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APOIO

Esta obra foi fi nanciada pelo CNPq, através da Chamada MCTIC/CNPq 
nº 28/2018 – Universal/Faixa A.
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APRESENTAÇÃO

A coleção Educação Clandestina chega ao seu terceiro volume, 
agora sob o tema Dimensões conceituais e novas interlocuções. Dando 
continuidade à nossa proposta editorial, este volume coloca em questão o 
próprio conceito de Clandestinidade. Movidos pelo exercício analítico e 
reflexivo provocado pelos dois primeiros volumes, entendemos que é che-
gado o momento de demarcar alguns aspectos conceituais com que temos 
lidado e que, ao contrário do intento de cristalizá-los, trata-se de colocá-los 
em movimento.

O tema da Clandestinidade é sempre controverso – em especial, quando 
emerge em um contexto político de exceção como o atual, em que temos 
estado sob um governo de direita bastante conservador que atua na faixa da 
repressão e mascaramento das informações pelo uso deliberado de notícias 
falsas. Quando o espaço público é tomado por essa mentalidade e quando o 
próprio Estado opera como agente repressivo, a Clandestinidade assoma como 
uma alternativa de resistência bastante potente.

Os organizadores deste volume entendemos que esta iniciativa de publi-
cação é, antes de tudo, uma questão ética. Atentos à necessidade de lidar com 
o tema com o devido rigor, oferecemos aos leitores e leitoras um conjunto 
de textos bastante singular, buscando consolidar a demarcação que temos 
procurado fazer na coleção, bem como trazer outras dimensões de diálogo e 
interlocução, permitindo que se olhe a prática clandestina como legítima e 
razoável, dentro de uma conjuntura que diariamente ameaça a nossa dignidade 
e as nossas conquistas mais elementares, na direção de uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Este terceiro volume, Educação clandestina: dimensões conceituais e 
novas interlocuções, tem sua publicação financiada pelo CNPq (Chamada 
MCTIC/CNPq Nº 28/2018 – Universal/Faixa A), por meio do projeto coor-
denado pelo professor Éder da Silva Silveira e executado na Universidade de 
Santa Cruz do Sul/UNISC-RS.

O conjunto de nove capítulos que ora trazemos aos leitores e leito-
ras, a exemplo dos volumes anteriores, resultam de trabalhos coletivos que 
temos realizado em nossos grupos e redes de pesquisa. Alguns autores já 
são conhecidos, dos volumes um e dois, mas nos chegam com avanços em 
suas investigações e análises, atualizando algumas reflexões e articulando os 
conceitos com novos traços de contingência, ao lado de colegas com quem 
temos trabalhado, mas ainda não tinham tido oportunidade de participar 
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destas publicações. Renunciamos aos universais, em favor da emergência 
das singularidades, da diversidade e das diferenças.

Nossas parcerias com instituições e colegas da Argentina têm rendido 
bons produtos, a partir dos estágios pós-doutorais e pesquisas conjuntas que 
temos realizado. Para além do exercício da Análise Comparada, temos expe-
rimentado o aprofundamento de temas e operadores conceituais em torno de 
objetos que nos são muito caros, como a democracia, a institucionalização 
da ciência e a formação da sensibilidade.

O viés da sexualidade, da mesma forma, não saiu da pauta: questões 
antigas sendo olhadas de novas maneiras e questões novas sendo trazidas para 
debate contribuem para produzir consistência nas análises que temos podido 
fazer. Nossos exercícios de pesquisa têm sido constantemente interpelados 
por diferentes formas de expressão das sexualidades, assim como desafios 
inéditos se colocam para que nossos marcadores sejam deslocados e a diver-
sidade seja naturalizada de forma positiva.

O olhar investigativo no campo da História também já é bem conhe-
cido, no âmbito da nossa coleção, mas também assoma neste terceiro 
volume com um foco mais preciso. Do trabalho com memória à análise 
do presente, a verve do exercício reflexivo sobre sujeitos e eventos locali-
zados no tempo e no espaço nos ajudam a experimentar um deslocamento 
no olhar e fazer aproximações a questões frequentemente jogadas para 
baixo do tapete. Lançar luz sobre narrativas, relatos, documentos e expe-
riências é uma decisão que temos mantido, em nossos grupos e redes de 
pesquisa. Paradoxalmente, neste momento trazemos à luz alguns registros 
de práticas e experiências clandestinas, de modo a colocar em destaque 
tanto a sua legitimidade quanto a sua potência de resistência, como já 
destacamos acima.

Por fim, mas longe de esgotar este desenho, destacamos os capítulos 
que colocam em pauta práticas culturais, expedientes de produção coletiva 
de grupos que em muito contribuem para a construção dessa sociedade mais 
justa e mais plural que postulamos. Em nossas pesquisas também buscamos 
conferir densidade e dar lugar a diferentes manifestações que, em uma socie-
dade que se esforça por homogeneizar e padronizar os modos de subjetivação, 
representam iniciativas de ruptura e demarcação da singularidade de sujeitos 
individuais e coletivos por meio de movimentos e práticas sociais muitas 
vezes invisibilizados pelos grupos hegemônicos.

Esperamos que a leitura deste terceiro volume ofereça uma oportunidade 
para o fortalecimento de iniciativas de resistência efetiva contra os regimes 
que, de alguma maneira, insistem em atacar a vida e a vitalidade dos sujeitos 
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EDUCAÇÃO CLANDESTINA: dimensões conceituais e novas interlocuções 13

deste mundo. Que os ecos e ressonâncias deste debate alcancem quem ainda 
se sente sozinho ou sozinha, que todes recebam nosso convite para integrar 
esta grande rede de enfrentamento das inúmeras manifestações do fascismo 
em nosso cotidiano.

Éder da Silva Silveira
Diego Orgel Dal Bosco Almeida

Marcos Villela Pereira
Organizadores
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PREFÁCIO

AINDA CANTAMOS... SOBRE 
CLANDESTINIDADES, 

EDUCAÇÃO E POLÍTICA

Mónica de la Fare1

O título deste livro chama a atenção e produz, no mínimo, curiosidade. 
Talvez porque a clandestinidade, pelo menos a partir do senso comum, seja 
associada a ocultamento: “Planejado ou realizado em segredo”, “Que não 
apresenta as condições de publicidade prescritas na lei.”, diz o verbete de 
um dicionário da língua portuguesa, que acrescenta a etimologia da palavra: 
“Do latim clandestinus.a.um, ‘às ocultas’” (MICHAELIS, 2021). De modo 
similar, o termo é definido pelo Diccionário de la Real Academia Española: 
“Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a 
la ley o para eludirla” (RAE, 2021). Essa mistura de sentidos associados a 
certos mistérios da clandestinidade e a uma relação tensa com a legalidade 
potencializa a curiosidade, especialmente quando aparece junto com a palavra 
Educação. Esta obra nos leva muito além do senso comum e dos verbetes do 
dicionário ao abrir um universo de possibilidades outras para pensar a edu-
cação clandestina através de um conjunto de estudos sobre distintos temas.

Em um contexto com tantas adversidades como o atual é para celebrar 
a publicação de um livro como este, que combate problematizando relações 
de dominação e desigualdade e inspira a continuar buscando outros desdo-
bramentos e faz sentido dar voz à poesia latino-americana para trazer uma 
expressão mais próxima das sensações experimentadas ao concluir a leitura:

Cantamos porque los sobrevivientes 
y nuestros muertos quieren que cantemos 
Cantamos porque el grito no es bastante 

y no es bastante el llanto ni la bronca 
Cantamos porque creemos en la gente 

y porque venceremos la derrota… 
(Mario Benedetti).

1 Professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
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Ainda cantamos... mesmo em tempos de distopias e este livro se apro-
xima a um canto em que convergem vozes sobre memória histórica, práticas 
educativas escolares e culturais para pensar o leque de possíveis que se abre 
ao estabelecer interfaces entre educação e clandestinidade. Um ponto de con-
vergência é que todos os trabalhos abordam a dimensão política da educação, 
seja para revisitar a história e/ou para mergulhar nas configurações atuais de 
diferentes espaços educacionais, que não se limitam ao âmbito escolar.

Para quem já conhece os dois volumes anteriores, da mesma coleção, 
talvez o título não surpreenda e a leitura represente uma possibilidade de con-
tinuar aprofundando o estudo e a reflexão que estes trabalhos abordam a partir 
de distintos recortes e perspectivas. Quando as pesquisadoras e pesquisadores 
do campo educacional se constituem em autores e estabelecem tramas entre 
seus temas de pesquisa e aquilo que pensam, conceituam, refletem sobre a 
clandestinidade, a leitura não pode deixar de se tornar interessante e conver-
te-se em uma usina para movimentar as próprias ideias.

O formato de coletânea é generoso, pois permite que a pessoa organize 
seu roteiro de leitura frente a um conjunto de textos que se debruçam sobre um 
tema e pode seguir a sequência proposta no sumário ou organizar um roteiro 
próprio, em função das curiosidades que levam a optar por uma ordem ou outra 
para acompanhar os nove capítulos desta obra. Sem a ideia de uma receita ou 
um roteiro sugerido, nada mais distante disso que um prefácio, decidi narrar 
meus caminhos de leitura, que apresento nas páginas seguintes, com a intenção 
de compartilhar comentários derivados desses trânsitos, sem a pretensão de 
realizar uma análise da obra. No entanto, para quem incursiona pela primeira 
vez nas páginas deste livro abro aqui um parêntese para fazer uma advertência 
sobre a necessária e até iniludível leitura inicial do primeiro capítulo, de Éder 
da Silva Silveira e Diego Orgel Dal Bosco, uma espécie de bússola que orienta 
em vários sentidos: para uma contextualização da emergência e avanços do 
projeto do qual procede este livro, para a compreensão conceitual inicial dos 
usos e apropriações da noção educação clandestina nas leituras posteriores, 
mediante aquilo que os próprios reconhecem como “balizas de referência” 
e para reconhecer a linha de continuidade com as ideias desenvolvidas nos 
dois volumes anteriores, fecho o parêntese.

Como tenho um interesse especial pelos trabalhos que de uma forma 
ou outra constroem contrastes entre a história da Argentina e do Brasil, prin-
cipalmente para indagar línhas de proveniência dos autoritarismos latino-a-
mericanos, logo da leitura do primeiro capítulo continuei com o terceiro, de 
Diogo Rios e Martin Unzué. Neste tipo de iniciativas intelectuais a parceria 
entre um autor de cada país representa uma promessa de encontrar ideias 
interessantes e este trabalho confirma essa tendência, ao propor um mergulho 
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em períodos sombrios das ditaduras latino-americanas das décadas de 1960 
e 1970. Assim, a escolha pelo olhar direcionado às instituições científicas e 
universitárias regidas pelas gestões autoritárias das ditaduras militares em cada 
país resulta em um caminho fértil para continuar desvendando acontecimentos 
desses anos para compreender os conflitos do presente nos cenários nacionais.

Depois dessas primeiras experiências pensei em pular para outro capítulo, 
porém o título do texto seguinte, o quarto capítulo na ordem proposta pelo 
livro, escrito por Diego Orgel Dal Bosco Almeida, me seduziu. A leitura do 
primeiro parágrafo, ao me levar a uma organização político territorial que já 
não existe, pelo menos como tal: A União de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, através da análise do livro de Josué Guimaraes da década de 1950, 
baseado em relatos de viagem pela China e a URSS, chamou minha atenção. 
O trabalho com o testemunho como narrativa tece uma análise que articula a 
trajetória desse autor e a história política do Brasil que converte a leitura em 
uma viagem intelectual atraente.

Em sintonia com o interesse inicial do início de minha caminhada pelas 
páginas do livro, o retorno ao sumário me levou novamente a um trabalho 
sobre memória histórica das ditaduras militares. O nono capítulo, de Pâmela 
Tainá Wink da Luz e Éder da Silva Silveira, se debruça sobre narrativas 
de professoras catalogadas como subversivas no período do regime mili-
tar brasileiro, elaborado mediante a análise de uma seleção de depoimentos 
de docentes vítimas das políticas de persecução, tortura e extermínio desse 
período, registrados no Relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014. 
A caracterização e análise que se apresenta sobre o trabalho dessa Comissão 
no cenário político brasileiro assim como a descrição detalhada do corpus 
empírico integrado por esse extenso documento de mais de 1400 páginas faz 
desta produção um estudo rigoroso e detalhado. Também o modo como se 
apresenta o caminho metodológico construído para chegar às professoras e 
seus depoimentos é uma importante contribuição para pesquisas futuras sobre 
esse relevante relatório. No entanto, o ponto alto do trabalho é a análise e 
seleção dos relatos que se apresentam, embora de difícil leitura pelo conteúdo 
das atrocidades vivenciadas pelas vítimas, o capítulo dá visibilidade, entre 
outras dimensões, às particularidades que essa violência repressiva adquiriu 
pelo fato das vítimas serem mulheres.

No prosseguimento da leitura, continuei com o capítulo de Santiago 
Zemitis, Carolina Ojeda Rincón e Myriam Southwell, sobre a educação sexual 
no período da transição democrática na Argentina. Na base deste estudo o 
autor e as autoras ativam a análise política do discurso educativo para dar 
visibilidade à disputa nesse contexto de duas correntes antagónicas, uma vin-
culada aos processos de democratização e outra proveniente de uma matriz de 
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ideias conservadoras na configuração de uma proposta de educação sexual. As 
normativas nacionais, eventos acadêmicos e de política educativa, as ações 
ministeriais e os documentos oficiais que se tomam como base empírica assim 
como os discursos produzidos na época ante a aparição do HIV-SIDA, colocam 
em evidência as tensões que caracterizaram esse período em que as instituições 
conviviam com a retomada da democracia política e suas promessas e a trama 
autoritária que penetrou as instituições durante o período da ditadura militar.

As leituras posteriores me permitiram reconhecer outros recortes que não 
se vinculam às pesquisas sobre memória histórica e que a educação clandestina 
problematiza, como é anunciado no primeiro capítulo:

Em nosso entendimento, o conceito de clandestinidade está relacionado às 
necessidades de experiências individuais e coletivas que se vinculavam à 
partilha de identidades de grupo e à busca por projetos coletivos de futuro 
onde a própria educação comunista se colocava, então, não apenas como 
resistência, mas com projeto e vetor de mobilização e produção de sentido 
da própria cultura política (SILVEIRA; ALMEIDA, 2021, p. 25). 

Assim, buscando essas outras elaborações, cheguei ao capítulo em que 
Fernando Seffner problematiza a clandestinidade vinculada às pedagogias de 
gênero e sexualidade. Trata-se de uma pesquisa em que o cenário escolar se 
constitui em locus principal da pesquisa através da reconstrução de memórias 
biográficas da escola, provenientes da trajetória educativa do próprio autor, 
contrastadas com registros etnográficos de uma pesquisa atual, que inclui inter-
locuções com estudantes LGBTQIA+. Nesses depoimentos, o autor reconhece 
“traços dos regimes de clandestinidade” e desafia a pensar a valorização dos 
atos clandestinos no espaço escolar.

O interesse por continuar conhecendo problematizações da clandesti-
nidade no espaço escolar me levou à leitura de dois capítulos: o sexto, de 
autoria de Thiago Cazarim, que permite reconhecer relações entre a educação 
clandestina, a cultura hip-hop, a música rap e a cultura escolar. Os argumen-
tos do autor sobre um conjunto de princípios pedagógicos que evidenciam 
tensões e possibilidades dessa trama, produzem para quem lê interrogações 
sobre as fronteiras e capturas que acontecem na instituição escolar. E o oitavo 
texto, de Eder Rodrigues Proença, que através de um trabalho com narrativas 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa do qual é membro, afirma a existência do 
que denomina como uma “pedagogia do subterrâneo”, identificada no estudo 
do cotidiano escolar através da articulação de indícios de ações de resistência 
aos autoritarismos, atos narrados de acontecimentos produzidos pelas pessoas 
que fazem o cotidiano da escola, interpretados em um diálogo interpretativo 
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com outras vozes autorais, nas que Pedro Lemebel e Paulo Freire adquirem 
maior intensidade.

Minha viagem por este livro concluiu com o quinto capítulo, de Denise 
Goulart, estudo que favorece uma interessante aproximação às práticas edu-
cacionais desenvolvidas com jovens de missões humanitárias no universo 
religioso evangélico. Como a autora enfatiza, a questão social também é 
educacional e aparece no centro da questão religiosa, e a aproximação que este 
estudo permite para a compreensão da formação de jovens nesses espaços abre 
os olhos para a importância da pesquisa em educação nesses outros espaços 
culturais, como são as práticas educacionais no campo religioso.

Por último, a partir de minha experiência, recomendo especialmente a 
leitura completa deste livro, na sequência proposta pelos organizadores no 
sumário ou na ordem escolhida por quem faz a leitura. Uma última sugestão: 
converta-se em cúmplice dos autores da Educação Clandestina, vale a pena! 
Porque permite movimentar o pensamento através da construção de aproxi-
mações a modos de produzir conhecimento heterodoxos, distantes de estilos 
engessados pela aplicação reprodutiva de marcos teóricos e metodologias 
estandardizadas, com efeitos fortalecedores da vontade de continuar praticando 
o ofício de pesquisar no campo educacional.

Porto Alegre, inverno 2021.
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EDUCAÇÃO CLANDESTINA: 

uma proposição conceitual para 
a pesquisa educacional1

Éder da Silva Silveira
Diego Orgel Dal Bosco Almeida

Introdução

Há cerca de cinco anos nosso grupo de pesquisa2 vem desenvolvendo 
um projeto sobre Educação Clandestina. Inicialmente, a investigação recebeu 
auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fapergs/Brasil) e, depois, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq/Brasil), através do Programa Primeiros Projetos, 
cuja concessão e vigência envolveu o período de 2015 a 2019. A pesquisa, 
vinculada à subárea História da Educação, visava, dentre seus principais 
objetivos, explicar quais foram e como ocorriam as práticas de educação 
desenvolvidas por comunistas brasileiros no período em que estiveram na 
clandestinidade, sobretudo ao longo da segunda metade do século XX.

O projeto foi pautado na necessidade de compreensão das formas, meca-
nismos e funções da educação para os comunistas no contexto que interliga 
a década de 1950 ao período da ditadura militar brasileira (1964-1985). No 
entanto, permitiu também ampliar a reflexão sobre histórias e memórias de 
práticas educativas em diferentes regimes de clandestinidade, além de aspectos 
relacionados às múltiplas dimensões da clandestinidade na educação. Educa-
ção e clandestinidade foi o núcleo central da proposta de pesquisa. Durante 
sua execução, fomos compreendendo que a temática exigia uma intersecção 
teórica com o conceito de culturas políticas, particularmente sobre as culturas 
nas quais ocorriam as práticas educativas na ou para a clandestinidade. Assim, 
a clandestinidade, no caso dos comunistas brasileiros da segunda metade do 
século XX, foi um elemento constitutivo de sua cultura política.

As fontes de pesquisa utilizadas variaram muito e, de certa forma, cons-
tituíram certo ineditismo no campo da História da Educação, uma vez que 
integravam inquéritos policiais e outros documentos produzidos pelos órgãos 

1 O capítulo que segue é uma versão adaptada do artigo “Educação clandestina: a proposição de um conceito”, 
publicado na Educar em Revista, v. 37, em 2021.

2 Grupo de Pesquisa Currículo, Memórias e Narrativas em Educação – CNPq.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

22

da repressão da ditadura militar brasileira. Também foram analisados livros de 
caráter autobiográfico de comunistas e ex-comunistas, fontes geralmente não 
utilizadas nas investigações da área da Educação. O projeto de pesquisa foi 
intitulado de Educação clandestina e traição: uma história da educação dos 
comunistas no Brasil da Guerra Fria. Tratou-se de uma investigação de caráter 
qualitativo cujo percurso de pesquisa foi constituído por diferentes momentos. 
Em nossa avaliação, dois merecem destaque: o primeiro, um momento de refle-
xão acerca de aspectos teórico-metodológicos para o trabalho de mobilização 
das fontes de pesquisa; o segundo, marcado por reflexões de ordem teórico-con-
ceitual, quando, afinal, buscamos nos cercar de alguns conceitos teóricos para 
assegurar uma interação adequada em relação à análise das fontes.

