quero
expressar o que tenho em mente. Quero expressar o meu pensamento em
cores”. Em seguida, o documentário se volta ao local onde Zana se reúne com
as crianças para o aprendizado sobre fotografia. Zana faz elogios às fotos de
Avijit, comentando sobre as perspectivas diferentes que o garotou buscou ao
fotografar e as composições que ele fizera em suas fotos por meio de ângulos
e cores. Avijit soube fazer com a fotografia aquilo que ele fazia com seus
desenhos e suas pinturas: expressão de sentimentos e de sentidos.
Como já disse alhures, os encontros entre as crianças e Zana Briski
eram realizados em um dos cômodos dos cortiços. A disposição dos meninos e
meninas nessas aulas era feita em formato de círculo no chão (ver Figura 10).
Zana se colocava como uma participante, assim como eles, e ensinava
buscando ouvir a opinião de todos. As cenas das oficinas retratam o modo de
comunicação horizontal que Zana utilizava, pois ela se posicionava compondo
na roda junto com as crianças, de modo que ninguém estava à frente. Estavam
todos no mesmo nível, entreolhando-se.

17 O Operator é o Fotógrafo (BARTHES, 1984, p. 20).
18 E aquele ou aquela que é fotografado, é o alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro,
de eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum da Fotografia,
porque essa palavra mantém, através de sua raiz, uma relação com o „espetáculo‟ e a ele
acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em toda fotografia: o retorno do morto.
(BARTHES, 1984, p. 20).
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Figura 10: Fotograma de uma das oficinas ministradas por Zana Briski

A participação era fundamental nessas aulas. Briski fazia isso com o
auxílio de um intérprete, pois não tinha conhecimento da língua nativa daquele
local. No entanto, ao apresentar a câmera fotográfica e as fotografias, a
comunicação fluía mais facilmente. A linguagem fotográfica foi capaz de criar
esse mundo compartilhado. Mesmo havendo intérprete, algumas situações não
necessitavam desse profissional, pois havia gestos, olhares e outras formas de
linguagem e comunicação entre eles.
A aparição de Zana no documentário acontece após as apresentações
das crianças, apresentações narradas por uma delas, Shanti. Essa aparição
posterior da fotógrafa deixa claro que as protagonistas da produção são as
crianças. A primeira imagem de Zana também é estratégica: ela está sentada,
assim como as crianças em seu redor, com uma câmera cobrindo parte de seu
rosto. Essa cena acontece durante uma de suas oficinas enquanto ela explica
enquadramento e os passos iniciais de um fotógrafo em contato com a câmera.
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Logo que faz a explicação, Briski abaixa a câmera deixando revelar seu rosto e
entrega o instrumento a Tapasi (ver Figura 11).

Figura 11: Fotograma de Zana Briski durante uma das oficinas que ministrava

Durante as oficinas, o respeito às opiniões diversas é valorizado pela
fotógrafa. “Ela gosta desta?”, pergunta ao intérprete para mediar a conversa
entre ela e Koshi. “Ela poderia dizer por que gosta ou não de uma foto. Não
precisa concordar com ninguém”, continua a comentar. “Não gosto desta
porque é só uma cabeça”, responde a menina. “Quer saber? Ela tem razão. É
só uma cabeça. É por isso que gosto e ela não gosta”, disse Briski. Depois
todos riem.
Mudança no modo de pensar, no modo de agir, no modo de falar.
Transformação. Isso fica evidente, pois a produção documental mostra um
trajeto evolutivo sobre o impacto provocado pela fotografia sobre os pequenos
aprendizes. Koshi dizia que sentia vergonha de fotografar em público, pois as
pessoas lhe dirigiam palavras maldosas. No entanto, ela própria decide
permanecer no internato, onde apresentou bons resultados, como é revelado
nas informações no final do documentário. Essas duas ações de Koshi
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demonstram que

num primeiro

momento

ela

mostrava-se

acanhada,

preocupando com o que os outros poderiam pensar; noutro momento, ela toma
decisão por ela própria, deixando a vontade dela prevalecer.
Outro exemplo de transformação, como relatado no subcapítulo anterior,
é a fuga de Tapasi para o internato. A menina, que antes falara que era preciso
aceitar a vida como é, foi a que teve a atitude mais radical entre seus amigos.
Uma atitude transformadora em sua vida.
Enquadramento, luz, composição e outras técnicas e linguagens
fotográficas eram ensinadas para as crianças. A edição das fotos, ou seja, a
seleção de fotos feitas por elas, também era ensinada. Todas essas práticas
ocorridas dentro e fora das oficinas ministradas por Zana Briski só reforçam
que a fotografia é um meio de aprender.

Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e
ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o
que temos o direito de observar. Constituem uma gramática e,
mais importante ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado
mais extraordinário da atividade fotográfica é nos dar a
sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa
cabeça – como uma antologia de imagens (SONTAG, 2010, p.
13).