Ao longo desses dois momentos, na medida em que houve um amadureci-
mento sobre as diferentes práticas de educação identificadas em nossas fontes, 
bem como sobre a suas possíveis relações com a cultura política comunista 
durante Guerra Fria, realizamos uma significativa extensão do debate sobre 
Educação Clandestina através da interlocução com pesquisadores e pesqui-
sadoras de diferentes países. Daí a ampliação e a abrangência do escopo 
investigado e a percepção da potencialidade do termo em diferentes temas de 
investigação nas Ciências Humanas e Sociais. O resultado dessa interlocução 
e dessa multiplicidade das abordagens entre educação e clandestinidade se 
materializou em dois livros publicados, em 2019, pela editora da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Edipucrs/Brasil). O conjunto 
dos dois volumes da obra “Educação Clandestina” permite observar que aquilo 
que denominamos inicialmente por Educação Clandestina, a partir da imposi-
ção dos desafios de uma pesquisa específica sobre a educação de comunistas 
brasileiros que viviam na clandestinidade durante o período da Guerra Fria, 
acabou extrapolando o período e o objeto de estudo, demonstrando que o 
termo pode servir como categoria analítica para diferentes áreas e aspectos de 
educação formal e não formal (e, educação escolarizada e não escolarizada) 
em diferentes temporalidades3.

Nos dois livros, diversos pesquisadores e pesquisadoras mobilizaram 
múltiplas denominações para a Educação Clandestina e exploraram possibili-
dades e dimensões da educação em relação à clandestinidade. Os autores e as 
autoras desenvolveram múltiplas relações entre clandestinidade e educação a 
partir de diferentes enfoques e objetos de pesquisa, refletindo possibilidades 
de operacionalização dessas categorias conceituais. Partindo das contribuições 

3 A obra “Educação Clandestina” foi publicada em dois volumes. O volume 1 foi intitulado de “Educação 
clandestina: educação e clandestinidade”. O volume 2 foi intitulado de “Educação clandestina: educação e 
culturas políticas” (SILVEIRA; MORETTI; PEREIRA, 2019a; 2019b). Os dois livros estão disponíveis para 
download gratuitamente no site da editora nos seguintes endereços: https://editora.pucrs.br/livro/1275/ e 
https://editora.pucrs.br/livro/1276/.
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associadas ao projeto de pesquisa anteriormente mencionado e as que foram 
publicadas nestes dois livros, nosso objetivo principal é o de propor um con-
ceito para a denominação Educação Clandestina, considerando, portanto, 
as possibilidades de aplicação e usos que emergiram dos diferentes temas e 
abordagens mobilizados nas duas coletâneas. Recorremos à análise de algumas 
pesquisas publicadas nestas obras para apresentar as dimensões constitutivas 
do conceito Educação Clandestina, destacando seus principais aspectos.

Educação Clandestina: o preâmbulo de um conceito

Pensar o preâmbulo do conceito significa refletir acerca do início do 
percurso de nossa pesquisa. Para compreender as práticas de educação desen-
volvidas por comunistas brasileiros na e para a clandestinidade foi necessário, 
desde o início, ter clareza sobre as concepções de educação e de clandestini-
dade que serviriam de lentes para um ponto de partida. Desde então, buscamos 
encontrar usos das noções associadas à clandestinidade em outras pesquisas 
ou referências que se aproximassem da utilização e aplicação que estávamos 
construindo no campo da Educação. Não havia, naquele momento, trabalhos 
com a expressão exata de “Educação Clandestina”, sendo utilizada nas inves-
tigações de nosso campo de estudo. Era possível, por outro lado, encontrar 
estudos quando o tema ou marcador de busca era composto por apenas por 
uma palavra, como “clandestinidade”, por exemplo.

Nossa pesquisa esteve ancorada no campo de estudos da História da 
Educação, como falamos anteriormente. Ela previa, desde o início, a aná-
lise de diferentes tipologias de fontes, desde documentos oficiais da polícia 
política brasileira da ditadura militar, passando por jornais comunistas até 
narrativas de memórias e autobiografias de militantes e de ex-militantes que 
viveram na clandestinidade no Brasil e no exterior. Cada tipo de fonte exi-
giu-nos implementar balizas teórico-metodológicas específicas e, também, 
um constante movimento de retorno às nossas concepções sobre educação e 
clandestinidade. Na prática, cada fonte ou recorte temático assumido durante 
a pesquisa provocava um retorno diferente às concepções iniciais, promo-
vendo uma constante atualização conceitual, fruto das práxis realizadas no 
percurso de investigação. A ideia era articular os conceitos de educação e 
clandestinidade associando-os, primeiramente, àquilo que, de uma perspectiva 
mais teórico-prática encontramos na combinação das principais referências 
histórico-educacionais e da literatura do campo educacional.

Em síntese, os momentos que caracterizaram o preâmbulo inicial do con-
ceito já demonstraram que, em relação ao nosso objeto de estudo, ou seja, as 
práticas de educação de comunistas na ou para a clandestinidade, era preciso 
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considerar uma interação teórico-conceitual de educação, clandestinidade e 
cultura política comunista. Perguntando-nos sobre educação, clandestinidade e 
Educação Clandestina, percebíamos que as reflexões levavam a uma inflexão 
do conceito de culturas políticas.

O que é educação? Foi a primeira pergunta. Responder a essa indagação, 
ainda, que não de modo definitivo, foi um dos nossos primeiros esforços. Preo-
cupação que, sem dúvida, nos acompanhou durante o percurso da pesquisa, 
principalmente em função da caracterização de “clandestina” que acompanhava 
“educação”. Daí nossa outra pergunta: quando estamos falando de clandesti-
nidade ou clandestino, o que isso significa, afinal? Consideramos que as duas 
nomenclaturas carregam um caráter polissêmico. No que se refere à educação, 
por exemplo, procuramos por uma conceituação que pudesse subsidiar sentidos 
amplificados e não restringidos apenas à educação formal (e escolarizada), pois 
compreendemos que as práticas de educação entre os comunistas não ficavam 
atreladas às estruturas do Estado e aos sistemas formais de ensino.

Por certo, não há “uma forma única ou um único modelo de educação” e 
a “escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor”. 
O “ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o 
seu único praticante” (BRANDÃO, 2002, p. 9). Como um “poliedro de mui-
tas faces” a educação pode expressar significados muitos distintos e variados 
(CABANAS, 2002, p. 52). Assim, partimos das seguintes premissas: I) que 
a educação é uma prática social que atua em duas direções principais: “no 
desenvolvimento de suas forças produtivas e no desenvolvimento de seus 
valores culturais” (BRANDÃO, 2002, p. 75); II) que “a educação sempre 
expressa uma doutrina pedagógica, a qual, implícita ou explicitamente se 
baseia em uma filosofia de vida, e em uma concepção de homem (sic) e de 
sociedade”; III) que “numa realidade social concreta o processo educacional 
se dá através de instituições específicas que se tornam porta-vozes dessa 
doutrina” (FREITAG, 1986, p. 13).

Quanto à clandestinidade ou à condição de clandestino, também nos 
vimos diante de muitas possibilidades e discussões no âmbito de nosso projeto. 
Se por meio de uma consulta rápida a dicionários gerais encontramos acep-
ções como “algo feito às escondidas”, “aquilo que não apresenta condições 
de publicidade/visibilidade prescritas em lei”, que está “oculto”, “ilícito”, 
“escondido”, “ilegal”, foi necessário ir além desses significados mais gerais, 
considerando as contribuições encontradas na historiografia.

O historiador Mozart Lacerda Filho (2011) desenvolveu algumas consi-
derações importantes nos seus estudos sobre a experiência da clandestinidade 
de ex-militantes de esquerda na ditadura militar brasileira: refletir a clandesti-
nidade exige “uma interpretação polifônica”, onde é preciso, inclusive, atender 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
EDUCAÇÃO CLANDESTINA: dimensões conceituais e novas interlocuções 25

a “conceitos psicanalíticos” como “trauma, sublimação, resistência”. Para esse 
mesmo historiador, clandestinidade pode representar, também, além da ilegali-
dade e invisibilidade, “projeto e imposição” (LACERDA FILHO, 2011, p. 9). 
Isso quer dizer que ser clandestino ou viver em situação de clandestinidade 
não representava “uma ruptura completa com a sociedade”. Configurava-se, 
muito mais, como um “isolamento relativo”, isto é, “uma situação onde duas 
condições antagônicas convivem simultaneamente: a visibilidade e a invisi-
bilidade” (LACERDA FILHO, 2011, p. 29).

Outra contribuição significativa produzida no âmbito historiográfico no 
Brasil foi o estudo de Carolina Scarpelli (2009) sobre as marcas da clandesti-
nidade em memórias da ditadura militar brasileira. Como buscou asseverar em 
sua pesquisa, “a clandestinidade interferiu e ainda interfere na subjetividade 
dos indivíduos que a vivenciaram”. Assim, a experiência da clandestinidade “é 
muito heterogênea, vivida em função de uma série de singularidades, que vão 
desde traços de personalidade de cada indivíduo até às circunstâncias específicas 
da época” (SCARPELLI, 2009, p. 9). Portanto, pesquisar sobre ou a partir da 
clandestinidade, conforme as observações da historiadora Carolina Scarpelli 
(2009), contribui para inserir os múltiplos sujeitos de uma memória social, 
desvelando e problematizando os silêncios e os esquecimentos que a constituem.

A clandestinidade, embora inicialmente ligada à ilegalidade imposta 
aos partidos comunistas brasileiros, não poderia, tão somente, ser restringida 
apenas a essa noção. Em nosso entendimento, o conceito de clandestinidade 
está relacionado às necessidades de experiências individuais e coletivas que se 
vinculavam à partilha de identidades de grupo e à busca por projetos coletivos 
de futuro onde a própria educação comunista se colocava, então, não apenas 
como resistência, mas como projeto e vetor de mobilização e produção de 
sentido da própria cultura política.

O conceito de cultura política, central para se compreender as articulações 
entre educação e clandestinidade e a própria conceituação de Educação Clan-
destina, trata-se de um conceito multidisciplinar. Para os antropólogos Leandro 
Piquet Carneiro e Karina Kuschnir (1999), o conceito de cultura política apa-
rece combinado a campos de estudos diversos, dentre os quais, Antropologia, 
Psicologia, Sociologia e História. O conceito apareceu, primeiramente, nos 
Estados Unidos. Gabriel Almond e Sidney Verba em um livro chamado The 
Civic Culture (1963) foram os primeiros autores que se utilizaram do conceito 
para estudos mais sistemáticos. Inicialmente, pode-se dizer que a conceituação 
se associou ao modelo culturalista norte-americano, cujo “objetivo” principal 
seria o “de estabelecer as inter-relações entre cultura e estrutura política, assim 
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como suas avaliações da cultura política latino-americana”4. Em suma, um 
dos modelos de interpretação era superioridade dos Estados Unidos e de sua 
cultura cívica em relação a outras possíveis opções disponíveis. Essa leitura, 
algumas décadas depois, sofreu diversas críticas vindas, sobretudo, da ciência 
política. Apesar disso, em síntese, é possível afirmar que os estudos acerca 
da cultura política possuem uma espécie de tradição, que, de certa forma, 
nasceu do modelo culturalista norte-americano. Isto é, “rejeitam as explica-
ções derivadas das teorias da escolha racional para os fenômenos políticos, 
privilegiando a esfera dos valores e da percepção e avaliação subjetivados 
pelos indivíduos a respeito dos fenômenos”. Consideram, igualmente, que 
cada indivíduo, quando participa de diferentes “tipos de instituição (família, 
classe, associação, partidos políticos, sistema educacional etc.), estaria exposto 
a distintas formas de socialização que podem ser congruentes ou não entre 
si” (CARNEIRO; KUSCHNIR, 1999, p. 229-242).

Os historiadores se apropriaram do conceito de cultura política ainda 
na década de 1960. Bernard Bailyn em seu livro As origens ideológicas da 
Revolução Americana (1967) procurou defender a tese de que “uma cultura 
política anglo-americana” teria sido a raiz da rebeldia política dos colonos 
que “construíram a nova nação” (MOTTA, 2014, p. 17). Foi somente nos anos 
1980-1990, no entanto, que historiadores franceses tomariam as discussões 
do conceito de cultura política, não sem antes exercerem a crítica ao modelo 
culturalista norte-americano em, pelo menos, dois aspectos: rejeitaram as 
explicações sobre qualquer ideia de superioridade democrática entre os paí-
ses, especialmente dos Estados Unidos e da Europa; consideraram que uma 
ideia de “perspectiva nacional” era excessivamente “generalista ao atribuir 
a todo um povo as características de uma mesma cultura política” (MOTTA, 
2014, p. 20). Exemplo desse trabalho de apreensão específica do conceito de 
cultura política pode ser encontrado nas considerações de Serge Bersntein em 
A cultura política no livro organizado por Jean François Sirinelli e Jean Pierre 
Rioux (1988). No Brasil, que foi influenciado pela historiografia francesa, o 
conceito de cultura política tem se mostrado muito fértil para pensar contex-
tos políticos sob o ponto de vista da “força dos sentimentos [...], fidelidade 
a tradições [...] e a adesão a valores [...]” (MOTTA, 2014, p. 29). Como se 
pode notar, ainda que tenham se estabelecido críticas ao modelo culturalista, 
a concepção da existência de uma dimensão subjetiva da política tem sido 
uma tônica permanente. Para os fins que nos propomos no percurso de nossas 

4 Almond e Verba (1963) inspiraram-se em diversas áreas do conhecimento para o estudo daquelas que 
seriam as dimensões subjetivas da política. Sua principal influência foi um grupo de antropólogos que 
buscava compreender a cultura relacionada ao “caráter nacional”. Esse grupo passaria a ser conhecido 
posteriormente como a Escola de Cultura e Personalidade que se desenvolveu, sobretudo, depois da Primeira 
Guerra Mundial. Sobre isso ver especificamente (KUSCHNIR; CARNEIRO, 1999, p. 230-231).
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investigações, consideramos o conceito de cultura política de modo amplo e 
o de cultura política comunista de maneira particular.

As culturas políticas não são realidades estanques em si mesmas, elas deno-
tam as muitas ações do tempo, são influenciadas pelos diferentes contextos. Ao 
considerá-las, leva-se em conta que há vetores sociais que auxiliam na reprodu-
ção de práticas, ações e valores compartilhados por um grupo determinado que 
são responsáveis pela sua própria existência e reprodução. As culturas políticas, 
além disso, não podem ser simplesmente encerradas nas organizações partidá-
rias. Cultura política é um conceito polissêmico, mas pode ser compreendido 
como “conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas” que 
“partilhado por determinado grupo humano, expressando identidade coletiva 
e fornecendo leituras comuns de passado” também inspira “projetos políticos 
direcionados ao futuro” (MOTTA, 2013, p. 17-18).

Pensar a interação dos conceitos de educação, clandestinidade e culturas 
políticas tornou-se significativo para compreender os sentidos das práticas 
de educação entre os comunistas que viveram na clandestinidade. Ou seja, 
sua identidade de grupo não se dava simplesmente pelo fato dos partidos 
comunistas estarem na ilegalidade. Se a ilegalidade institucional foi um fato 
desencadeador, as experiências dessa ilegalidade se converteram na clandes-
tinidade enquanto característica marcante da trajetória de homens e mulheres 
que, ao longo do século XX, aderiram ao projeto e aos ideais comunistas. 
Foi, então, dessa situação que surgiram as práticas de educação que denomi-
namos de clandestinas, porque elas são tanto o produto quanto a sustentação 
que constituiu, em grande medida, a cultura política comunista e a educação 
comunista na e para a clandestinidade.

Em nosso projeto, para que fosse possível pensar a educação comunista 
no campo de estudos da História da Educação, foi necessário compreendê-la, 
incialmente, enquanto educação não-formal ou não-escolar. Porém, ao se pen-
sar a educação comunista sob a perspectiva da clandestinidade, foi possível 
ressaltar algumas diferenças significativas. O tema da educação não-formal 
ou não-escolar não é necessariamente novo, mas ainda tem sido muito dis-
cutido ao redor do mundo. Alan Rogers (2005) reconhece que “in Germany 
and Austria, the issue of non-formal learning is a new and unresolved one 
[…] it was hardly discussed.” Além disso, os significados se modificaram ao 
longo do tempo, desde os anos 1970-1980, “when the concept language first 
emerged”, associando-se à noção de “lifelong learning” e, mais recentemente, 
a “semi-structured education” ou, ainda, à ideia de “planned and explicit 
approaches to learning introduced into the work organization and elsewhere, 
not recognized within the formal education and training system” (ROGERS, 
2005, p. 2).
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No Brasil, igualmente, pesquisadores, apesar de não apresentarem expres-
samente as mesmas acepções acerca do que seria, afinal, a educação não-for-
mal, têm defendido que se trata de uma educação “fora dos espaços escolares” 
e que “tem por finalidade desenvolver o ensino-aprendizagem de forma pouco 
explorada pela educação formal” (ALMEIDA, 2014, p. 4). A par dessa visão 
mais genérica em torno da ideia de uma “modalidade de educação”, outros 
pesquisadores têm reconhecido que os estudos sobre educação não-formal são 
ainda um campo em desenvolvimento, o que se aproxima das considerações 
de autores fora do Brasil. Maria da Glória Gohn (2006), por exemplo, acredita 
que se trata de “um campo de conhecimento em construção”. Segundo o que 
diz a pesquisadora, a educação não formal aparece ligada a aspectos que, em 
geral, associam- se às dimensões da educação vinculada às “ações coletivas” 
e “organizações comunitárias”. Um tipo de educação voltada à ideia de uma 
“pedagogia social”, à “solução de problemas coletivos” e através da qual os 
grupos poderiam obter “uma leitura de mundo” (GOHN, 2006).

De fato, em relação à dimensão coletiva e social há muitas semelhanças 
entre a educação comunista e a educação não formal. A educação comunista, 
pela perspectiva da cultura política comunista, também se constitui a partir 
de um conjunto de elementos partilhados que expressam “identidade cole-
tiva” (MOTTA, 2013, p. 17). No entanto, se concebermos a educação, em 
seu sentido amplo, enquanto “prática social” (BRANDÃO, 2002, p. 75) uma 
dimensão coletiva ou mesmo social é condição própria do conceito de educa-
ção. Assim, não sendo uma característica distintiva da educação não-formal, 
não poderia sê-lo no conceito de Educação Clandestina. Embora tenhamos 
indicado que se tratava de uma educação não-formal, fomos, no percurso da 
pesquisa, entrevendo outros elementos, aspectos e características que ultra-
passavam essa conceituação. Educação Clandestina, apesar de possuir traços 
de educação não-formal, integrava outros pontos bastante específicos.

Se a educação comunista estava mais ligada aos elementos culturais 
vinculados ao comunismo, é possível afirmar que a sua condição de clan-
destinidade lhe conferia mais um elemento de identificação coletiva, um 
valor, um sentimento comum a ser partilhado que impunha cerceamento, 
mas que mobilizava um tipo de organização determinado, menos em função 
de uma modalidade de educação e mais em função de certas práticas que se 
inseriam em uma cultura política específica, a cultura política comunista. 
Assim, pode-se afirmar, a força da Educação Clandestina dos comunistas 
não estava no fato de ser considerada uma educação não formal. Sua força, 
suas características centrais residem mais nos aspectos vinculados às suas 
práticas e a função que cumpriam dentro de uma cultura política e que, no 
caso dos comunistas, ligava-se à condição de clandestinidade e se dava em 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
EDUCAÇÃO CLANDESTINA: dimensões conceituais e novas interlocuções 29

função de um contexto de forte repressão que influenciava a cultura política 
comunista. As práticas de educação de seus partidários devem ser vistas, 
portanto, como um vetor de mobilização e de sustentação de sua cultura 
política. Ainda que a educação não-formal possa se constituir a contrapelo 
daquilo que é considerado oficial em termos educacionais, ela não será, 
necessariamente, Educação Clandestina. Assim, considerando as temáticas 
e abordagens dos interlocutores que conosco participaram da obra Educa-
ção Clandestina, foi necessário reconhecer que a educação não-formal é 
apenas um dos traços ou características da educação comunista e, também, 
que Educação Clandestina não diz respeito apenas a práticas de educação 
não-formal. Vejamos, a seguir, algumas análises de pesquisas que ajudam 
a compreender nossa proposição conceitual e suas dimensões constitutivas.

Educação Clandestina: apontamentos conceituais

O primeiro exemplo está na abordagem de Fernando Seffner (2019) em 
um texto de sua autoria intitulado Não há dois sem três: regimes de clandes-
tinidade e processos educativos. O artigo, que integrou o volume 1 da obra 
Educação Clandestina, colocou em interlocução os conceitos de educação e 
clandestinidade, inserindo a noção de “regimes de clandestinidade”, que se 
baseia na premissa de que, em uma mesma educação, sujeitos podem viver 
diferentes regimes de clandestinidade. Assim, problematizando trajetórias 
educativas e escolares de homens e mulheres portadores do vírus HIV, Fer-
nando Seffner salienta que “clandestino é, neste caso, alguém silencioso, que 
não consegue dialogar com os demais acerca daquela marca que o empurra 
para a clandestinidade” (SEFFNER, 2019, p. 38).

A noções aplicadas à ideia de “regimes de clandestinidade” permitem 
pensar as relações com a temporalidade, admitindo a possibilidade da coe-
xistência de experiências distintas de clandestinidade, que podem se tornar 
variáveis de acordo com as marcas de estigmas e discriminações que incidem 
na produção das realidades, dos sujeitos e suas subjetividades.

Fernando Seffner (2019, p. 38) ao se referir ao termo clandestino, observa 
que é comum pensar em “algo que se apresenta fora da legalidade, com pro-
pensão a ser feito ‘às escondidas’”. No entanto, conforme ele mesmo destacou, 
“nem sempre aquilo que é clandestino é exatamente ilegítimo”. Uma experiên-
cia de clandestinidade que apareceria associada à marcação do silêncio: “[...] 
alguém silencioso, que não consegue dialogar com os demais acerca da marca 
que o empurra para a clandestinidade [...] a diferença de que elas [as pessoas] 
são portadoras não se transforma em matéria de debate” (SEFFNER, 2019, 
p. 38). Ao problematizar a trajetória de estudantes e professores portadores de 
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HIV, Seffner remete-se ao contexto atual brasileiro em que a AIDS voltou a ser 
“objeto de processos de estigma e discriminação” que ocorre por “derivação 
do pânico moral” vivido por significativa parte da “sociedade brasileira nos 
temas de gênero e sexualidade, dos quais são exemplos movimentos como a 
‘Escola sem Partido’5 e aqueles dos que lutam pela retirada de temas de gênero 
e sexualidade dos currículos”, grupo que é denominado de “movimento con-
tra a ideologia de gênero”. Para esse pesquisador, alguns aspectos deveriam 
ser levados em consideração para saber sobre aquilo que ele denominou de 
“amplitude das áreas de clandestinidade”:

Claro está que a amplitude maior ou menor das áreas de clandestinidade 
está relacionada ao regime político do país ou da região. Em um regime 
fortemente autoritário, uma ditadura, por exemplo, muitas atividades serão 
“empurradas” para a clandestinidade, bem como opiniões políticas, modos 
de expressão, filiação a ideias políticas, autores e livros, valores culturais, 
códigos morais e éticos, etc. Em um regime de amplo pluralismo demo-
crático, podemos ter maior expressão pública da diversidade cultural, 
política, religiosa, moral, e a área de clandestinidade fica então reduzida. 
Se o regime político é fortemente democrático e admite o pluralismo de 
ideias, posso discordar em público dos outros, tenho liberdade de expressão 
e não preciso viver na clandestinidade, minha diferença cultural é respei-
tada. Se o regime de governo é muito fechado e criminaliza a expressão 
de opiniões, termina por se gerar uma área de indivíduos e organizações 
clandestinas, e um conjunto de práticas, debates e valores que só podem 
se expressar na clandestinidade (SEFFNER, 2019, p. 39).

As dimensões de clandestino e de clandestinidade são trabalhadas por 
Fernando Seffner (2019) em relação ao “regime político” e a respectiva 
amplitude, maior ou menor, naquilo que diz respeito à democracia. Viver em 
regimes menos ou mais democráticos influencia diretamente a amplitude das 
áreas de clandestinidade. Podemos, a partir da leitura do excerto, inferir dois 
aspectos importantes que consideramos pertinentes para propor um conceito 
de Educação Clandestina.

5 Movimento ou Organização, Programa ou Projeto que ataca a liberdade de cátedra e se posiciona contra 
o ensino de questões de gênero e sexualidade nas escolas brasileiras. O Escola “Sem” Partido surgiu 
em 2004 por meio da iniciativa do então procurador do estado de São Paulo, Miguel Nagib. O projeto 
apareceu enquanto reação a uma suposta instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos, o 
que representaria doutrinação e limitação da liberdade de aprender do estudante. Tornou-se projeto de lei 
apenas em 2014, no estado do Rio de Janeiro (PL 2974/2014) e, no mesmo ano, também foi apresentado 
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro (PL 864/2014). O atual governo, eleito em 2018, em certa medida, 
parece ter assumido as proposições do Escola “Sem” Partido, “cuja ideologia se tornou pública por meio 
de sítio eletrônico e, ao mesmo tempo, fincava os pés no plano jurídico e lançava seus tentáculos para o 
interior das escolas em busca de supostos professores doutrinadores” (RAMOS, 2018, p. 7).
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O primeiro aspecto é a relação estabelecida entre a clandestinidade e o 
contexto político. Ainda que não necessariamente haja remissão específica 
ao conceito de cultura política, torna-se possível pensar nessa categoria como 
possibilidade para compreender a “amplitude das áreas de clandestinidade”, 
já que o próprio pesquisador trabalha com uma perspectiva de intensidade nas 
condições de ser clandestino e não precisamente de regime político. A dimi-
nuição ou a “amplitude das áreas de clandestinidade” aparece associada, neste 
sentido, a uma dimensão social e política, pois referida através de valores, 
crenças, símbolos e representações de determinadas sociedades sobre gênero 
e sexualidade, assim como às estruturas diversas que constituem a experiência 
da desigualdade e da exclusão em contextos políticos específicos.

Trazendo a discussão para a educação escolar, como nos aponta Seffner 
(2019), é possível pensar que no contexto mais atual da sociedade brasileira 
os “marcadores de gênero e orientação sexual” têm implicado em considerá-
vel tensão nas relações entre indivíduos e grupos, o que se reflete na “cultura 
escolar”, exigindo “modos adequados e respeitosos de ensino e convivência”. 
A AIDS, enquanto doença que atinge sobretudo a população jovem, LGBT, 
pessoas “pobres em geral e com deficiência do acesso escolar, só pode ser 
enfrentada de modo adequado se não for relegada à zona de clandestini-
dade”. As respostas que vêm sendo dadas sobre este tema no Brasil estão 
se distanciando das “medidas de tratamento e prevenção com ampliação do 
acolhimento das diferenças [...], da diversidade dos modos de viver gênero 
e sexualidade, e mesmo dos modos de se relacionar com a doença”. E esse 
distanciamento, possui “conexão com a diminuição do ambiente democrático 
brasileiro, situação vivida de modo mais intenso nos últimos anos” (SEFF-
NER, 2019, p. 53). Nessas zonas de clandestinidade nas quais são empurrados 
os soropositivos, há práticas de educação que ora se configuram como resistên-
cia, ora como projeto, numa complexa tensão entre visibilidade, invisibilidade 
e silêncio. A partir desse exemplo, elucidamos a dimensão política, uma das 
dimensões constitutivas da Educação Clandestina.

A dimensão política é importante na constituição do que foi denominado 
como Educação Clandestina, primeiro porque é vetor das intencionalida-
des que condicionam as possibilidades de ser do humano e da sociedade e, 
segundo, porque resulta de uma relação entre prática educativa e clandes-
tinidade que se dá em culturas e regimes políticos específicos, nos quais a 
experiência da democracia é que vai condicionar a ampliação ou a mesmo a 
diminuição dos regimes de clandestinidade. Educação e clandestinidade, sob 
essa dimensão, se revelam menos como uma modalidade e mais como uma 
experiência que se constitui em um determinado contexto político e social e 
nas marcas que esse contexto provoca nos sujeitos individuais e coletivos. 
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Esse contexto não necessariamente precisa ser compreendido a partir de um 
cenário de fechamento ou repressão de uma ditadura, por exemplo, mas da 
sobrevivência de características autoritárias que se fazem presentes mesmo em 
contextos democráticos. É possível estabelecer relações entre esses contextos 
e a cultura política. A “cultura escolar” poderá refletir aspectos do contexto e 
a escola poderá não se impor em relação a ele, ou seja, pode, como no caso 
examinado pelo autor, não se tornar um “local acolhedor para o debate de 
doenças de transmissão sexual, dos modos de viver a vida afetiva e sexual, 
a descoberta das possibilidades eróticas do corpo, todos esses processos que 
marcam a fase juvenil da vida” (SEFFNER, 2019, p. 54).

O segundo exemplo, publicado no volume 2 da obra Educação Clan-
destina, é o artigo intitulado Educação Comunista nas páginas do jornal A 
Classe Operária (1968-1970). Ao analisarem o jornal A Classe Operária, 
que foi periódico oficial dos dois principais partidos comunistas do Brasil da 
Guerra Fria, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB), os autores entenderam que o jornal foi um importante meio de 
educação naquela cultura política que, de diferentes formas, buscava educar 
e mobilizar politicamente a classe trabalhadora (SILVEIRA; OLIVEIRA; 
MULLER; NICOLAY, 2019, p. 62). Os autores entendem que o jornal, como 
órgão oficial do partido comunista, era valorizado entre os militantes e foi 
assumindo algumas funções dentro da educação comunista. Novamente, em 
termos teóricos, a dimensão política e, em especial, o conceito de cultura 
política, foram mobilizados para analisar as práticas de Educação Clandestina 
assumidas ou materializadas no periódico pesquisado. É um texto importante 
porque demonstra um outro canal da educação comunista, além dos cursos 
de formação política e das práticas de militância: o jornal.

Um dos elementos mais marcantes da cultura política comunista – o 
combate ao revisionismo – aparece com destaque nas edições analisadas no 
A Classe Operária. O jornal, como elemento da educação comunista, não 
só “sinalizava o que deveria ser lido e considerado como política e ideolo-
gicamente correto”; demonstrava também “autores e textos que carregavam 
posições ideológicas ou teses políticas consideradas divergentes da direção 
partidária”, ou seja, teses compreendidas como “revisionistas” (SILVEIRA; 
OLIVEIRA; MULLER; NICOLAY, 2019, p. 74). No trabalho de pesquisa do 
jornal A Classe Operária foi possível observar que os jornais comunistas se 
configuravam como uma forma de divulgação dos ideais que constituíam a 
cultura política comunista e como espaço e instrumento de educação, sobre-
tudo nos momentos em que os comunistas se encontravam na clandestinidade.

Nos dois exemplos, os autores mobilizaram formas diferentes de relação 
entre educação e clandestinidade. No primeiro, a interação se dá no espaço 
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escolar, ou seja, demonstra que não necessariamente a clandestinidade na 
educação estaria previamente ligada à educação não-formal. Por outro lado, 
em ambos os estudos, a dimensão política do contexto estruturou e constituiu 
as relações estabelecidas pelos autores. No primeiro caso, a cultura e o regime 
político pouco ou menos democrático e inclusivo relegam o tema da AIDS e a 
existência dos soropositivos das escolas a regimes de clandestinidade amplia-
dos devido a um contexto que favorece o silêncio e o tabu de temas como 
gênero e sexualidade. No segundo, a falta de democracia igualmente incide 
sobre a relação que foi estabelecida pelos comunistas com a clandestinidade. 
Relação marcada por práticas de educação voltadas para a segurança diante 
da iminente repressão, assim como para a unidade teórica e ideológica frente 
à ação e ao projeto de revolução. Assim, o jornal A Classe Operária assumiu 
importante papel entre as alternativas de educação criadas na clandestinidade.

Voltando às coletâneas organizadas e publicadas por nosso grupo de pes-
quisa sob o título de Educação Clandestina, encontramos mais dois exemplos a 
partir dos quais se pode, ainda, apontar alguns destaques. No primeiro volume 
da coletânea, em capítulo intitulado Discriminação: a passageira clandes-
tina da pedagogia, François Dubet afirma que, “por trás do funcionamento 
‘oficial’ da escola e do reconhecimento do papel das desigualdades sociais 
na formação das desigualdades educacionais, a discriminação se apresenta 
como uma ‘passageira clandestina da pedagogia’” (DUBET, 2019, p. 17). 
Ao desenvolver o tema das discriminações clandestinas na sociedade e no 
sistema de ensino francês, Dubet (2019) destaca como as discriminações e 
a estigmatização operam de forma sutil nas práticas sociais, constituindo e, 
também, condicionando as experiências educativas.

Na mesma obra, Douglas Luís Weber e Camilo Darsie de Sousa (2019), 
dois aspectos podem ser destacados: primeiro que, para esses autores, a dimen-
são clandestina ultrapassa a concepção jurídica da situação do migrante: “ser/
estar clandestino não se refere aos vistos de permanência”, mas como “os 
diferentes migrantes [...] produzem-se no contexto de ‘vida clandestina’ [...], 
por ocuparem a posição do outro, a posição do sujeito deslocado” (WEBER; 
DARSIE, 2010, p. 119-120); segundo que, ao se referirem à temática da 
clandestinidade dos sujeitos migrantes, partindo da exploração do conceito 
de espaço, procuram explicar que os “processos educacionais que atravessam 
os migrantes em função da passagem e/ou permanência em lugares diferentes 
daqueles que deixaram para trás” contribuem para enquadrá-los em uma “vida 
clandestina”, isto é, em “uma posição de sujeito que os deixa permanentemente 
em situação de estranhamento no que se refere às populações autóctones” 
(WEBER; DARSIE, 2019, p. 126).
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Cheron Zanini Moretti, em um capítulo sobre a experiência educativa 
descolonial dos e das zapatistas, aproximou os conceitos de entre educação 
e clandestinidade com o ao conceito de insurgência. Em seu estudo, a pes-
quisadora explica que, reivindicando-se como produto do processo histórico 
colonial, o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e sua base 
de apoio, campesina e indígena, não apenas criaram um Sistema Educativo 
Rebelde Autônomo Zapatista, mas também experienciaram tensões em seus 
territórios de resistências, além de outras lógicas de tempos e de lugares, 
como no diálogo horizontal entre conhecimentos e metodologias próprias 
ante a lógica hegemônica do sistema-mundo (colonial-capitalista-patriarcal). 
A conclusão de Cheron Moretti (2019) é a de que: “contra o desperdício da 
experiência, o zapatismo nos oferece uma pluralidade de alternativas con-
tra-hegemônicas, a maior parte delas, gestadas na clandestinidade de seu 
exército e nas suas bases de apoio” (MORETTI, 2019, p. 198). A autora, 
em produções a respeito do exílio vivido por Paulo Freire, tem observado a 
dimensão epistemológica e pedagógica da clandestinidade tanto em relação 
à obra do educador brasileiro como em relação à permanência clandestina de 
seu método de alfabetização durante a ditadura militar brasileira (MORETTI, 
2010; MORETTI; PITANO; SCHULZ, 2019).

Mas, o que nos dizem esses exemplos quanto às dimensões conceituais 
daquilo que entendemos como Educação Clandestina? Em primeiro lugar, 
que a as práticas de Educação Clandestina podem ser gestadas na contingên-
cia das experiências de opressão vividas por sujeitos, espaços, pedagogias, 
currículos e territórios. Nessa perspectiva, vivem a clandestinidade enquanto 
prática social não apenas homens e mulheres, mas ideias, métodos, sistemas, 
símbolos e lugares. A dimensão formativa dessa experiência pode se dar pelas 
marcas da resistência, da exclusão ou da busca de projetos coletivos de futuro.

Assim, com base no que foi exposto até o momento, e com base nas 
reflexões e interlocuções que temos realizado e publicado no Brasil, pode-
mos dizer que Educação Clandestina consiste em um conjunto de práticas 
sociais heterogêneas de formação, de resistência e de exclusão, resultantes e 
produtoras de culturas políticas menos ou mais abertas ou democráticas. Por 
estratégia ou imposição, são práticas marcadas pelo silêncio, por regimes de 
clandestinidade – distintos, complementares ou sobrepostos – definidos na 
dialética tensão entre liberdade e opressão, sendo, portanto, práticas consti-
tuídas a partir de experiências individuais e coletivas da (in)visibilidade, da 
(i)legalidade, e da (des)igualdade.
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Conclusão

Propor algumas balizas de referência para o conceito de Educação Clan-
destina para pensar suas diferentes operacionalizações foi o objetivo prin-
cipal desse artigo. A rigor, trata-se de um conceito que abrange diferentes 
dimensões, tais como a política, a epistemológica, a cultural, a histórica e a 
pedagógica. Ainda que não tenhamos explorado todas as dimensões com o 
mesmo destaque, expressamos os principais elementos teóricos que deram 
sustentação à proposição conceitual apresentada, tão cara ao nosso grupo de 
pesquisa. Com isso, esperamos que os apontamentos realizados possam sub-
sidiar reflexões no vasto campo de estudos educacionais. Como toda teoria, 
em geral, nasce de uma prática, optamos por contar sobre o andamento, sobre 
o nosso percurso de pesquisa, enfatizando os momentos em que os desafios 
de cunho teórico-conceitual se impuseram, impelindo-nos não só a procurar 
alternativas, mas debater, no próprio grupo e com nossos interlocutores, como 
e por quais caminhos, afinal, nós as procuraríamos. Por isso, na primeira parte 
deste artigo, buscamos situar a pesquisa desenvolvida nos últimos cinco anos 
em dois momentos: o primeiro, caracterizado como de reflexão acerca dos 
aspectos teórico-metodológicos relacionados à interação com as fontes de 
pesquisa; o segundo, configurado a partir de reflexões teórico-conceituais, ou 
seja, quando passamos a dialogar sobre os conceitos teóricos que poderiam 
assegurar a interação mais acertada em relação aos procedimentos de análise 
das fontes. Da primeira parte, concluímos que os desafios impostos pela nossa 
interação com as fontes e pelas reflexões metodológicas já estavam exigindo 
uma reflexão mais aprofundada acerca do papel que o conceito teórico de 
culturas políticas teria no próprio desenvolvimento da investigação. Sendo 
um conceito multidisciplinar, as noções aplicadas a ele mostraram-se interes-
santes no desenvolvimento da pesquisa realizada no período 2015-2019 e que 
segue atualmente. Vimos que era impossível compreender adequadamente as 
práticas de educação comunista sem que se considerasse o conceito de culturas 
políticas de modo geral e o de cultura política comunista, em particular. Isto é, 
ao nos perguntarmos sobre as nossas fontes de pesquisa e sobre os conceitos 
de educação e clandestinidade, tivemos que entender o que significava ser 
clandestino e o que, afinal, as práticas de educação comunista guardavam de 
relação com a clandestinidade.

Já encaminhando a segunda parte, tratamos, mais precisamente, das dimen-
sões propriamente conceituais da interação entre educação, clandestinidade e 
culturas políticas considerando o que se apresentava nas fontes de pesquisa. 
Cabe destacar as diferenças que estabelecemos entre os conceitos de educação 
não-formal, educação comunista e Educação Clandestina. Embora a educação 
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comunista, como uma das dimensões daquilo que denominamos como Educação 
Clandestina, seja caracterizada por traços de educação não-formal, não se pode 
afirmar que ela possa ser reduzida a essa noção. A educação não-formal possui 
dimensões ligadas à coletividade, à ação coletiva, mas isso, por si só, não permite 
afirmar que a Educação Clandestina, por ser uma educação desenvolvida por 
meio de referências identitárias de grupo, possa ser conceituada apenas como 
educação não-formal. As práticas de educação de comunistas na clandestini-
dade se desenvolvem em um contexto bastante específico, de ilegalidade dos 
partidos comunistas, fechamento e repressão. Trata-se de um tipo de educação 
que se refere a um contexto específico que está determinado pela concorrência 
de uma cultura de repressão.

No que se refere aos apontamentos conceituais, não somente no que diz 
respeito à denominação de Educação Clandestina, mas, sem deixar de lembrar 
das dimensões da educação na clandestinidade, apresentamos os exemplos 
de aplicação, inseridos no campo de estudos educacionais contemporâneo, 
das dimensões da clandestinidade na Educação e da Educação Clandestina. 
Vimos que o conceito, diferentemente de estar relacionado apenas a um tipo 
ou modalidade de ensino, sugere uma forte ligação com o contexto social e 
político de contextos determinados. Neste caso, a educação comunista se torna, 
como já dissemos, apenas uma das dimensões da clandestinidade. Há outras 
possibilidades sendo exploradas, tanto no presente quanto no passado, tanto na 
educação formal quanto não-formal. Em todas elas, a clandestinidade é menos 
uma situação legal e jurídica e mais um conjunto de experiências e práticas 
individuais e coletivas que são impostas por um contexto de cerceamento, mas 
que acabam estimulando a organização de grupos ou práticas clandestinas.