Num outro momento do vídeo, Zana fala para Avijit: “Sem uma boa base
não se pode construir nada”. Existe alguma dúvida de que essa base se chama
Educação? Nascidos em Bordéis coloca a fotografia como um dispositivo que
proporcionou a Educação, ou seja, a oportunidade de transformação na vida
dessas crianças. Como também afirmam Andrade e Scareli (2011, p. 8): “Sem
dúvida, a participação destas crianças neste documentário propiciou uma
grandiosa mudança em suas vidas”. As autoras também relatam o que
aconteceu com as crianças anos depois de o documentário ter sido
mundialmente conhecido e premiado. Quase todas continuaram os estudos e
melhoraram sua qualidade de vida.
Agindo como uma educadora, Zana (apelidada carinhosamente pelas
crianças como “Tia Zana”) abria espaço para o diálogo de forma democrática,
dando voz a todos os seus aprendizes fotógrafos. Nesse sentido, esse modo
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de aprendizagem se aproxima da Educomunicação, em que todos esses
elementos compartilham das mesmas finalidades: transformar modos de agir,
pensar; abrir espaço para a comunicação horizontal, para a democracia, para a
participação, para a cidadania; dar oportunidades. Tudo isso por meio de um
dispositivo: a fotografia!
A educomunicação fala de relacionamento, liderança, diálogo
social e protagonismo juvenil. Posiciona-se, de forma crítica,
ante o individualismo, a manipulação e a competição. A
cidadania vencendo a ditadura do mercado: é o que ela busca,
transformando as oportunidades oferecidas pelas novas
tecnologias em instrumentos de solidariedade e crescimento
coletivo (SOARES, 2011, p. 95).

A Educomunicação encontra em seus meios, instrumentos, ferramentas
e dispositivos, uma forma de utilizar as oportunidades oferecidas por esses
elementos em prol de uma aprendizagem transformadora.
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GRANDE ANGULAR – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O meu trajeto, neste momento, exigiu, mais uma vez, uma troca de
objetiva. Nesta pesquisa, a última objetiva utilizada por mim se chama grandeangular. Adams (2010, p. 72) descreve as objetivas assim:
Objetivas de distância focal mais curta do que a normal
projetam uma área maior da cena (65 mm ou menos) sobre o
filme e por isso são chamadas de objetivas grandes-angulares,
especialmente pelos fotógrafos que utilizam câmeras de
pequeno formato. Objetivas de pequena distância focal são
extremamente úteis ao se fotografar paisagens amplas ou em
situações nas quais as limitações de espaço impossibilitam
abranger a área desejada da cena com uma objetiva normal.

Como observado, as lentes do tipo grande-angular são mais indicadas
para fazer captura de paisagens, horizontes. Desse modo, consegue-se
ampliar o ângulo de visão capturando o máximo de elementos possíveis de
uma determinada direção. No cinema, esse movimento de obter imagens
amplas acontece no plano panorâmico. As panorâmicas consistem “numa
rotação da câmera em torno de seu eixo vertical ou horizontal (transversal) sem
deslocamento do aparelho” (MARTIN, 2003, p. 51).
Assim, ao denominar minhas considerações finais como “GrandeAngular”, propus ampliar meu campo de visão, uma vez que, neste momento,
coloquei-me a fazer uma observação sobre a paisagem da minha pesquisa. Ou
seja, um momento de atenção de modo a observar como foi todo esse
processo investigativo.
No início, não existiam metas preestabelecidas em minha pesquisa. Não
existiam caminhos certos a seguir. Não existiam metas a cumprir. Não existiam
muitos a priori. Todavia, um norte estava traçado: a Educomunicação. Mas o
que fazer? Como fazer? Aonde ir? Mais e mais dúvidas foram surgindo. Nesse
trajeto, tropecei. O tropeço me fez encontrar com algo. Encontrei Nascidos em
Bordéis. E agora? Como componho com isso? Foram todos esses
questionamentos que me fizeram compreender que todo o meu caminho
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estava sendo feito, assim como em um caminho cartográfico. A cartografia,
então, auxiliou-me na investigação.
Depois, como pôde ser notado, coloquei-me a caminho e, dessa vez,
com o objetivo de procurar por ações e elementos que poderiam ser
interpretados como sendo educomunicativos e cartográficos no documentário
Nascidos em Bordéis. Minha pesquisa ganhou movimento com a questãoproblema: pode a fotografia ser identificada como um dispositivo de
Educomunicação em Nascidos em Bordéis?
Busquei compreender o conceito de Educomunicação fazendo uma
contextualização desde o início dos eventos que sucederam a criação das
TDICs, passando pela formulação do neologismo, até se chegar à concepção
do conceito como novo campo de conhecimento.
A Educomunicação, como relatada, é uma possibilidade educativa e
comunicativa em práticas que visam à transformação, à construção, às
mudanças sociais com o auxílio de ferramentas, mídias, dispositivos.
Trata-se de produzir mudanças que respondam aos desafios
apresentados pela sociedade atual, mobilizada por graves
questões relacionadas à vida, à ética, ao planeta, ao trabalho,
à convivência entre diferentes, à dignidade humana, entre
outros temas. Mudanças que levem em conta um contexto
mundial globalizado e de velocidade acelerada, com enorme
impacto sobre as estratégias de aprendizagem e de construção
do conhecimento (SOARES, 2011, p. 53).