Por fim, pensar a Educação Clandestina significou refletir o percurso 
de pesquisa e os desafios que eram postos a cada momento. Foi só a partir 
dessa reflexão que foi possível estabelecer alguns referenciais de cunho teó-
rico-conceitual. Práticas sociais, formação, resistência e exclusão. Estratégia, 
imposição e silêncio. Regimes de clandestinidade que se inserem na dinâmica 
tensa e complexa de experiências individuais e coletivas que combinam invi-
sibilidade e visibilidade; legalidade e ilegalidade, igualdade e desigualdade. 
Vale destacar, por fim, outra contribuição. Ao realizarmos a pesquisa, com 
diferentes enfoques sobre a Educação Clandestina, associada ao campo da 
História da Educação, tivemos um caráter de originalidade no Brasil, onde, 
geralmente, a História da Educação concede destaque a temas relacionados 
à história das instituições educacionais e da cultura escolar.
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JOGAR A PEDRA E ESCONDER A MÃO: 

trajetórias escolares, regimes de clandestinidade 
e pedagogias de gênero e sexualidade

Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder
O que não dá mais prá ocultar e eu não quero mais calar [...]

Explode Coração
(Gonzaguinha).

Fernando Seffner

Dos percursos manifestos e dos percursos clandestinos

A vida social pode ser pensada como composta por percursos abertos, às 
claras, visíveis, ostensivos, proclamados e admitidos, explicitamente divul-
gados, intensamente desejados como sabidos e por todos e todas conhecidos, 
quiçá registrados para melhor conhecimento das gerações futuras. Percursos e 
atos realizados “à luz do dia” como muitas vezes se afirma. Mas a vida social 
é igualmente composta por outro conjunto de percursos, aqueles clandestinos, 
encobertos, furtivos, escondidos, não publicados, não divulgados, silencia-
dos e escusos, disfarçados e dissimulados, dos quais se busca que não fique 
registro para a posteridade. Percursos e atos que se fazem “nas sombras da 
noite”, usando metáfora popular, que joga com as noções de luz e escuridão. 
Na trajetória escolar tal situação não é diferente. Essa distribuição de percur-
sos manifestos e percursos clandestinos podemos pensar em conexão com as 
noções de regime de visibilidade, vigilância e punição, sociedade disciplinar, 
corpos dóceis, estratégias de exame e confissão, todas categorias inspiradas no 
pensamento de Foucault (1977; 1992). Podemos pensar as trajetórias escolares 
na ótica do que se dá a ver, e do que deve ser escondido. Ou de quem pode 
ser visto e quem deve andar escondido.

A questão da clandestinidade habitou a vida escolar do autor desse artigo 
desde os primeiros anos, e em ligação direta com os marcadores gênero e 
sexualidade, como aqui se vai enfocar. Considero então que, antes de conhe-
cer o conceito – clandestinidade – ele já fazia parte das minhas estratégias de 
vida. Havia então um conhecimento – o que Paulo Freire chama de leitura do 
mundo – que precedeu a leitura da palavra – o conceito propriamente dito de 
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clandestinidade, associado às categorias do pensamento de Michel Foucault 
que acima enumerei. É importante dizer isso aqui, pois o reconhecimento de 
meu lugar de fala (RIBEIRO, 2017), para dizer do conceito, permite ao leitor 
ou leitora saber melhor das alternativas que tomei para abordá-lo. No caso da 
cultura escolar, há evidentes conexões entre regimes de visibilidade, estraté-
gias de disciplina dos corpos e opções de clandestinidade. Foi o meu caso ao 
longo do curso primário, do ginásio e do científico. Enquanto outros meni-
nos, da mesma idade que eu, não sentiam necessidade de viver às escondidas 
certas descobertas em termos de corpo, gênero e sexualidade, que implicam 
desejo, erotismo e prazer, eu fiz isso recorrendo a um estrito regime de clan-
destinidade. Decidi então que uma das fontes de análise selecionadas para 
a segunda parte desse artigo são excertos de minhas memórias desse tempo 
escolar, dialogadas com informações colhidas no cenário contemporâneo, 
em escolas de ensino médio. Mas esse não é um artigo autobiográfico. Parte 
do material de análise deriva de coletas em tempos recentes, conforme se vai 
indicar com clareza adiante. Mas o diálogo com algo das minhas memórias 
permite deixar mais claro de que lugar eu falo. O ponto de vista é, neces-
sariamente, a vista a partir de um ponto. O que escrevo aqui tem marcas de 
leituras e autores – indicadas ao longo da escrita e postas nas referências – mas 
tem também marcas de memória e de constituição do sujeito que escreve, na 
época um adolescente com muitas dúvidas em relação aos desejos eróticos, 
e nos dias de hoje um sujeito claramente identificado com o que podemos 
chamar de universo gay.

Os regimes de visibilidade implicam a produção de estratégias do mostrar 
e do ocultar. A visibilidade pode ser pensada como tendo um capital simbólico 
próprio, que usamos em nosso benefício, e que inclusive podemos acumular 
ao longo do tempo, ao modo de uma caderneta de poupança. Mas podemos 
também pensar que atos que se produzem em regime clandestino constituem 
outra qualidade de capital simbólico, que também se acumula, e que também 
podemos usar em benefício próprio em dadas situações. Para o que interessa 
no presente texto, nas duas situações, o esconder e o mostrar, estão envol-
vidas pedagogias da aprendizagem, estratégias que nos educam em relação 
ao que mostrar, quando mostrar, o que esconder, quando esconder, e como 
mostrar e como esconder. E vamos nos ocupar centralmente dos regimes de 
clandestinidade, conceito que desenvolvi de modo inicial em Seffner (2019), 
naquela ocasião preocupado com trajetórias educativas e escolares de homens 
e mulheres portadores do vírus HIV, e suas estratégias de ocultação dessa 
condição, visando fugir dos processos de estigma e discriminação decorren-
tes. No presente artigo, quero estabelecer conexões entre sujeitos e práticas 
sociais na intersecção entre cultura escolar, trajetórias curriculares, regimes 
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de clandestinidade e pedagogias do gênero e da sexualidade. E o foco são as 
masculinidades, ou as estratégias de produção das masculinidades. Ou seja, 
me ocupo em examinar meninos e jovens em situações escolares. As situações 
e depoimentos que apresento se originam das anotações em diário de campo 
de projeto de pesquisa que envolve a etnografia de cenas da cultura escolar1.

Ao longo da trajetória escolar os sujeitos são de modo simultâneo alunos 
ou alunas, filhos ou filhas, jovens inseridos em tal ou qual cultura juvenil, 
crentes desta ou daquela confissão religiosa, negros ou negras com inserção 
maior ou menor nos grupos sociais marcados por raça, dentre outros mar-
cadores sociais da diferença. Ao cruzar o portão da escola, ao ingressar no 
território escolar e ali permanecer diariamente por algumas horas, durante 
tantos anos, em caráter obrigatório segundo a lei brasileira (BRASIL, 2009), 
esses sujeitos são simultaneamente alunos ou alunas, e sujeitos que estão ali 
portando as marcas dessa ou daquela cultura juvenil. Com isso afirmo que 
a escola é local que os jovens frequentam e nela experimentam tanto um 
elevado grau de sociabilidade com outros jovens – acionando a identidade 
de pertencimento a suas culturas juvenis próprias, em negociação com os 
pertencimentos de outros jovens a outras culturas juvenis diversas da sua – 
quanto experimentam-se na posição de alunos ou alunas – ou seja, sujeitos 
de aprendizados escolares formais, notadamente saber ler, escrever, contar, 
conhecer a história de seu país, ter contato com a alfabetização científica de 
modo amplo. Ao falar em culturas juvenis, estou nomeando a diversidade 
dos modos de viver a condição juvenil, o que se observa em qualquer sala de 
aula, onde convivem lado a lado meninos e meninas que se nomeiam ou são 
nomeados como nerds; geeks; adeptos do K-pop; meninos negros e meninas 
negras portando elementos e com cabelos que remetem ao pertencimento a 
culturas afro-brasileiras; meninos de unhas pintadas; jovens meninos gays; 
meninas lésbicas; meninos com elementos de vestuário da cultura nativista 
do Rio Grande do Sul como sandálias; fãs de games; meninas patricinhas; 
as loiras; meninas esportistas; meninas feministas; meninos e meninas com 
forte adesão a religiões evangélicas; fãs de animes e mangás; meninos e 
meninas com forte pertencimento político, inclusive partidário; meninos e 
meninas adeptos do funk, do hip hop, do som tecno, do rock, metaleiros ou 
outros estilos musicais; rapazes adeptos da cultura das academias e do corpo 
sarado; punks; fumantes; saudáveis e naturebas; malandros; pré-adolescen-
tes; adolescentes problemáticos; bagunceiros; comportados; tatuados e não 

1 Projeto de pesquisa “Processos Culturais e Pedagógicos de Produção, Manutenção e Modificação das 
Masculinidades no âmbito da cultura escolar: reiterações e transgressões da norma”, financiamento CNPq 
308086/2018-0, resumo e características do projeto disponíveis em: http://lattes.cnpq.br/2541553433398672. 
Acesso em: 9 nov. 2020.
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tatuados; góticos; emos; aficionados pelo skate ou pelas bikes; e mais um 
sem número de possibilidades. Claro está que o percurso escolar pode acio-
nar outras marcas, outros pertencimentos, outros saberes, ser impactado por 
outros conteúdos, e no limite ser analisado segundo outra lente. Mas a lente 
que assumo nesse artigo é aquela que privilegia o percurso escolar como um 
conjunto de experiências na condição de aluno ou aluna e na condição de 
jovem. Isso implica assumir que o percurso escolar, normalmente feito em 
instituição pública no caso brasileiro, é um percurso que permite ao jovem 
certo afastamento da condição de filho ou filha.

Ninguém vai à escola para lá aprender a mesma coisa que aprende em 
casa. Dessa forma, é na escola que o sujeito pode experimentar ser de outros 
modos, e isso é necessário para a progressiva conquista de certo grau de 
autonomia pessoal – autonomia de pensamento, de elaboração de trajetórias 
futuras, de reflexão sobre as formas de vida que experimenta ou gostaria de 
experimentar, de maturação de um ideário político etc. Essa tensão entre 
família e escola é, no cenário contemporâneo brasileiro, produtora de pânico 
moral e muitos conflitos, em particular quando envolve os aprendizados na 
escola de temas em gênero e sexualidade, conforme discutido em Miskolci 
e Campana (2017), que são justamente os aprendizados que vou analisar 
adiante. Como expressão do pânico moral, basta ver a ação de movimentos 
sociais como o movimento “ideologia de gênero” e o movimento “escola sem 
partido”, em especial no ataque aos planos de educação, conforme discutido 
em Vianna e Bortolini (2020). É natural que ao ingressar no percurso escolar 
os jovens tomem contato com outros modos de vida, outras opiniões políticas, 
conhecimentos científicos que tensionam verdades familiares, conheçam na 
escola colegas que vivem segundo outros códigos de conduta ética e moral, 
dialoguem com jovens que têm planos de futuro bem distintos dos seus. Essa 
marca da vida escolar, que indica ampliação de horizontes intelectuais e éticos 
e que é o fundamento mesmo dos processos educacionais, que é saudável e 
desejável, no Brasil dos últimos anos se converteu em motivo de temor e 
ocasiona o que tem sido designado de pânico moral, uma sensação difusa, mas 
potente, de que algumas instituições ou pessoas ameaçam determinados valo-
res e interesses sociais. Em situações mais aguçadas de pânico moral, temos 
escutado a afirmação de que determinados aprendizados escolares podem 
“destruir a sociedade”, o que significa desconhecer os poderosos mecanismos 
que garantem a tradição e a coesão social, mesmo em meio à diversidade 
de opiniões. Daí encontrarmos no país hoje muitos defensores da educação 
doméstica2, desejando atribuir às famílias o encargo de educar seus filhos em 
casa, evitando que compareçam à escola.

2 Muitas vezes referida no debate brasileiro pela designação em língua inglesa, homeschooling.
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Esboçado esse quadro, reconhecidamente muito genérico, sobre o que 
estou entendendo como as marcas principais do percurso escolar, apresento 
alguns conceitos para dar conta da tarefa específica aqui proposta: narrar e 
analisar situações em que alunos homens jovens estiveram envolvidos, na 
intersecção entre cultura escolar, trajetórias curriculares, e pedagogias do 
gênero e da sexualidade, e que nos permitam refletir sobre como lidam com 
regimes de clandestinidade. Iniciamos com esse último conceito, aproveitando 
definição esboçada em artigo anterior:

Por elemento clandestino vamos designar aqui algo que se apresenta fora 
da legalidade, com propensão a ser feito “as escondidas”. Nem sempre 
aquilo que é clandestino é exatamente ilegítimo. Pode ser fora da lega-
lidade para uma dada cultura juvenil, um dado ordenamento legal, mas 
pode ser aceitável em outro registro cultural ou social ou jurídico. Um 
regime de clandestinidade pode indicar coisas e práticas que permanecem 
ocultas, que não são feitas em público, mas que não são exatamente coibi-
das, apenas não podem se expressar na frente de todos. [...] Desta forma, 
há palavras, gestos, coisas, práticas, declarações, modos de ser, opiniões, 
condutas, imagens, livros, cartilhas, que não podem ser mostradas ou feitas 
em certos lugares, mas podem ser feitas ou vistas em outros. Não podem 
ser feitas frente a certos grupos de pessoas, mas podem ser feitas frente a 
outros grupos (SEFFNER, 2019, p. 38).

Certas coisas são próprias da cultura escolar, próprias de se fazer na 
escola, como organizar fila para entrar em uma sala, eventualmente usar uni-
forme, cantar o hino nacional, saber o que foi a querela das investiduras 
durante a Idade Média. Feitas ou ditas em outros lugares, podem soar estra-
nhas. Ao contrário, na escola não são admitidas determinadas práticas – portar 
uma arma por exemplo; determinados itens do vestuário – usar boné é proibido 
pelos meninos em algumas escolas, ou usar certas roupas femininas considera-
das provocantes pelas meninas; ou se valer de determinadas estratégias forte-
mente competitivas, próprias de ambientes empresariais, mas que se chocam 
com a cultura de solidariedade e cooperação da escola. Por cultura escolar, 
e apoiado em Julia (2001), Filho (2004) e Knoblauch (2012), entendo uma 
intrincada articulação, de resultados incertos e pouco previsíveis, entre normas 
escritas, tradições escolares, condutas esperadas, disposições de regimentos, 
práticas regulatórias, objetivos e finalidades da educação, estratégias de moni-
toramento e avaliação das aprendizagens, demandas sociais e familiares ou 
dos próprios alunos acerca das trajetórias escolares, disposições curriculares, 
pressões de grupos sociais, desejos das culturas juvenis, modas educacionais, 
interpretação de leis e de políticas públicas, exigências do mundo do trabalho, 
compromissos firmados em acordos internacionais que exercem pressão sobre 
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o que se pode ou não, se deve ou não fazer na escola. É através do conceito 
de cultura escolar que podemos desenhar os contornos da instituição escola, 
salientando as marcas que constituem sua identidade cultural em meio a tantas 
outras instituições. Certo é que a cada momento em que definimos algum traço 
dessa cultura escolar, definimos também as pressões para sua modificação, 
por ser esse um campo altamente contingente e disputado.

No cenário contemporâneo é visível grande conjunto de pressões em 
torno da definição dos contornos da cultura escolar, o que aliás explica a 
profusão de legislação e políticas públicas que apenas na última década recaí-
ram sobre a escola pública brasileira, em particular no ensino médio, onde se 
fazem cada vez mais fortes os interesses empresariais, conforme se discute 
em Filho, Lopes e Iora (2019). É dentro desse terreno altamente dinâmico 
que os jovens fazem o percurso curricular e de sociabilidade. São também 
muito complexas as articulações entre as demandas escolares e as demandas 
das culturas juvenis sobre a escola, ainda mais em tempos em que a noção de 
protagonismo juvenil é forte, especialmente no ensino médio com a estratégia 
dos itinerários formativos (BRASIL, 2017). É no interior da cultura escolar, 
que busca estabelecer o que é o comportamento esperado de um aluno e de 
uma aluna, e na disputa com as culturas juvenis, que dispõem acerca do que 
é ser um jovem ou uma jovem, que se produzem estratégias que podem levar 
à decisão de que tais ou quais atos só possam ser feitos em regime de clan-
destinidade, como adiante apresento e analiso. Isso acontece porque, como 
já acentuado, a cultura escolar é marcada por práticas em exercício, e estas 
acontecem sempre em disputa com os valores das culturas juvenis e com 
marcas dos diferentes contextos e épocas históricas.

Nesse artigo estou focado em pensar o que os meninos fazem ou não 
fazem, mas em geral são estimulados a fazer, em regime de clandestinidade, 
no sentido de se produzirem simultaneamente enquanto meninos e enquanto 
homens e enquanto alunos, frente ao que caracteriza a cultura escolar e frente 
às exigências curriculares e expectativas sociais. Para negociar com tantas 
diretrizes que podem em muitas situações apontar para direções opostas, há 
atitudes que são “empurradas” para expressão na clandestinidade, ou na semi-
clandestinidade. Não há uma regra geral, com certeza, pois a posição de sujeito 
de cada um é diferente, embora possamos agrupar os jovens pelos marcadores 
sociais da diferença, muitos já citados acima: raça, gênero, orientação sexual, 
pertencimento religioso, modelo familiar, posição política, adesão a tal ou qual 
cultura juvenil, projeto de vida etc. Mas tais marcadores nunca se revelam de 
modo isolado. Ninguém tem apenas cor da pele negra. Essa cor da pele está 
em um corpo masculino ou feminino ou trans ou não binário. E num corpo 
que tem inserção de classe, nível de escolaridade, geração, pertencimento 
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religioso, adesão a esta ou aquela cultura juvenil, foi criado em uma família 
do tipo tal ou qual, tem valores políticos progressistas ou conservadores e 
assim por diante. É necessário mobilizar o conceito de interseccionalidade para 
pensar tal conjunto de marcadores em ação, conforme discutido em Carvalho 
(2020), para pesquisa que opera com gênero e ambiente escolar, o que dialoga 
com a proposta desse artigo. De toda forma, o esforço na interseccionalidade 
aqui é pequeno, por conta da fragmentação das cenas colhidas em escola, que 
não permitem saber muito dos e das informantes. Apenas aponto essa direção 
teórica, tendo em vista perceber que ela é muito frutífera para a análise dos 
regimes de clandestinidade, que são sempre altamente dinâmicos e produzem 
posições de sujeito a depender de interpelações contingentes.

Operar na clandestinidade ou na semiclandestinidade pode gerar um 
capital próprio, bastante valorizado no sentido do constituir-se enquanto 
homem. Pode igualmente trazer problemas no desempenho escolar, risco 
sempre presente. Em parte, já foi possível abordar esse tema em produções 
anteriores, em particular em Seffner e Silva (2016; 2014). Nesses dois artigos 
tínhamos como objetivo acompanhar as trajetórias de meninos em situação 
escolar ao longo do ensino médio, em duas escolas públicas de município 
da região metropolitana de Porto Alegre. Nosso especial interesse estava em 
mapear e analisar os embates e complexas negociações entre a necessidade 
de produzir-se homem; ser bom aluno; não ser visto como um homem fraco 
ou pouco viril; cumprir as exigências escolares; desfrutar do pertencimento 
em uma ou mais de uma cultura juvenil; perceber-se em estado de preparação 
para algum exercício profissional futuro; não frustrar expectativas familiares 
no sentido de vir a ser um bom pai e um bom marido; manter uma boa relação 
com os professores e professoras; agradar as meninas, o que por vezes significa 
certa adesão a noção de equidade de gênero ou até mesmo a determinados 
valores do feminismo; manter um bom desempenho esportivo, notadamente 
no futebol; não ser tomado como um “maricas” mas também não ser visto 
como um “troglodita”; não ser tido como burro mas também não ser visto 
como alguém que passa os dias estudando. Retomo nesse artigo cenas cole-
tadas ao longo de muitos anos em escolas, agora examinadas sob a ótica do 
que denomino de regimes de clandestinidade, categoria que não havia sido 
pensada no momento do registro das cenas e dos artigos anteriores.

Meninos e meninas nas escolas subjetivam-se e constroem-se sujeitos de 
modos muito diferentes na cultura escolar. Para além do marcador gênero, as 
negociações envolvem muitos outros marcadores sociais da diferença. Todo o 
processo se dá em quadro altamente contingente, ou seja, o jogo de fatores é 
dinâmico e complexo. A trajetória escolar é longa, crianças entram na escola 
de modo obrigatório pela legislação brasileira aos quatro anos, na Educação 
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Infantil. No total, se formos cumprir a legislação, permanecem por 14 anos 
na escola, até o fim do ensino médio. Mesmo com interrupções, evasões e 
expulsões, grande número de jovens permanece muitos anos na escola, e isso 
é uma conquista da democracia que se instaura com a Constituição Federal 
de 1988, que criou instrumentos e orçamentos para fazer cumprir o direito 
à educação. Ao longo dessa trajetória escolar, há um progressivo processo 
de conquista da autonomia pessoal, assinalado por marcos jurídicos, como a 
idade de consentimento para a vida sexual, a idade de trabalhar como aprender, 
a idade de votar entre outras. Constituir-se sujeito implica ações visíveis e 
ações clandestinas. Há um conjunto de ações clandestinas que podem produzir 
desigualdades nas oportunidades da vida, deixando marcas difíceis de superar 
depois da saída da escola. Todo o processo de constituir-se sujeito é altamente 
dependente do ambiente macropolítico, o que é elemento importante para pen-
sar nos regimes de clandestinidade, conforme já assinalei em artigo anterior:

Claro está que a amplitude maior ou menor das áreas de clandestinidade 
está relacionada ao regime político do país ou da região. Em um regime 
fortemente autoritário, uma ditadura, por exemplo, muitas atividades serão 
“empurradas” para a clandestinidade, bem como opiniões políticas, modos 
de expressão, filiação a ideias políticas, autores e livros, valores culturais, 
códigos morais e éticos, etc. Em um regime de amplo pluralismo demo-
crático, podemos ter maior expressão pública da diversidade cultural, 
política, religiosa, moral, e a área de clandestinidade fica então reduzida. 
Se o regime político é fortemente democrático e admite o pluralismo de 
ideias, posso discordar em público dos outros, tenho liberdade de expressão 
e não preciso viver na clandestinidade, minha diferença cultural é respei-
tada. Se o regime de governo é muito fechado e criminaliza a expressão 
de opiniões, termina por se gerar uma área de indivíduos e organizações 
clandestinas, e um conjunto de práticas, debates e valores que só podem 
se expressar na clandestinidade (SEFFNER, 2019, p. 39).

Finalizando essa parte introdutória, um último conceito e três questões. 
O percurso escolar é estruturado por pedagogias do gênero e da sexualidade, 
que a todo instante interpelam os jovens e as jovens. Esse conceito designa 
um conjunto amplo e variado de estratégias de aprendizagem e formação, que 
envolvem os marcadores gênero e sexualidade. Nele podemos alocar desde 
os elementos arquitetônicos escolares – banheiros, por exemplo, ou entradas 
distintas nos refeitórios – passando pelo vestuário – uniformes ou códigos 
de vestir que se preocupam com marcar gênero – e a grande quantidade de 
rituais escolares – fazer filas separadas por gênero ou aulas de Educação Física 
em que alunos e alunas são separados. Aprender sobre gênero e sexualidade 
na escola passa por frases inocentes, como as já conhecidas “as meninas são 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
EDUCAÇÃO CLANDESTINA: dimensões conceituais e novas interlocuções 49

muito esforçadas, por isso elas se saem bem, já os meninos não estudam, 
mas são inteligentes”, a indicar que alguns são desde sempre inteligentes, as 
outras podem vir a ser inteligentes, graças a seus continuados esforços, mas 
fique claro que não nasceram inteligentes. Nas aulas de História, quando eu 
cursava o Ginásio, escutei em mais de uma ocasião que “o enfraquecimento 
da civilização grega esteve ligado, entre outros fatores, à disseminação da 
homossexualidade entre os homens que dirigiam a vida política e entre os 
guerreiros”. Uma variação dessa frase me ficou na memória: “o fim do Império 
Romano foi assinalado por um período de intensa dissolução moral”. Levei 
alguns anos para entender exatamente o que era dissolução moral, e surpreso 
fiquei em perceber que coisas que eu gostava de fazer estavam incluídas 
nesse termo, que nunca foi explicado na escola. A cultura escolar ensina sobre 
gênero e sexualidade de muitos modos, mas ensina sempre. As pedagogias 
do gênero e da sexualidade não habitam apenas a escola, estão presentes nos 
artefatos culturais em geral, como novelas, ritmos musicais, histórias infantis, 
propagandas de todos os tipos de produtos, culturas juvenis, declarações de 
autoridades políticas, descrição de carreiras profissionais etc. Todos esses 
elementos ingressam na escola, pela mão de alunos, alunas, alunes, profes-
sores, professoras, funcionárias, comunidade escolar. Todos esses elementos 
estão sujeitos a regimes de visibilidade. Alguns se pode mostrar, outros se 
deve esconder, pois nem se deveria levar para a escola. Para o que interessa 
nesse artigo, vale salientar que os regimes de visibilidade, que produzem 
clandestinidade, são dispositivos importantes para entender as dinâmicas 
em gênero e sexualidade na escola. Há um capital visual em mostrar gênero 
e sexualidade, e há também um capital próprio em fazer escondido e não 
mostrar. As questões que endereçamos para o segundo tópico desse texto são 
três. O que se faz clandestinamente na escola? O que é bom de fazer de modo 
clandestino na escola? O clandestino implica sempre invisibilidade?

Não falar e falar, mostrar e esconder, homem se fazer, aluno ser

Começo com algumas cenas de memória da minha própria trajetória 
escolar. Tais cenas definem para mim o que aprendi na escola sem que lá 
nunca tenha sido explicitamente ensinado. E aprendi sem mostrar a ninguém 
que aprendi, ou seja, não fui avaliado por essas aprendizagens. Isso de modo 
formal, claro. Mas em outros indicadores de sucesso na carreira escolar fui 
avaliado nesses quesitos, com desempenho que considero razoável. Minha 
autoavaliação como tendo um desempenho razoável se ancora em uma cons-
tatação já óbvia para mim naquela época ginasial, e que implicou um delicado 
equilíbrio entre visibilidade e clandestinidade. Dois garotos com claros traços 
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afeminados cursaram comigo os quatro anos do curso ginasial, um na minha 
turma alguns anos, outro em outras turmas. Eles sofriam hostilidade dos cole-
gas e de alguns professores – particularmente os de Educação Física. Havia 
por outro lado uma enorme quantidade de garotos que passava a vida escolar 
desfrutando dos privilégios de uma masculinidade tida como normal. O grande 
privilégio é aquele da norma, viver sem ser incomodado, uma vez que se é 
“normal”, então ninguém repara em seus desempenhos de gênero e sexuali-
dade, pois eles coincidem com as expectativas sociais, não sendo necessário 
fazer nada clandestino. Eu ficava ali, numa semiclandestinidade, com parte dos 
desejos que não se expressavam. Participava de modo ocasional em atividades 
com a maioria dos meninos – andar de bicicleta, bagunças, festas, eventuais 
partidas de futebol com desempenho medíocre, grande interesse nos desfiles 
de 7 de setembro, pois não se deve esquecer que todo meu percurso escolar 
foi feito nos anos da ditadura civil-militar brasileira3. Por outro lado, tratava 
de me manter um tanto afastado desses dois garotos afeminados, para evitar 
certo tipo de “contaminação”, se poderia dizer, pois eles representavam um 
modo de ser homem não valorizado. Mas entre olhares, gestos e curtas falas, 
mantinha com eles dois uma boa relação, claro que um tanto clandestina. 
Embora não concorde muito com o conceito, é forte a tentação de usar a noção 
de currículo oculto para falar desse conjunto de aprendizados:

O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 
escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribuem de 
forma implícita para aprendizagens sociais relevantes. [...] Para a perspec-
tiva crítica, o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente 
atitudes, comportamentos, valores e orientações que permitem que crianças 
e jovens se ajustem da forma mais conveniente às estruturas e as pautas 
de funcionamento consideradas injustas e antidemocráticas e, portanto, 
indesejáveis, da sociedade capitalista (SILVA, 2009, p. 78-79).

O jogo estratégico que marcou meu percurso ao longo do curso ginasial 
permitiu valorizar tanto o capital simbólico visível quanto o capital simbólico 
extraído da clandestinidade. O capital visível me fez desfrutar de privilégios 
concedidos à masculinidade hegemônica (CONNELL, 1995; 2003), e impediu 
boa parte das humilhações que o meu desejo sexual teria acarretado. Sempre 
que eu era visto como “fora da norma” em termos de gênero e sexualidade, 
isso era creditado em boa parte ao fato de ser estudioso e um tanto intelec-
tual, e as boas relações que eu mantinha com parte da turma de meninos 
ajudavam. O capital simbólico da clandestinidade significou um importante 

3 Para saber das escolas e dos tempos em cada uma delas consultar meu currículo online em: http://lattes.
cnpq.br/2541553433398672
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aprendizado para a vida em sociedade, em um momento em que expressar 
a homossexualidade era um interdito para mim. Na época, o conteúdo mais 
importante do capital simbólico da clandestinidade foi ter possibilitado rela-
ções homoeróticas com alguns dos garotos que bem representavam a mascu-
linidade hegemônica, mas sentiam desejos de experimentar prazeres eróticos 
com colegas homens. Eu era uma pessoa adequada para isso, tais garotos 
nunca teriam se aproximado daqueles dois colegas afeminados, mas andar 
comigo não trazia suspeitas. Os aprendizados da clandestinidade, como tratei 
na parte teórica anterior, constituíram um capital simbólico apreciável, que 
levei adiante na vida por muitos anos, permitindo manter relações intensas, 
mas invisíveis socialmente, com muitos jovens da minha idade e posterior-
mente com homens casados. Fui durante muito tempo uma pessoa “discreta”, 
e usufruí das vantagens dessa condição. Ao longo do tempo, essa atitude foi se 
modificando, com a progressiva “saída do armário” (SEDGWICK, 2007), que 
experimentou um momento importante com a minha imagem em reportagem 
de capa da Revista Época, justamente sobre o tema do orgulho gay, em 19994. 
Esse movimento de sair do armário comprometeu as possibilidades de uso do 
capital de clandestinidade longamente acumulado, que em boa medida erodiu. 
Mas as aprendizagens do jogo da clandestinidade servem para toda vida, e 
podem ser acionadas em momentos e lugares distantes de onde se saiu do 
armário. Nunca se sai do armário para sempre, há aí um jogo de entrar e sair, 
e na minha vida até hoje vivo situações onde a experiência da clandestinidade 
tem ótima serventia. No meu caso então, muitos dos aprendizados em gênero 
e sexualidade, que aqui chamamos de pedagogias do gênero e da sexualidade, 
foram feitos em regime de clandestinidade ao longo da trajetória escolar. É 
interessante pensar no que aprendi sobre ser gay no colégio, sem que isso 
nunca tivesse sido matéria de escola. Aprendi que não podia ser, para evitar 
xingamentos e apelidos. Mas aprendi também que havia outros que nem eu, 
que eu podia conversar e até namorar às escondidas. Aprendi que garotos que 
não aceitavam a homossexualidade em público, podiam praticá-la em segredo 
comigo. Era mais fácil se aproximar de mim, que era “enrustido”, do que de 
um colega jocosamente chamado de Mona Lisa, alguém que não conseguia, 
ou não desejava, disfarçar sua condição.

As situações que narrei acima são da década de 1960. De lá para cá mui-
tas coisas se modificaram. Mas em minha pesquisa, que envolve etnografar 
cenas escolares em gênero e sexualidade, e conversar com alunos e alunas 
LGBTQIA+, colho depoimentos no diário de campo que trazem os ares do 
que vivi, como este que segue:

4 Revista Época, Ano II, nº 70, 20 de setembro de 1999, capa com foto e matéria entre as páginas 44 a 51.
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Tarde muito agradável de outubro. São 12h45min, ingresso no pátio dian-
teiro de uma tradicional escola estadual, de grande porte, situada nas 
proximidades do acesso às pontes sobre o Rio Guaíba. Meu objetivo, ao 
chegar cedo, é entabular conversa com alunos e alunas que já estão por 
ali, as aulas iniciam às 13h30min. De imediato, identifico uma menina 
trans, ou uma jovem travesti, sentada sozinha em um banco circular no 
entorno de uma árvore. Sento ali, e puxo conversa. Deixo claro que vim 
fazer a visita de supervisão a um estagiário de História, e sem surpresa a 
menina se apresenta, e diz que provavelmente é na turma dela, e indica o 
nome de meu estagiário. Fico feliz com a coincidência, mas ele já havia me 
contado que em sua turma de docência, em classe do ensino médio, havia 
uma jovem menina travesti ou transexual, e não tive muitas dúvidas ao me 
aproximar que era ela, mas nada comento sobre isso com ela. Conversamos 
sobre sua vida escolar. Ela diz que gosta da escola. No ensino fundamental 
foi tudo mais difícil, a escola era próxima de sua casa, em bairro distante 
desse em que estamos, foram anos de humilhações e vergonha da família 
por conta de seu comportamento. Tudo que se passava na escola acabava 
sendo sabido em casa, criando uma situação difícil para ela. Agora a famí-
lia aceita melhor seu modo de vida, e o fato dela estar estudando em uma 
escola onde ninguém sabe seu bairro de origem nem conhece sua família, 
facilitou tanto para a família quanto para ela. Ingressam no pátio dois 
meninos que a cumprimentam alegremente e vão sentar em outro banco. 
Pergunto se estou atrapalhando ali, pode ser que os meninos gostariam 
de sentar ao lado dela, mas ficaram inibidos com a minha presença. Ela 
diz que não, ela está ali como todos os dias esperando outras meninas, 
ela convive mais com as meninas. Nesse momento outro menino cruza, 
faz um discreto aceno a ela e vai sentar sozinho na escadaria lateral ao 
prédio próxima do banco onde estamos. Ela me conta então sem rodeios 
que esse menino é gay, e que mantém relações com alguns dos outros 
meninos que não são gays na escola, porque ele é muito discreto, nem 
parece gay. Olho novamente para ele, ainda sentado na escadaria lateral 
do prédio, e ele já está cercado por alguns outros meninos, em animada 
conversa sobre futebol. Pergunto como ela sabe disso. Ela explica que uma 
noite encontrou esse menino em uma festa gay, e eles então conversaram, 
ele pediu muito que ela guardasse sigilo, até esse momento da festa eles 
nunca haviam conversado, e mesmo depois disso ele apenas cumprimenta 
ela de modo muito discreto. Pergunto se ela percebe da parte dos meninos 
algum que tenha interesse nela, algo do tipo namoro ou atração. Ela não 
hesita em afirmar que sim, há meninos que a olham com interesse, mas 
não se aproximam, olham de modo distante, cautelosos. E diz então que se 
ela fosse discreta, como aquele menino gay de quem ninguém desconfia, 
provavelmente ela conseguiria ter relações. Mas ela não quer ser gay, ela 
já foi gay um tempo quando bem nova, mas cedo se deu conta que gostaria 
de ser efetivamente mulher. Mas os meninos aqui da escola têm vergonha 
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de andar com ela, ou pelo menos de se aproximar demais dela, pois isso 
poderia lhes comprometer, ser motivo de zoada. Fico tentado a perguntar 
se ela já experimentou alguma relação sexual com meninos ou homens, 
mas não ouso fazer, e em seguida chegam três meninas, que sentam no 
banco com ela, e terminamos conversando sobre o meu estagiário, que 
elas consideram um rapaz muito bonito. Perguntam se ele tem namorada, 
digo que não, mas na verdade sei que ele namora uma colega de curso. São 
temas amenos até a hora que o sinal toca para ingresso. Percebo certo olhar 
reprovador de parte da professora que controla a entrada do alunado, ela 
havia me observado enquanto eu estava sentado no banco com as meninas. 
Me apresento a ela, digo que sou professor da UFRGS, mostro meu crachá 
de identificação, e que vim observar o estagiário. Ela imediatamente se 
desculpa por não ter tomado a atitude de me deixar entrar na escola mais 
cedo, segundo ela ocorre que as professoras entram por trás, pela área de 
estacionamento. Mais tarde, quando termino a supervisão do meu estagiá-
rio, fico circulando um pouco pelos corredores da escola. Observo de longe 
meu estagiário, que se vê rodeado pelas alunas da turma, que querem lhe 
auxiliar a carregar os materiais de volta ao setor de audiovisual, que lhe 
garantem que a aula estava muito boa e ele vai ser aprovado no estágio, e 
me divirto com o assédio. A jovem menina trans novamente me aborda, e 
diz que gostou muito de conversar comigo. Digo a ela que percebi o quanto 
ela é respeitada na turma, vi isso durante a aula. Ela diz que sim, sente-se 
respeitada, por isso gosta da escola. Dá uma pequena risada, me olha com 
olhar cúmplice, e diz que também gosta de sair todos os dias cedo de sua 
casa, e vir até a escola, exercitando em diferentes trajetos de ida e vinda 
sua possiblidade de “ser mulher”, coisa que no bairro onde mora não é 
possível, pois sua vida é conhecida. Indico a ela nome e endereço de uma 
reconhecida ONG de travestis e transexuais em Porto Alegre. Ela revela 
já conhecer a instituição, embora nunca tenha ido lá. Sabe inclusive que 
no Hospital de Clínicas da UFRGS há um grupo que acompanha quem 
deseja fazer as cirurgias. Nos despedimos de modo amigável.5

Temos na narrativa acima traços dos regimes de clandestinidade. A jovem 
menina trans está feliz em grande parte porque a escola atual lhe permite certo 
grau de distância em relação à família e comunidade onde mora. Temos aí 
algo de clandestinidade e de anonimato, marcas próprias do espaço público. 
O espaço público como local onde podemos nos reinventar, para além do que 
somos na esfera doméstica familiar, e ganhar autonomia para sermos outros. 
As viagens de ida e vinda à escola constituem para ela momentos de expe-
rimentação de sua nova identidade, de construção do “ser mulher” como ela 
mesma definiu. Seu claro desejo de estudar no ensino médio em escola longe 

5 Anotação em diário de campo feita em outubro de 2013.
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da comunidade onde mora não é exclusivo de sua situação trans. Os depoi-
mentos que tenho acerca dessa vontade de fazer o ensino médio “longe de 
casa” abarcam todos os tipos de jovens, e há uma nítida preferência por escolas 
centrais ou localizadas no entorno de grandes avenidas. O ensino médio é um 
período na vida de muitos jovens em que se conquista o direito à cidade, e o 
uso da carteira de passagem escolar, que permite a compra com desconto de 
cinquenta por cento de certo volume de passagens, ajuda nesse propósito. O 
relato em torno do menino gay discreto revela muito dos meus modos de ser 
na escola quando jovem, embora para mim tal situação tenha se passado no 
antigo curso ginasial, que hoje são as séries finais do ensino fundamental, e 
não tanto no ensino médio, quando eu já era mais assumido. A jovem menina 
trans lamenta não ter certa discrição, que permitiria que alguns rapazes dela 
se aproximassem sem medo. Talvez o termo correto fosse passabilidade, a 
capacidade dela de efetivamente se passar por uma menina, e não por uma 
menina trans. Mas nessa escola não há mais como, ela já foi identificada assim, 
está por hora capturada por essa identidade, capturada pela visibilidade dessa 
identidade, e nela vai viver até o final do ensino médio, a menos que troque de 
escola. Mas os percursos de ida e vinda entre casa e escola oferecem outras 
possibilidades de exercício desse experimentar-se mulher.

Volto ao diário de campo, e apresento um relato, com reflexões adicionais 
que extraí de outros dois, todos em torno da questão do “colar”, ou seja, do 
consultar de modo escondido materiais ou colegas para responder questões de 
prova, violando as normas escolares. Em três situações, finda a observação de 
uma aula, consegui reunir em torno de mim um grupo de alunos e alunas para 
conversar sobre esse tema do “colar nas provas”. Destaco aqui, em sintonia 
com o propósito do texto, um relato que envolve clandestinidade e questões 
de gênero e masculinidade. Uma menina, em escola de ensino fundamental 
da zona sul de Porto Alegre, na roda de conversa feita de modo informal 
para falar sobre o tema da cola nas provas, afirmou que meninos colam de 
maneira diferente de meninas. Estimulei que ela desenvolvesse o raciocínio. 
Segundo ela, as meninas são discretas, colam em geral de anotações próprias 
feitas anteriormente à prova, que deixam à vista em sua classe ou nas roupas. 
Os meninos, ao contrário, gostam de colar dos outros, segundo ela “os meni-
nos não se organizam sequer para fazer uma cola antes da aula e escrever 
na classe ou deixar na roupa ou no estojo de canetas sobre a mesa”. Mas a 
melhor observação dela situou o ato de colar dos meninos em um registro de 
que era algo clandestino, mas sem ser oculto. Nas palavras dela, os meninos 
“gostam de mostrar para os outros que estão colando, gostam de se exibir na 
hora de colar, e por isso muitas vezes eles foram pegos pelas professoras e 
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perderam a prova”6. Penso na ideia de ser um ato explícito clandestino, é para 
ser feito de modo clandestino, aí está sua importância e valor simbólico, mas 
é para ser mostrado aos outros. É clandestino do ponto de vista das regras da 
escola e da observação da professora. Mas não pode ser feito inteiramente às 
ocultas. Precisa ser mostrado aos demais da classe, pois temos aí um capital 
simbólico de masculinidade, que se revela pela coragem de colar na prova. 
De nada adianta para um menino colar na hora da prova se ninguém ficar 
sabendo disso. É necessário colar, ter êxito na cola – o que significa sair-se 
bem na prova – e ao mesmo tempo mostrar aos demais que se colou sem ser 
visto pela professora. Nas palavras dessa menina, ao tentar fazer tudo isso ao 
mesmo tempo, “os guris ficam bobos, se atrapalham, querem se exibir e colar, 
tudo ao mesmo tempo, e se dão mal”. Essa declaração da menina provocou 
viva discussão no grupo de conversa, sendo visível que todas as meninas 
concordaram com ela, e todos os meninos discordaram do que ela havia dito. 
Eu de imediato concordei com ela.