Dada a importância da Educomunicação perante a sociedade hodierna,
em que as formas de se comunicar, interagir e aprender estão cada vez mais
se transformando principalmente com a influência das TDICs, a presente
pesquisa examinou o documentário Nascidos em Bordéis a fim de
compreender se as práticas utilizadas por Zana Briski com a fotografia
poderiam ser lidas como educomunicativas.
Na cartografia não existe uma resposta definitiva, uma vez que os
caminhos de uma pesquisa cartográfica, mesmo que se mostrem finalizados,
podem dar margem a outras entradas e saídas. “O cartógrafo cartografa
sempre o processo, nunca o fim. Até porque o fim nunca é na realidade o fim.
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O que chamamos de final é sempre um fim para algo que continua de uma
outra forma” (COSTA, 2014, p. 69). Ou seja, uma pesquisa, a princípio
“finalizada”, pode ser o ponto de partida de outra. Dessa forma, esta pesquisa
acompanhou o processo movimentado pela questão-problema e, assim, pôde
observar a fotografia no documentário.
Pelo viés educomunicativo, habitando o universo de Nascidos em
Bordéis, foi possível compreender como funciona a Educomunicação por meio
das ações de Zana Briski em suas oficinas. O aprendizado proporcionado por
Zana Briski, pela fotografia, vai ao encontro do ideal de ensino defendido por
vários estudiosos apresentados nesta pesquisa. Uma educação transformadora
que muitas pessoas, principalmente crianças e jovens, como as crianças de
Nascidos em Bordéis, precisam na atual sociedade. E esse é o tipo de
educação proposta pela Educomunicação, o que não significa que a
Educomunicação seja o destino da Educação, mas sim uma possibilidade de
se aprender/ensinar quando se utiliza dispositivos de comunicação.
Como foi possível acompanhar na introdução desta pesquisa, eu sempre
quis conquistar o ensino superior. Esta busca era muito mais que a busca de
um diploma e uma capacitação profissional para o mercado de trabalho. Com
uma educação crítica, como aquela defendida por Paulo Freire e Mario Kaplún,
pude construir um conhecimento capaz de me situar no mundo como sendo
parte dele, e não um objeto. Assim como Zana Briski, eu vivenciei um processo
cartográfico proporcionado, no meu caso, pela Educação.
Em Nascidos em Bordéis, a fotografia foi um dispositivo que auxiliou na
transformação das crianças. No capítulo “Objetiva 50 mm – Habitando
Nascidos em Bordéis, encontrando a fotografia”, foi possível compreender que
a fotografia não possui um inventor específico. Ela foi um processo, uma
construção que contou com a contribuição de vários inventores até ir se
aprimorando e, até os dias de hoje, ainda está se desenvolvendo.
É interessante verificar esse processo na evolução da fotografia, pois é
justamente o ponto de comparação com outras temáticas expostas nesta
pesquisa: Educomunicação, cartografia e Nascidos em Bordéis. Todos esses
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temas, junto com a fotografia, têm uma relação grande quando o assunto é
processo.
Processo. Essa talvez seja a palavra que mais caracteriza este trabalho.
Foi pelo processo que as tecnologias foram surgindo, foi pelo processo que me
tornei pesquisador, foi pelo processo que Zana Briski teve a ideia de ensinar
fotografia. É pelo processo que a Educomunicação acontece, é pelo processo
que a cartografia acontece, é pelo processo que uma foto é feita, é pelo
processo que um saber é construído. Em todos esses processos, existiu um
dispositivo, um disparador que auxiliasse nessa construção.
Pode

a

fotografia

ser

identificada

como

um

dispositivo

de

Educomunicação? Com todo esse percurso investigativo feito nesta pesquisa,
foi possível verificar que sim. No entanto, o mais importante não foi encontrar
uma resposta pronta. O processo de construção para essa resposta e para a
compreensão dela, nesta pesquisa, para mim, foi o mais relevante.
Retornando ao exemplo de um fotógrafo de paisagens, coloco-me no
lugar dele. Após passar por diversas aventuras, escalando caminhos íngremes,
descendo desfiladeiros, adentrando trechos irregulares. Algumas vezes,
passando pelo mesmo lugar; outras vezes, selecionando caminhos. Até que
faço um pouso. Uma parada para uma apreciação. Percebo que, no local onde
me encontro, tenho uma vista privilegiada, como se fosse uma vista
panorâmica do alto de uma colina ou no terraço de um edifício. Daquele lugar,
posso enxergar todos os caminhos percorridos por mim até então. Ainda há
muito o que fazer? Ainda há muito o que explorar? Será que este é um bom
momento para fotografar? Abro minha bolsa. Pego a minha câmera. Escolho
minha objetiva. Observo através da lente. Meu polegar está próximo ao botão
do disparador…
E o clique?
Será que é o mais importante?
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