A situação narrada acima pela voz da menina faz lembrar as ideias de 
Foucault (1992; 1997), que pensa a cultura escolar como um dos tantos nós 
de uma rede em que o poder circula e produz sujeitos. No caso particular da 
escola, a conexão principal se dá entre poder e saber. O saber na escola é ope-
rado dentro de sofisticada tecnologia disciplinar, que produz corpos dóceis e 
úteis à ordem social. Veiga-Neto (2001) nos faz ver que a falta de disciplina 
na escola é punida com mais rigor do que a falta de cultura ou conhecimentos. 
Dessa forma, arriscar-se a colar durante um exame é prova inquestionável de 
masculinidade, é afrontar um perigo. Mas só poderemos colher os frutos desse 
capital simbólico se o ato for clandestino, mas não oculto de nossos pares. 
A verdadeira prova de masculinidade não está em responder corretamente o 
exame, mas em desafiar as regras postas nessa hora, e sair-se bem. Produzir-se 
homem implica, segundo um forte código de valores em nossa sociedade, 
afrontar esses poderes da conexão disciplina e saber. Mas não se imagine 
que tenhamos aí um roteiro emancipatório claro, uma vez que ao opor-se à 
norma escolar, na maior parte das vezes o garoto reforça a norma de gênero 
que exige dele provas constantes de valentia e destemor.

Escrever nas paredes do banheiro afirmações ofensivas, acerca das pro-
fessoras e dos professores, por exemplo, cai em registro similar. É necessário 
arriscar-se na escrita, mas posteriormente assumir de modo velado a autoria. 
Do mesmo modo levar algo considerado pornográfico e mostrar aos colegas, 
seja em seu celular, seja na forma de imagens. É necessário esconder de uns, 
mas mostrar a outros. Fazer escondido, operar na clandestinidade, depois 
vazar a informação, que sempre será uma informação sem comprovação exata, 

6 Anotação em diário de campo, feita em maio de 2012.
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o que alimenta a ideia que demos acima, de que o que se faz, no visível ou 
no clandestino, é um capital simbólico social, no caso, ligado à produção de 
masculinidades. São complexas e fascinantes as possibilidades no jogo de 
mostrar e esconder, e de valorizar atos clandestinos. Devolvo a palavra ao 
terreno da música para encerrar esse artigo.

Correr es mi destino
Por no llevar papel

Perdido en el corazon
De la grande babylon

Me dicen el clandestino
Yo soy el quebra ley7

7 Clandestino, composição de Manu Chao, em letra interpretada por Adriana Calcanhotto, disponível em: 
https://www.letras.mus.br/adriana-calcanhotto/75159/. Acesso em: 19 out. 2020.
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OS CICLOS DE GOVERNOS 

AUTORITÁRIOS NO BRASIL E NA 
ARGENTINA: dois casos de relações entre 

ciência e política em contexto de ditadura

Martín Unzué
Diogo Franco Rios

Os países do chamado Cone Sul do continente americano passaram por 
ciclos políticos e econômicos que mostram importantes paralelismos. Se trata 
de um processo de certa convergência, ao menos desde as últimas décadas 
do século passado.

Esta afirmação não implica no desconhecimento das singularidades de 
cada caso que, sem dúvidas, têm sido numerosas e relevantes. Afinal de contas, 
os fatores internos, desde as diferentes geografias e tamanhos dos dois países, 
suas estruturas sociais e econômicas, suas tradições histórico-políticas e cultu-
rais, a configuração dos seus atores políticos relevantes ou das suas agendas de 
política interna, entre muitos outros, são elementos definidos principalmente 
de modo nacional e mostram um peso central na hora de compreender essas 
histórias recentes.

Por isso, não se pode ocultar que há processos de longo alcance que 
se repetem para além dos limites territoriais, e que inscrevem a região em 
cenários subcontinentais e mundiais que também devem ser objeto de estudo 
e reflexão para conseguir uma melhor compreensão das nossas realidades.

Os trabalhos comparativos sub-regionais abrem um enorme e ainda rela-
tivamente pouco explorado território, no qual nos encontramos com signifi-
cativas semelhanças, ainda que também com diferenças, que se revalorizam 
nesse exercício por distinguir as influências de fatores endógenos e exógenos.

Nessa chave, é pertinente se perguntar pelos efeitos de alguns dos pro-
cessos macropolíticos que foram se dando de modo compartilhado nas últi-
mas décadas, para conseguir melhores respostas a perguntas do tipo: como 
explicar que toda a região tenha conhecido um ciclo de governos militares 
autoritários surgidos de golpes de Estado desde os anos 60? E que já nos anos 
80 tenha se produzido um regresso relativamente generalizado às formas de 
governo republicanas constitucionais? Que efeitos tiveram esses processos 
nas respectivas sociedades ou nos espaços científicos e universitários que 
foram reprimidos?
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O exercício de análise poderia ser atualizado com o estudo das semelhanças 
pós-ditaduras, com os problemas de endividamento público, os ciclos de infla-
ção, as reformas pró-mercado e as transformações do Estado (incluindo o estudo 
das privatizações), ainda que não façamos aqui a enumeração exaustiva deles.

Sim, sustentamos que os ciclos de ditaduras militares que se inauguram 
nos anos 60 do século XX buscaram a reimplantação de uma ordem política 
por parte de diversas expressões conservadoras que impulsionaram os golpes 
de Estado de 1964, no Brasil, e de 1966, na Argentina, que depuseram os 
governos constitucionais de João Goulart e de Arturo Illia, respectivamente.

Essa onda de governos autoritários de facto se estendeu pouco depois 
pela região com os golpes de Estado sucedidos no Uruguai e no Chile em 
19731, e o novo golpe na Argentina, em março de 1976.

Porque se no Brasil o golpe de Estado que levou à presidência Castelo 
Branco abriu um ciclo de governos militares, ainda que com eleições tute-
ladas, que se estende por mais de duas décadas, até 1985, na Argentina a 
intervenção militar de 1966 teve que negociar sua retirada em 1973, cedendo 
ao retorno da figura de Perón em seu terceiro governo. Isso gerou um breve 
e conturbado parêntese histórico que culmina com um novo golpe em 1976, 
que reimplantou uma ditadura militar ainda mais repressiva que a anterior e 
que deu ao ato militar o domínio do governo até dezembro de 1983.

Isto quer dizer que tanto o Brasil quanto a Argentina inauguram um 
ciclo de governos militares em 1964-66, respectivamente, e que, com suas 
particularidades, fizeram com que esse ato político ocupasse um lugar de des-
taque por um extenso período de tempo, até que as chamadas “transiciones a 
la democracia” começassem a derrubá-los na primeira metade dos anos 80.

Neste capítulo nos centraremos no estudo comparado do lugar que os 
regimes militares designaram às atividades científicas e universitárias em ambos 
os países, e dos modos como a repressão levou a formas de clandestinidade, a 
partir da experiência do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no 
Brasil, e do sucedido na Universidade de Buenos Aires (UBA), na Argentina.

Entre a legalidade e a clandestinidade: a expansão do IMPA 
durante o Regime Militar no Brasil

Pode parecer pouco usual que o debate a respeito da ciência e da clan-
destinidade passe pela história da consolidação de uma instituição científica 

1 Em ambos os países os golpes de Estado de 1973 dão origem a experiências autoritárias. No primeiro caso, 
o golpe de estado, de março de 1973, que derruba Juan María Bordaberry, abre um período de governos 
designados pelas FFAA que se estende até março de 1985. No Chile, o golpe de setembro de 1973, que 
derruba Salvador Allende, instaura uma dura ditadura mais personalista que as outras apresentadas, na 
que Augusto Pinochet ocupará o poder executivo até março de 1990.
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no Brasil. Mas justo por isso é que a consolidação do IMPA2, durante os 
anos do Regime Militar brasileiro, merece atenção3. A instituição, que teve 
um primeiro período de estruturação bastante semelhante a outros centros 
de pesquisa brasileiros, encontra, nos anos do Regime Militar, consideráveis 
investimentos e valorização, na contramão do que vinham enfrentando outros 
pesquisadores e centros de pesquisa brasileiros naqueles anos. O que poderia 
explicar tal diferença de postura do governo não se explica por um destaque 
que a Matemática pudesse estar obtendo no âmbito científico nacional ou 
internacional, mas por esforços dos membros do instituto em manter relações 
amenas, quando não fosse possível positivas, com os militares e, especial-
mente, com os chefes do regime.

Muito embora a ideia de clandestinidade remeta a práticas geralmente 
afeitas aos movimentos de esquerda, podemos observar que, no âmbito das 
ações governamentais, também é possível observar marcas da clandestinidade. 
De fato, em especial no período que tomamos em análise, podemos registrar 
uma dualidade bastante significativa entre as tendências à clandestinidade e 
à legalidade.

Nos primeiros anos do Regime Militar, legitimados pela posição hege-
mônica, os atos de repressão aconteceram de forma clara, ainda que maquia-
dos pelos argumentos fantasiosos que caracterizaram a prática ideológica 
do governo. Perseguições, prisões, tortura e morte, com muita frequência, 
aconteceram sob a marca da legalidade (ARQUIDIOCESE, 1985).

O Ato Institucional nº 5 foi expedido em um contexto de relativa tensão, 
caracterizado pela franca oposição ao governo militar nas manifestações par-
tidárias, manifestações populares, movimentações de trabalhadores, greves 
e, mesmo, ações de luta armada. Destacam-se, das disposições estabelecidas 
pelo referido Ato, a prerrogativa do governo decretar, a qualquer momento, o 
recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras 
de Vereadores, a prerrogativa de intervenção nos estados e municípios sem 
qualquer limitação constitucional, a prerrogativa de suspender direitos polí-
ticos de qualquer cidadão e mandatos eletivos, e a prerrogativa de decretar 
Estado de Sítio, bem como a suspensão da garantia de habeas corpus nos 
casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica 
ou social. Observa-se, nesse contexto, que a ditadura se estabelece sob o 
manto da legalidade plena. O período de 30 de outubro de 1969 até março de 
1974, mandato do presidente Emílio Garrastazu Médici, representou a fase 

2 Posteriormente, o IMPA passaria ser chamado de Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e o CNPq 
de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ambos mantiveram as siglas originais.

3 A análise aqui apresentada é um desdobramento da pesquisa realizada anteriormente. Cf.: (RIOS, 2008) e 
apresentada em mesa redonda durante o II ENAPHEM (RIOS, 2014).
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mais violenta da repressão, culminando na criação de um sólido sistema de 
segurança, cujas principais características foram a tortura e o assassinato. De 
acordo com o mencionado Relatório, milhares de cidadãos foram levados aos 
cárceres políticos, mortos ou desaparecidos durante o período (ARQUIDIO-
CESE, 1985). Qualquer denúncia era prontamente desmentida e censurada, e 
seus autores intimidados e punidos. Foi durante esse governo que o DOI-CODI 
(Destacamento de Operações de Informações – ao Centro de Operações de 
Defesa Interna), instituição criada com a finalidade de ser a principal respon-
sável pela inteligência e repressão, teve maior atuação, estando envolvido em 
diversos casos de torturas, desaparecimentos e assassinatos.

Apesar da estratégia de revestir as ações políticas com a marca da lega-
lidade, durante todo o período o governo atuou na clandestinidade. Após o 
esgotamento das versões de “suicídio”, “tentativa de fuga”, “acidente”, “atro-
pelamento”, já desgastadas e cada vez mais frágeis como argumento, aumen-
tam os casos de desaparecimento dos presos, muitos não localizados até hoje. 
A clandestinidade das ações do governo aumentou. Os dados (COMISSÃO, 
2015, passim) indicam que foram criados e ampliados braços clandestinos 
dos órgãos de controle e repressão, que faziam uso de propriedades rurais, 
residências anônimas, centros clandestinos de detenção e tortura, bem como 
estratégia de descarte dos corpos em covas não identificadas4.

O que nos importa destacar, neste ponto, é o estabelecimento crescente 
da dualidade entre legalidade e clandestinidade por parte do governo. Ao 
mesmo tempo que se servia do aparato oficial para dispor medidas que insti-
tuíam a legalidade da política do Estado repressivo, o governo investiu muito 
na criação de dispositivos clandestinos que reforçaram sua ação repressora. 
Essa dualidade marca o caráter do movimento do período, criando condições 
para que as práticas de alinhamento ao regime fossem arranjadas conforme 
a alternativa mais conveniente, a cada momento.

Os centros clandestinos eram parte da estrutura de inteligência e repressão 
do Regime Militar e obedeciam, principalmente, às Forças Armadas. Essa 
estrutura desenvolveu um padrão de repressão seletivo e operante em duas 
diferentes direções: o dispositivo de coleta e análise de informações sobre 
a sociedade e suas forças políticas; e a atuação de organismos encarregados 
da execução e repressão.
Esses organismos possuíam diversas atribuições. Dentre elas, principal-
mente, o desaparecimento de corpos de opositores mortos, queimando ou 
eliminando quaisquer condições de identificação, a prisão e interrogatório 

4 Uma recente publicação traz elementos bastante consistentes para adensar o debate sobre o tema da 
clandestinidade e, em particular, da educação clandestina. Para mais aprofundamento veja-se (SILVEIRA; 
MORETTI; PEREIRA, 2019a; 2019b).
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de opositores políticos, recrutamento e monitoramento de militantes coop-
tados, transformando-os em agentes infiltrados.
De acordo com as investigações realizadas pela Comissão Nacional da 
Verdade, foi possível identificar diversos endereços que eram utilizados 
clandestinamente pelo governo como casas de tortura, como por exem-
plo, a Fazenda 31 de março, a Casa de Itapevi, a Casa no bairro Ipiranga, 
a Casa do Renascença, a Casa Azul e a Casa da Morte de Petrópolis. A 
Casa da Morte de Petrópolis é um dos centros clandestinos de que mais 
se obteve informações, devido a um depoimento prestado ainda em 1979 
pela única sobrevivente de que se tem notícia, Inês Etienne Romeu. Mais 
recentemente, novas informações foram fornecidas em depoimento do 
ex-tenente-coronel reformado Paulo Malhães, um dos agentes atuantes no 
local. Estranhamente, ambos foram vítimas de ataques em suas residências 
após seus depoimentos. Inês Etienne foi encontrada ferida em seu apar-
tamento em 2003. Já Paulo Malhães, apenas meses antes da elaboração 
deste artigo, teve sua casa invadida e foi assassinado por asfixia, existindo 
fortes indícios de “queima de arquivo” (ROSA, 2015, s/p).

De acordo com o Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, os Centros Clandestinos de Detenção (CCD) para repressão aos opo-
sitores, estabelecidos em 1970, foram uma forma de violação à própria lega-
lidade de exceção instaurada pela ditadura, à medida que o Estado julgava 
insuficiente a repressão usada até então. Os CCD compõem o triângulo de 
operações das forças repressivas, ao lado das torturas sistemáticas em quartéis 
(a partir de 1964) e de adoção dos desaparecimentos forçados (a partir do 
segundo semestre de 1969) (COMISSÃO, 2015, p. 15).

Legalidade e clandestinidade, assim, operavam lado a lado, tornando 
possível o avanço e a expansão das medidas de estabelecimento de toda uma 
cultura que caracterizou o período da ditadura militar. No caso dos espaços 
acadêmicos, ambiente universitário e locais de pesquisa, isso não foi diferente. 
Premidos pela necessidade de tomada de posição ante a situação política que 
se alastrava no país, professores, pesquisadores e cientistas eram compelidos 
a decidir e construir estratégias de sobrevivência. Ainda sem entrar no mérito 
do valor das decisões construídas por esses grupos, podemos registrar que 
as medidas mais plausíveis eram arranjadas dentro desse espectro dual: ou 
aderindo à legalidade e buscando estratégias de cristalização das práticas 
acadêmicas no âmbito dos aparatos oficiais, ou caindo na clandestinidade, 
correndo o risco de ter que sair do país ou abandonar as pesquisas. Em que 
pese a tendência de julgar como negativa a primeira estratégia, é inegável que 
o contexto político, definitivamente, contribuiu para a consolidação da não 
neutralidade das práticas científicas, e pressionou a comunidade para algum 
posicionamento. Ambos os extremos são plausíveis e têm justificado seu valor. 
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Diferentes argumentos podem ajudar a sustentar a razoabilidade da escolha. 
Por exemplo, pode-se considerar a expectativa pela provisoriedade do estado 
de exceção estabelecido, justificando a escolha pela legalidade, em nome da 
preservação de uma tradição de pesquisa, com vistas ao desenvolvimento 
futuro do país. Igualmente, pode-se ponderar o preço a ser pago pela adesão à 
legalidade, e justificar o escape para a clandestinidade ou a saída do país. Ou 
seja, entre os dois extremos, um inumerável espectro de argumentos permite 
produzir versões que sustentam cada uma das decisões tomadas.

A seguir, vamos explorar uma versão que justifica a opção de um grupo 
de pesquisadores brasileiros, pela legalidade, um movimento na contramão da 
clandestinidade que caracterizou algumas das estratégias acadêmicas da época.

O IMPA foi criado no Rio de Janeiro, em 1952, pelo Conselho Nacional 
de Pesquisa (CNPq) e tinha “por finalidade o ensino e a investigação científica 
no campo da matemática pura e aplicada, assim como a difusão e elevação da 
cultura matemática no país” (ARQUIVO CNPq apud SILVA, 2004, p. 42).

A criação do Instituto não foi uma iniciativa isolada, fez parte da criação 
de uma série de instituições de pesquisa a partir do final da década de 40 e 
início da década de 50, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o 
Instituto de Pesquisas Radioativas de Minas Gerais, ou, ainda, de fomento 
e controle de tais atividades científicas no país, como o CNPq, em 1951. A 
criação dessas instituições concretizou uma nova e importante etapa no pro-
cesso de profissionalização das ciências no Brasil (SCHWARTZMAN, 2001).

Outros fatores históricos influenciaram favoravelmente a criação dessas 
instituições, entre eles certo otimismo em relação ao papel positivo que a ciên-
cia e a tecnologia poderiam desempenhar no desenvolvimento socioeconômico 
dos países latino-americanos, como o Brasil. E, no caso da Matemática, a 
criação do Instituto esteve muito relacionado à mobilização de autoridades da 
área, acadêmicas e políticas, tendo Leopoldo Nachbin, como um dos principais 
personagens engajados na aprovação do projeto.

Os primeiros treze anos que se seguiram à fundação do IMPA foram 
marcados por uma primeira, e bastante modesta, estruturação administrativa, 
além da científica e pedagógica, ainda que se buscasse apoio e recursos para 
o cumprimento de seus objetivos. Já a partir da segunda metade da década de 
60 passou por mudanças científicas, e administrativas muito significativas. 
Um indicador representativo dessas mudanças é a saída de Leopoldo Nachbin 
da instituição em 1971, ele que foi um dos fundadores, um dos principais 
pesquisadores – ao lado de Maurício Peixoto – e uma das suas principais 
lideranças científicas e políticas por quase vinte anos (INSTITUTO, 2003).

Outro aspecto relacionado às mudanças institucionais que ocorreram 
no Instituto a partir daqueles anos foi a implantação de um modelo inovador 
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para a pós-graduação, decorrente não apenas de opções científicas e peda-
gógicas dos seus membros, mas também de uma contribuição institucional 
fundamental da ditatura militar, que injetou uma considerável quantidade de 
recursos financeiros na instituição (DIAS, 2003)5.

O apoio recebido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), através do Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUN-
TEC), que depois se transformaria em Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), não foi um privilégio do Instituto, uma 
vez que os recursos administrados pela da Financiadora de Estudos e Proje-
tos (FINEP) promoveram investimentos em vários programas de pesquisa e 
pós-graduação ao longo dos anos 60 e 70, com repercussões bastante signi-
ficativas para várias universidades brasileiras. O IMPA foi contemplado na 
medida em que esses financiamentos também se estenderam aos institutos de 
pesquisa que funcionavam desvinculados de universidades. Inclusive, a partir 
da segunda metade da década de 70, o FINEP começou a financiar também 
projetos ligados à área de Ciências Sociais, apesar das tensões que existiam 
entre boa parte desses programas e o Regime Militar (MOTTA, 2014).

As marcas resultantes desses investimentos ficam explícitas se consi-
derarmos as condições precárias que o IMPA enfrentava no início até pouco 
mais da metade dos anos 60 e a situação bem mais confortável que foi se 
estabelecendo na Instituição nos anos seguintes.

Em entrevista, Lindolpho de Carvalho Dias, um dos diretores do Instituto, 
compara explicitamente as mudanças que presenciou:

Como o senhor encontrou o IMPA, ao assumir a direção ao em 1965?
Em graves dificuldades financeiras; ele era parte do CNPq, uma autarquia 
em que os poucos funcionários ganhavam salários muito baixos. [...]
Quando o FUNTEC começou a apoiar efetivamente o IMPA?
Em 1967. Acontece que as instalações do IMPA eram muito acanhadas. 
[...] Quando chegou o dinheiro do FUNTEC, não só pudemos pagar muito 
melhor o pessoal, como também consertamos todo o prédio, que estava 
num estado miserável quando chegamos [...] Depois de tudo consertado, 
ali ficamos até 1981. Nessa época, o IMPA teve um notável crescimento, 
graças ao financiamento do FUNTEC, que durou até 1970, e depois do 
FNDCT, que foi administrado pela FINEP. Em 1975 houve a grande remo-
delação do CNPq, e todo o pessoal do IMPA foi contratado pelo regime 
da CLT. Mas nesse período, com esse dinheiro extra, pudemos trazer mais 
gente, porque as instalações físicas eram adequadas: passamos de uma 

5 O apoio recebido dos militares para a expansão do Instituto é tema bastante recorrente entre os depoimentos 
dos pesquisadores do IMPA que atuavam naquela época, tanto que no livro comemorativo aos 50 anos, o 
tema Regime Militar está presente em quase todas as entrevistas (INSTITUTO, 2003).
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casinha de 400m2, ou coisa que o valha, para um prédio de 2.000m2! 
Além disso, pudemos incrementar brutalmente a biblioteca do Instituto 
(DIAS, 2003, p. 192-193).

Associado ao projeto político e econômico de desenvolvimento científico 
e tecnológico em voga no país, outro aspecto pode ser usado para explicar os 
processos de expansão e consolidação da matemática no Brasil e, particular-
mente, os investimentos que os militares vinham fazendo no IMPA: a escolha 
da maioria dos pesquisadores do Instituto de não participar de práticas de 
resistência ao Regime Militar. César Camacho, explica esse aspecto e aponta 
para um distanciamento entre a performance dos matemáticos e de outros 
cientistas, especialmente os ligados à SBPC:

A matemática não participou das lutas da SBPC de oposição ao Regime 
Militar; ao contrário, o IMPA beneficiou-se durante o governo militar e 
conviveu sem nenhum problema. Já os físicos, por exemplo, alguns deles 
foram exilados, o CBPF sofreu com isso – Leite Lopes e Roberto Salme-
ron tiveram que ir para a França. E os matemáticos não. Houve algumas 
exceções, mas não vinculadas propriamente ao IMPA. A verdade é que a 
comunidade matemática não se integrou à SBPC durante o Regime Mili-
tar, quando esta ocupou um importante espaço de reivindicação política 
(CAMACHO, 2003, p. 59).

Segundo Camacho, a não participação de matemáticos em ações de resis-
tência ao Regime Militar favoreceu o IMPA e a matemática brasileira da 
época, permitindo uma convivência “sem nenhum problema” com o sistema 
totalitário estabelecido no país. Essa interpretação aponta para uma relação 
muito peculiar com o governo militar, se compararmos com aquela que se 
estabeleceu com a comunidade de físicos brasileiros, por exemplo, que foi 
severamente perseguida durante o Regime Militar, desde a deflagração do 
golpe militar, em 1964 (CLEMENTE, 2006).

O fato é que, como pontuou o próprio Camacho, a SBPC assumiu uma 
posição bastante crítica ao Regime Militar, inclusive oferecendo-lhe uma 
persistente resistência, como, por exemplo, ao dar visibilidade ao problema 
da evasão de “cérebros” que havia se acentuado durante os anos do Regime 
Militar (MOTTA, 2014).

Jacob Palis, outro pesquisador do IMPA, acrescenta que, apesar das 
relações amenas e dos investimentos que vinham recebendo dos militares, 
o Instituto também esteve submetido às condições repressoras e de falta de 
liberdade já bastante conhecidas que eram enfrentadas no país.
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Não houve nenhum tratamento especial de natureza política para o IMPA. 
Absolutamente. Também sofremos com a falta de liberdade.
Por outro lado [...] houve o envolvimento do BNDE e a criação de um 
Programa Nacional de Pós-Graduação para deslanchar uma nova fase 
de desenvolvimento científico e tecnológico no país. [...] Outras áreas 
da ciência sofreram mais do que a matemática, talvez porque o grupo 
de matemáticos fosse menor e menos engajado politicamente; a física 
brasileira certamente sofreu muito mais, merecendo de nossa parte muito 
respeito. Houve momentos muito difíceis. Mas também muita dignidade 
de nossa parte (PALIS, 2003, p. 131).

Uma das exceções mencionadas por Camacho refere-se ao fato de, em 
1972, quando o IMPA obteve autorização para contratar novos pesquisado-
res, o nome de Elon Lages Lima ter sido vetado pelo Serviço Nacional de 
Informação (SNI), sendo necessário contar com o apoio do então presidente 
do CNPq, o general Artur Façanha, para remover o impedimento.

Uma evidência que, naquela época, não costumavam ser esquecidas as ati-
tudes tomadas contra o regime, mesmo que pontuais. Elon Lages Lima foi asso-
ciado ao protesto dos diretores dos institutos na Universidade de Brasília (UnB), 
que culminou com a demissão em massa de professores, quando desempenhava 
a função de diretor em exercício do Instituto Central de Matemática da UnB.

Longe de poder ser comparada com as perseguições sofridas por outros 
cientistas brasileiros, a retaliação sofrida por alguém que havia sido aluno do 
IMPA e estava por regressar como pesquisador, parece ter sido um dos casos 
mais graves de interferência negativa dos militares no Instituto, de acordo com 
a memória dos seus principais pesquisadores. Ou seja, há certo consenso entre 
eles de que o período do Regime Militar brasileiro foi bastante favorável para 
o Instituto, ainda que isso não os tenha poupado, em absoluto, de retaliações e 
repressões por parte do governo. As relações amenas com os militares foram, 
em geral, atribuídas ao não engajamento dos seus pesquisadores em ações de 
resistência política.

Vale ponderar sobre a complexidade inerente ao contexto analisado, 
tentando escapar de um julgamento maniqueísta acerca da estratégia dos pes-
quisadores, que optaram por aderir à legalidade durante o Regime Militar. A 
conjuntura estudada indica que a força repressiva instaurada sobre a socie-
dade atingiu a todos, sem exceção. Todos e cada um viram-se premidos na 
direção de uma tomada de decisão que exigia um posicionamento resultante 
do contraponto entre argumentos que reforçavam interesses individuais e 
interesses coletivos. No caso em questão, reconhecemos que a pressão sobre 
a comunidade científica era geral, muito embora cada grupo de cientistas 
tivesse seus próprios interesses.
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No caso dos matemáticos, não se trata de promover a compreensão de que 
sua atitude denota uma profunda adesão ao Regime Militar. O que se observa 
é que esse grupo empreendeu uma postura de defesa de seus interesses. Longe 
de demonizar ou santificar uns e outros, reconhecemos que o estado de exceção 
estabelecido, pautado por uma hegemonia consolidada por práticas de tortura 
e prisão, não deixava saídas fáceis para a construção de alternativas coletivas 
plausíveis, em termos de resistência massiva. A tendência mormente observada 
é o escape para a clandestinidade, como forma de assegurar a continuidade 
da resistência individual. No entanto, podemos considerar que a dimensão 
do aparato científico que há anos vinham tentando construir no IMPA era 
maior do que comportava a clandestinidade e isso pode ser interpretado como 
um dos argumentos que justificam a intenção dos matemáticos de criar uma 
instituição oficial, visível e legal, como forma de preservar sua existência. 
A opção pela legalidade apresenta-se, então, como uma medida razoável no 
âmbito do “salve-se quem puder” instituído pelo Regime Militar.

De fato, o IMPA conseguiu estabelecer relações bastante mais amenas 
com os militares do que a maioria das corporações científicas brasileiras. E 
isso deveu-se ao esforço dos seus membros em manterem boas relações com 
os militares sem praticar uma explícita resistência. No entanto, isso não sig-
nifica uma adesão, pura e simplesmente, ao regime. O jogo das conveniências 
era necessário e a neutralidade era impossível: cada um a seu modo, todos 
deram encaminhamento àquilo que julgavam, no momento, mais plausível. 
Nenhuma medida podia ser julgada, nessa circunstância, boa ou má. Qual-
quer ação traria consequências importantes, qualquer atitude implicava em 
um alto preço a pagar. Por isso, como já afirmamos, não se trata de julgar os 
encaminhamentos como melhores ou piores, dentro desse contexto, mas de 
analisar as implicações de cada movimento e compreender que o rumo das 
ações seguiu o que cada grupo considerou, àquela altura, o mais razoável para 
a preservação dos seus interesses.

O IMPA, tanto em função de seus membros não terem aderido às ações 
políticas de resistência aos militares quanto em função da existência de uma 
política nacional de investimentos em ciência e tecnologia implementada 
naquele período, especialmente no governo de Costa e Silva, se beneficiou, 
durante o Regime Militar, de importantes aportes que contribuíram para a 
expansão e consolidação do Instituto como um centro de pesquisa brasileiro 
de renome internacional.
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Governo militar e repressão da ciência na Argentina. Os acontecimentos 
na Universidad de Buenos Aires

O golpe de Estado de 28 de junho de 1966 leva ao governo o general Juan 
Carlos Onganía que, pouco antes de assumir, decide a intervenção de todas as 
universidades nacionais. Mediante um decreto presidencial se dita uma nova 
lei universitária (REPÚBLICA ARGENTINA, 1966), que foi aperfeiçoada 
poucos meses depois por uma segunda lei, chamada “Ley Orgánica de las 
Universidades Nacionales” (REPÚBLICA ARGENTINA, 1967).

Ambas buscavam declaradamente a reimplementação da ordem nas casas 
de altos estudos que, no julgamento dos setores partícipes do golpe, tinham 
sido infiltradas por grupos subversivos de diversas expressões de ideologias 
de esquerda. Para isso, reduzem as formas participativas de governo da uni-
versidade, concentrando o mesmo nos reitores e decanos, proibindo toda 
atividade política dos estudantes, assim como as referências políticas por 
parte dos professores e das autoridades.

Como consequência dessa intervenção, surgida pela primeira norma 
e ante uma tentativa de resistência em nome da preservação da autonomia 
universitária, se produz a chamada “Noche de los Bastones Largos”, em 29 
de julho de 1966, na qual a guarda da infantaria da Polícia Federal desaloja 
violentamente autoridades, professores e estudantes de algumas faculdades 
da Universidad de Buenos Aires, iniciando um novo ciclo político para as 
universidades argentinas, que se mostrará profundamente anticientífico.

Se impõe ali a censura como prática cotidiana e a repressão em suas 
mais variadas formas, que exclui e persegue estudantes, professores e pessoal 
administrativo universitário, mas também persegue determinados saberes e 
campos de conhecimento, que não são mais admitidos em suas aulas.

A contextualização dos fatos nos mostra que as faculdades mais dedicadas 
à pesquisa, como as Facultades de Ciencias Exactas y Naturales e de Filosofia 
y Letras, onde se registrava um maior dinamismo nas reformas moderniza-
doras, foram as que sofreram os efeitos mais contundentes da intervenção: 
purga massiva, com milhares de demissões de professores e pesquisadores, 
muitos deles de grande prestígio acadêmico e intelectual, que se completará 
com demissões posteriores em um processo de esvaziamento de determinados 
espaços da universidade percebidos como críticos ou de oposição.

Esse ciclo desencadeia um forte e emblemático êxodo de universitários 
que prosseguem seus trabalhos em outros países, em alguns casos levando ao 
exílio seus grupos de pesquisa completos, o que produz uma rápida reversão 
de boa parte dos principais avanços que havia conquistado a universidade 
argentina no campo da pesquisa e produção de conhecimento. Também se 
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tornam frequentes os espaços informais, em geral clandestinos, para ensino 
de teorias ou conhecimentos não admitidos pelo regime. Vão se desenvol-
vendo diversas formas subterrâneas de resistência de certos saberes proibidos 
encabeçados pelo marxismo, mas também pela psicanálise e pelos autores 
proibidos, muito numerosos.

Diferente do que se pôde encontrar no Brasil, o interesse das Forças 
Armadas (FFAA) argentinas neste ciclo que se abre em 1966 se centra em 
assumir o papel de guarda da ordem “Ocidental e Cristã” no marco da Dou-
trina de Segurança Nacional, e isso não encontra limitações para avançar 
sobre os setores mais dinâmicos e politizados da universidade, inclusive 
se desdobrando em uma política repressiva e censora com um resultado 
fortemente anticientífico.

Não houve considerações sobre a importância de preservar a pesquisa e 
a produção de conhecimento naqueles lugares, como nas Facultades de Cien-
cias Exactas y Naturales e de Filosofia y Letras da Universidad de Buenos 
Aires, onde a pesquisa estava dando seus melhores resultados. Ao contrário, 
foi ali onde concentraram-se as ações de repressão e controle pelas forças 
militares e policiais.

Por outro lado, essa intervenção recebe os apoios de importantes setores 
de professores, concentrados em geral nos cursos das carreiras liberais, como 
o Direito, e que não só apoiaram, mas também promoveram a nova lei univer-
sitária, a limpeza interna, e a chamada “despolitización” da universidade que, 
ao final das contas, não era outra coisa senão a imposição de suas ideologias.

O ministro do interior do governo de facto, o Dr. Guillermo Borda, como 
responsável final pela redação da nova legislação universitária de 1967, bem 
como o secretário da Educação, Dr. Carlos María Gelly y Obes, que depen-
dia do primeiro, foram dois homens com vasta trajetória como professores 
universitários na Facultad de Derecho y Ciencias Sociales da Universidad 
de Buenos Aires. Issosugere a contribuição da UBA com numerosos quadros 
ministeriais ao governo militar que surge do golpe de Estado, mostrando 
sua ambiguidade frente à Universidad de Buenos Aires: enquanto se reprime 
fortemente em algumas faculdades, se cultiva a simpatia e o apoio em outras 
(UNZUÉ, 2020).

No texto de apresentação da lei, que assinam Borda e Gelly y Obes, 
dirigido ao presidente, Gal. Onganía, se lê:

El presente proyecto pone de relieve en primer término la finalidad for-
mativa de la institución universitaria, insistiendo en su alcance universal 
–el desarrollo pleno del hombre- y en su sentido nacional, la formación 
de universitarios capaces de actuar con responsabilidad y patriotismo al 
servicio de la Nación (art. 2°). Los otros fines señalados -la investigación 
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de la verdad, la capacitación para el ejercicio de las profesiones y la 
preservación y difusión de la cultura- son asimismo esenciales para la 
vida universitaria, pero resulta legítimo, e imprescindible, hacer recaer el 
acento sobre uno u otro de acuerdo a las exigencias que las circunstancias 
plantean a una Nación y a su cultura (REPÚBLICA ARGENTINA, 1967).

O parágrafo é uma clara confissão da vontade de deixar de lado qualquer 
esforço pelo desenvolvimento da ciência e da pesquisa na universidade. Logo 
se junta, no mesmo texto introdutório, outro de seus objetivos: “Los excesos 
de la actividad política y del electoralismo son controlados a través de las 
disposiciones de los artículos 9 y 10 y por la estructura general del sistema 
de gobierno previsto”.

Esse ciclo de controle e repressão sobre a universidade começa sua crise 
a partir de 1969, como resultado de sucessivas insurreições disparadas pelo 
chamado Cordobazo, de maio daquele ano. O Cordobazo consistiu em um 
conjunto de fortes protestos encabeçados por sindicatos de trabalhadores dos 
setores industriais mais modernos do país, que despertaram a solidariedade 
dos movimentos estudantis universitários, e conseguiram, com uma série 
de ataques prolongados e violentos, ferir de morte o destino da chamada 
“Revolución Argentina”6. A partir dali seu enfraquecimento pareceu inevitá-
vel e terminou com diversas negociações e a posterior reimplantação de um 
governo eleito em 1973, que implicava no retorno do peronismo banido, e 
do próprio Perón, depois de seu exílio iniciado em 1955, como resultado de 
um golpe militar anterior.

Tanto a crise que se abre pós-1969, que conduz a divisões entre os pró-
prios militares, com a radicalização de certos grupos políticos e o incremento 
da pressão dos partidos políticos por um retorno às eleições, quanto a mudança 
de governo, em 1973, abrem um parêntese para a universidade argentina, em 
que se retoma e se aprofunda o processo de ativação política interna, cujo 
efeito conduz à aproximação de diversos setores universitários e, em especial, 
do movimento estudantil, a partidos ou facções revolucionárias, algumas delas 
peronistas. Esse processo, na Universidad de Buenos Aires, que vinha sendo 
por muito tempo pouco considerado, tem sido objeto de numerosos trabalhos 
nos últimos anos, que põem a lente sobre as tensões que abrigava em seu 
interior, assim como sobre seu potencial transformador, que foi abortado pela 
dinâmica dos processos políticos nacionais em que se inscreveu.

Pouco tempo depois desperta um novo ciclo repressivo, impulsionado 
por parte das forças conservadoras, até mais severo que aquele iniciado em 
1966, emergindo a repressão ilegal e assumindo a forma de um amplo aparelho 

6 Nome autoproclamado que assume o regime surgido do golpe de Estado de 1966.
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sistemático de exercício do terrorismo de Estado, que incluiu, como práticas 
cotidianas, o recurso a sequestros e desaparecimentos forçados de pessoas, 
criação de centros clandestinos de detenção e tortura e, inclusive, roubo de 
bebês e delitos econômicos diversos, práticas também vivenciadas no Chile e 
no Brasil, ainda que em menor intensidade. Sua finalidade era retomar o con-
trole da situação e acabar definitivamente com esses setores qualificados como 
subversivos, mas também produziu efeitos sobre o quadro econômico e social 
que constituía uma singularidade argentina no contexto latino-americano7, 
o que incluía a decisão de avançar para um processo de desindustrialização 
em nome da liberalização econômica que, somado à proibição das atividades 
sindicais e a repressão às mesmas, inicia um severo processo de reorganização 
da sociedade e da economia do país.

Estes episódios repressivos já aconteciam ao menos desde 1975, ante 
a crise do governo constitucional aprofundada com a morte de Perón8, mas 
se efetivam com o retorno das FFAA ao governo, em 24 de março de 1976, 
por via de outro golpe de Estado, que parece ter aprendido a lição do ciclo 
anterior iniciado em 1966 e faz uma nova intervenção militar em todas as 
universidades nacionais.

Agora se trata de um regime de controle total, que tinha claro que a uni-
versidade e, em especial a de Buenos Aires, por seu tamanho e significado, 
devia ser reduzida a uma expressão mínima e, para isso, estará no centro das 
ações desse novo terrorismo de Estado que declara pretender a erradicação 
da “subversão marxista”.

O autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” foi uma dita-
dura que, em um primeiro momento, pôs militares das três armas à frente 
de todas as universidades nacionais, que distribuem bem os reitorados para 
passar a uma etapa de controle direto que incluiu, novamente, uma forte 
expurga de pessoal e de estudantes, embora agora atravessada pelo terror 
dos desaparecimentos de pessoas. A isso são adicionados os mecanismos de 
controle ideológico dos conteúdos das aulas, dos programas das matérias, das 
bibliografias, da revisão integral das políticas editoriais, e até dos catálogos 
das bibliotecas, em uma pormenorizada tarefa de limpeza e reorganização de 
toda atividade acadêmica e cultural9.

7 Nos referimos aos indicadores que mostram, até meados dos anos 70, uma sociedade relativamente igua-
litária, em termos regionais, com uma classe média maciça, e com uma distribuição do ingresso que não 
fará mais que piorar com os consequentes incrementos da desigualdade e a pobreza produzindo uma certa 
“latino-americanização” da sociedade argentina nestas últimas quatro décadas.

8 Perón morre durante o exercício da presidência, em 1º de julho de 1974, conferindo o cargo à sua vice-
-presidenta e esposa. Esta mudança acaba por reposicionar os setores de direita peronista em sua disputa 
interna com os agrupamentos de esquerda. Na universidade esta mudança foi muito forte.

9 Para uma lista dos autores e livros proibidos, ver Comisión (2012).
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Todo o período 1976-1983, que ocorre sob uma sucessão de governos 
militares, aponta a universidade como um âmbito privilegiado da infiltração 
ideológica, e, por isso, como um terreno de batalhas, aquele que primeiro se 
ocupa, se limpa e se mantém ordenado, o que implica limitar sua expansão 
para otimizar o controle.

A tradição de massificação precoce da universidade argentina, em parte 
centrada na função da Universidade de Buenos Aires, se verifica já desde 
o começo dos anos 50, e se apresenta como um problema para otimizar o 
controle interno, portanto, exige numerosas ações para limitar o tamanho 
de algumas faculdades ou de algumas carreiras. Veremos o encerramento 
de cursos de carreiras consideradas “perigosas”, a infliltração cotidiana das 
forças de segurança e inteligência nos claustros, os requisitos de relatórios 
de antecedentes policiais para inscrever-se como estudantes e, finalmente, a 
cobrança de cotas e tarifas para limitar e dissuadir os ingressos.

Em relação à atividade científica, toda tentativa de seu desenvolvimento, 
em geral vinculada a potenciais utilizações militares, como o profundo inte-
resse pelo setor da energia nuclear, se canalizará pela via de organismos cien-
tíficos diretamente dependentes do poder executivo nacional (ou ainda mais 
direta, sem mediação sequer da fictícia autonomia universitária mencionada 
por vezes). Assim, o Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas (CONICET) ou a Comisión Nacional de Energía Atômica (CNEA), 
ou, inclusive, organismos diretamente inscritos no organograma das próprias 
FFAA e vinculados à tecnologia aeroespacial, serão os responsáveis por levar 
adiante certa investigação científica10, tarefa das quais ficam excluídas as 
universidades em geral, e nelas levam à quase extinção da pesquisa.

Sem orçamento para pesquisar, sem professores-pesquisadores, dizimada 
em suas capacidades pelo controle político cotidiano, o plano de redução da 
universidade a converte em um espaço essencialmente voltado à formação de 
alguns profissionais requeridos pelo país para funcionar: advogados, médicos, 
contadores... todos alienados pelos valores do denominado Proceso.

Isto fica plasmado na nova lei universitária, sancionada a partir de abril 
de 1980 (REPÚBLICA ARGENTINA, 1980b), que vem completar o seu 
ordenamento jurídico e sua subordinação ao Poder Executivo.

O objetivo declarado dessa normativa, que permanece constante desde o 
início da ditadura e que encontramos expressado nos “considerandos” de sua 
apresentação, partia de reconhecer que “el universitario es uno de los sectores 
de la vida del país en donde com mayor intensidad actuó la subversión apá-
trida” pelo que se buscava “erradicar totalmente del régimen universitário 
la subversión” (apud RODRÍGUEZ; SOPRANO, 2009, p. 13).

10 A respeito, Hurtado (2010).
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Para isso, avançava em uma ampla quantidade de proibições, entre as 
quais encontramos, em seu artigo 4, de “toda actitud que implique propa-
ganda, adoctrinamiento, proselitismo o agitación de carácter político-partida-
rio o gremial, como asimismo la difusión o adhesión a concepciones políticas 
autoritarias o subversivas” (RODRÍGUEZ; SOPRANO, 2009), declarando, 
na sequência, a incompatibilidade dos cargos hierárquicos em universidades 
com a atividade político partidária ou sindical, assim como a proibição de 
se manifestarem publicamente sobre temas político-partidários ou sindicais. 
Isso se completa estabelecendo os requisitos para ser docente universitário, 
entre os quais se encontravam “la integridade moral”, “la identificación con 
los valores de la Nación” e “no difundir ni adherir a concepciones políticas 
totalitarias o subversivas” (RODRÍGUEZ; SOPRANO, 2009).

Também se dispõe a subordinação da universidade ao Poder Ejecu-
tivo Nacional (PEN) de facto, já que os reitores eram designados pelo PEN 
por proposta do Ministerio de Cultura y Educación (art. 46)11, enquanto os 
decanos das faculdades eram designados pelo ministério por proposição do 
reitor. No que se refere à pesquisa, as menções à mesma dão conta desse lugar 
secundário que lhe é dado. O artigo 32 estabelece que “las universidades 
organizarán actividades de investigación de acuerdo con sus características 
y modalidades particulares” (art. 32) e, pouco depois, no artigo 73, fixa: “Le 
corresponde al Poder Ejecutivo Nacional la definición y orientación de la polí-
tica universitaria, programando en general la actividad del sector mediante 
su compatibilización con el planeamiento nacional, el sistema educativo y 
los planes de investigación científica y tecnológica” (art. 73), o que parece 
bastante incompatível com a autonomia.

Uma vez sancionada a citada lei, o Ministério de Cultura y Educación 
promoveu, em outubro de 1981, um novo estatuto universitário para a UBA, 
que se ajusta a todos os aspectos da norma citada, proibindo as atividades 
políticas no interior da universidade, declarando a incompatibilidade entre os 
cargos de gestão e os político-partidários ou sindicais e estabelecendo a obriga-
ção de todos os docentes de identificarem-se com os valores da Constitución de 
la nación e do Proceso de Reorganización Nacional. Também não reconhece 
a participação dos estudantes na gestão universitária (limitando-a a questões 
vinculadas com temas esportivos, culturais ou estritamente estudantis).

Como resultado disto, se inicia um processo massivo, e muito questio-
nado, de regularização de cargos docentes na UBA, em consonância com o 
estabelecido no art. 23 da Lei 22.207, que remete ao artigo 8º do “Régimen 
jurídico de la función pública”, sancionado em janeiro de 1980, onde se proíbe 
o ingresso (e neste caso o acesso aos concursos docentes) de

11 Obviamente o ministro era designado pelo presidente, o que tornava este procedimento uma mera formalidade.
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El que integre o haya integrado en el país o en el extranjero, grupos o enti-
dades que por su doctrina o acción aboguen, hagan pública exteriorización 
o lleven a la práctica, el empleo ilegal de la fuerza o la negación de los 
principios, derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional 
y, en general quien realice o haya realizado actividades de tal naturaleza, 
en el país o en el extranjero (REPÚBLICA ARGENTINA, 1980a).

Com esse marco, o reitor interventor na UBA, Alberto Rodríguez Varela, 
um professor de extensa trajetória na Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les e muito identificado com os setores católicos mais conservadores, avança 
apressadamente durante a segunda metade do ano de 1982 com a realização 
de múltiplos concursos para regularização dos principais professores das 
diversas unidades acadêmicas, com a finalidade de que eles pudessem votar 
já em dezembro daquele ano, iniciando a anunciada “normalización”.

De pouco valeram os numerosos protestos e denúncias sobre o caráter 
ilegítimo desses concursos, realizados com uma lei universitária e um estatuto 
que viriam a ser repudiados pouco depois. Além disso, se desenvolveram 
sob o império do estado de sítio, da censura e da perseguição política que 
tornavam impossível sua sustentação de modo transparente. O Movimento 
Estudantil, através dos centros de estudantes e da Federación Universitária de 
Buenos Aires, dos principais partidos políticos que já estavam pressionando 
para apressar o fim da ditadura (que acabava de assinar a rendição na Guerra 
das Malvinas, em junho daquele ano e acelerava a perda de legitimidade do 
governo), não duvidam em denunciar o espúrio da tentativa de consolidar 
em seus cargos os professores designados de modo arbitrário pelas interven-
ções, e que resultavam, em todos os casos, em amigos ou gente de posição 
neutra frente ao Proceso. Porém, os concursos se realizam massivamente e 
se regularizam, segundo declara publicamente o reitor, 60% dos professores, 
e com isto se realizam as eleições de dezembro de 1982. Nesse mesmo dia, 
o reitor renuncia, considerando cumprida a missão de preservar a ocupação 
da universidade.

O ano de 1983 será o do retorno à democracia, com um governo mili-
tar que se debilita dia a dia por seu fracasso militar, econômico e com as 
denúncias de violações dos Direitos Humanos. No entanto, na universidade, 
o regime busca preservar seu lugar, mostrando a relevância que lhe atribuía 
essa tarefa de formação.

A subida do governo constitucional ao poder, em dezembro de 1983, 
resultará em uma série de jogos e pressões que, finalmente, levarão a habilitar, 
por um breve período de tempo, a impugnação desses concursos, ainda que 
reconhecendo a vigência da enorme maioria.
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A universidade do retorno à democracia ficaria assim fortemente condi-
cionada, durante vários anos, pela ilegitimidade desse processo.

Conclusões

Os dois casos aqui apresentados sugerem certo paralelismode institui-
ções científicas, uma brasileira e uma argentina, que estiveram submetidas a 
contextos de gestões autoritárias impostas por regimes militares, na segunda 
metade do século XX. O paralelismo das circunstâncias ditatoriais vividas 
nesses países impõe efeitos importantes sobre a ciência e na trajetória pessoal 
dos pesquisadores que ousaram se posicionar mais criticamente, enquanto 
favoreceu a organização de instituições e personagens que alavacaram suas 
trajetórias em função de um conjunto de oportunidades surgidas pela insta-
lação desses regimes.

Este capítulo apontou, ainda, que, no caso dos dois países, ao mesmo 
tempo em que os regimes militares realizaram severa perseguição, repressão 
e violação de direitos daqueles que se posicionavam criticamente, viabiliza-
ram a emergência, ainda que não negociada explicitamente, em alguns casos, 
de cientistas e setores acadêmicos que não lhes fizeram resistência ou lhes 
eram favoráveis, possibilitando a construção de um discurso público que os 
identificava como interessados, ao menos em certa medida e em certas áreas, 
no desenvolvimento científico e na educação universitária.

Dentro desses contextos, com as peculiaridades explicitadas, a ciência 
nesses países foi exposta a complexas circunstâncias de pressão social e polí-
tica dadas por esses regimes que desrespeitaram as condições democráticas 
que possibilitariam um desenvolvimento técnico-científico mais pujante dessas 
instituições aqui consideradas, ainda em fase de consolidação naqueles anos.

No caso da Matemática brasileira, em particular dos pesquisadores do 
IMPA, a escolha pela legalidade lhes rendeu, a partir da reabertura democrá-
tica, um distanciamento de cientistas de outras áreas que estiveram engajados 
no enfrentamento aos militares (CAMACHO, 2003) e que, em decorrência 
disso, haviam sofrido forte perseguição e demasiadas restrições individuais 
e de campo científicos naqueles anos.

O relatório do projeto Ciência na Ditadura, coordenado pelos pesquisa-
dores Alfredo Tiomno, Gilda Olinto e Ricardo Pimenta, identifica 471 cien-
tistas perseguidos durante a ditadura militar (TIOMNO et al., 2014). Esse 
registro denota a clara marca do Regime Militar na constituição da História 
da Ciência do Brasil, reforçando a necessidade de investigarmos cada episódio 
com o necessário rigor, de modo a tornar visível o peso da mão de ferro das 
ações repressivas do Estado sobre os rumos das pesquisas e das vidas dos 
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pesquisadores que construíram e ainda constroem o lastro de conhecimento 
acadêmico sobre o qual nos assentamos.

No caso argentino, o período sombrio das intervenções militares, no 
decorrer das duas etapas indicadas, mostra que a universidade foi um lugar 
central de intervenção do dispositivo repressivo sustentado pelas Forças Arma-
das, muito preocupadas em afastar a juventude de toda tendência política crí-
tica, mas, como indicamos aqui, as ações dos governos de facto e seus efeitos 
não operaram de maneira homogênea dentro de instituições científicas, como 
na Universidade de Buenos Aires.

Nessa universidade conviveram espaços disciplinares que foram con-
siderados afins ou, inclusive, como suportes fundamentais às experiências 
autoritárias, coexistindo com outros mais críticos e politizados, nos quais as 
experiências repressivas se mostraram em sua dimensão mais brutal, com 
as consequentes violações sistemáticas dos direitos humanos, as expulsões 
em massa, as proibições e, até os desaparecimentos de vários membros da 
comunidade acadêmica.

As marcas da repressão nesses espaços mais críticos e politizados, que 
foram aqueles que tiveram uma trajetória maior no campo da pesquisa nas 
Ciências Exatas e Humanas, perduram até os dias de hoje, deixando como 
legado páginas lamentáveis da História da Ciência universitária argentina.
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DIMENSÕES DA NARRATIVA COMO 

TESTEMUNHO: educação e clandestinidade 
no relato de viagem As muralhas de 
Jericó, de Josué Guimarães (1952)

Diego Orgel Dal Bosco Almeida

Introdução

Neste capítulo apresenta-se algumas reflexões a respeito da atuação inte-
lectual de Josué Guimarães na educação comunista. A fonte principal, ainda 
que não exclusiva, é o seu relato de viagem à URSS e à China intitulado As 
muralhas de Jericó, publicado em 2001 e escrito no ano de 1952, entre os meses 
de junho e julho, quando do retorno de sua viagem realizada em maio daquele 
mesmo ano. O relato de viagem de Josué Guimarães insere-se no quadro geral 
de relatos sobre a URSS produzidos principalmente na primeira metade dos 
anos 1950 e que se configuraram enquanto uma prática importante de militantes 
e/ou simpatizantes comunistas brasileiros no cenário da Guerra Fria.

O objetivo é compreender a condição de testemunho que constitui esse 
relato de viagem de Josué Guimarães em duas dimensões: a primeira, rela-
cionada às atribuições dos intelectuais aderentes ao comunismo durante a 
década de 1950 enquanto potenciais disseminadores dos ideais revolucionários 
a um público mais amplo, dada sua condição pregressa de escritores ou em 
atividades relacionadas à produção e circulação de cultura no país; a segunda, 
relacionada à dimensão propriamente formativa, intrínseca à produção desses 
relatos, quando a dimensão do testemunho assumiu uma condição reflexiva 
desses sujeitos sobretudo em relação a um contexto onde suas vidas foram 
marcadas por uma condição de clandestinidade. No caso de Josué Guimarães, 
a produção de seu relato de viagem admitiu uma postura criativa e imaginativa 
que, sob a égide de uma narrativa de memórias crítica e criativa, buscou apro-
ximar os potenciais leitores brasileiros dos ideais revolucionários tendo por 
base, sobretudo, uma visão extremamente positiva acerca do regime soviético.

No que diz respeito à dimensão formativa desse relato, a posição peculiar 
ocupada por Josué Guimarães no momento de sua escrita, como intelectual 
socialista/comunista e político trabalhista, uma liderança em ascensão no PTB 
(Partido Trabalhista Brasileiro) em Porto Alegre, fez com que, como sujeito 
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dessa educação comunista, experimentasse uma condição de clandestinidade, 
na qual o relato, censurado pelos líderes de seu partido (foi publicado só pos-
tumamente, em 2001) como uma narrativa de memória, invenção e construção 
de si, assumiu a condição de resistência frente às diversas formas de censura 
e cerceamentos a que foi submetido na sua atuação na política partidária e, 
sobretudo, no PTB.

Nascido em São Jerônimo, Rio Grande do Sul, em 1921 e falecido em 
Porto Alegre em 1986, Josué Marques Guimarães foi um reconhecido escritor 
e jornalista brasileiro. Sua produção de romances, contos, novelas, crônicas e 
livros infantis se deu sobretudo durante os “anos de chumbo” da ditadura mili-
tar (RETTENMAIER, 2002; REMÉDIOS, 1997). Estudiosos de sua produção 
literária e críticos literários consideram Josué Guimarães como um autor pro-
fundamente atento às principais questões políticas, sociais e culturais da época 
em que viveu: um século marcado pela repressão política, pelo cerceamento 
de liberdades e pelo autoritarismo. Na história da literatura brasileira, a obra 
literária de Josué Guimarães é compreendida como representante do “romance 
de protesto”, momento em que o pano de fundo histórico e sócio-político se 
mostrava como uma referência para parte significativa da produção ficcional 
brasileira a partir da segunda metade dos anos 1960 e também ao longo do 
período mais repressivo da ditadura militar na década de 1970 (SILVA, 1983; 
1997; GONZAGA, 1997; REMÉDIOS, 1997; SILVERMAN, 1995; DAL-
CASTAGNÈ, 1996; LUKASZCZYK, 2001; RETTENMAIER, 2002, 2011).

No entanto, antes de se se tornar “escritor consagrado”, reconhecido e 
prestigiado como tal pelo público e pela crítica literária (ALMEIDA, 2018; 
2021), Josué Guimarães exerceu atividades no jornalismo como diagramador, 
ilustrador, redator e cronista. Tendo iniciado sua carreira no ano de 1939 na 
revista Ilustração Brasileira e O malho no Rio de Janeiro. Nos anos 1940 
trabalhou nos jornais Folha da Tarde e A Hora de Porto Alegre, notabilizan-
do-se como cronista que, na época, se utilizava de pseudônimos para realizar 
críticas políticas (RETTENMAIER, 2013). Na década seguinte, 1950, deu 
continuidade nas suas atividades como jornalista e tornou-se vereador pelo 
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) em Porto Alegre. Sendo o candidato 
mais votado no pleito municipal que se realizou em 1951, projetou-se como 
uma liderança trabalhista em âmbito municipal em um momento no qual o 
PTB ainda se consolidava no jogo do poder político federativo e estadual. É, 
portanto, nesse momento de sua vida que se deu a produção de seu relato de 
viagem à URSS e à China, As muralhas de Jericó, fonte de pesquisa principal, 
embora não exclusiva, da análise aqui empreendida.

Para balizar a compreensão proposta, é importante salientar que o texto 
é um dos resultados de uma pesquisa atualmente desenvolvida, no âmbito 
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de um estágio de pós-doutoramento, que se vincula ao acúmulo de reflexões 
e produções do Grupo de Pesquisa Currículo, Memórias e Narrativas em 
Educação (CNPq) do Programa de Pós-graduação da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (PPGEdu/UNISC).

As investigações desenvolvidas no Grupo sobre a formação nas “esco-
las políticas” da União Soviética, especialmente, foram de vital importância 
para a proposta apresentada. Os trabalhos produzidos buscam se questionar 
sobre a interpretação de que essas “escolas políticas” servissem apenas para 
garantir formação a “indivíduos capazes de dirigir uma organização política 
clandestina e revolucionária” (SOTANA, 2006, p. 127). Os objetivos desses 
cursos de formação não podem ser reduzidos ou conformados a tamanho “pra-
ticismo” (SILVEIRA, 2013, p. 138-139). Ou seja, mesmo que o foco não fosse 
necessariamente a produção de reflexões, não quer dizer que esses viajantes 
não pudessem refletir sobre suas experiências de formação. Esse argumento 
tem aberto possibilidades para a outras perspectivas sobre os cursos de for-
mação na URSS, bem como sobre as viagens realizadas pelos militantes ou 
aderentes ao comunismo, até porque esses cursos incluíam, na sua bagagem 
de formação, a realização de viagens como uma das práticas educativas “das 
mais apreciadas pelos brasileiros” (SILVEIRA; OLIVEIRA, 2017, p. 12-31).

O acúmulo de reflexões e publicações que foi realizado pelo Grupo inse-
re-se no quadro-contexto de diversificação de temas e fontes para a História da 
Educação (FIUZA; BRAGGIO, 2013) que, a exemplo do acervo das extintas 
DOPS (Delegacias de Ordem Política e Social) e dos relatos de viagem de 
militantes e aderentes comunistas que foram à URSS entre os anos de 1940-
1960, embora ainda pouco utilizadas, têm sido articuladas tendo em vista 
novas possibilidades de tematização como uma importante contribuição para 
pensar as múltiplas dimensões da educação comunista, uma “rede de educa-
ção clandestina” que “ainda precisa ser mapeada e analisada” (SILVEIRA; 
MORETTI, 2017, p. 196).

Para mobilizar teoricamente o tema proposto, na primeira parte do texto 
utiliza-se um manancial de conceitos que se torna interessante para pensar a 
atuação dos intelectuais e sua centralidade para a educação comunista a par-
tir da conceituação de cultura política comunista. Salienta-se que a atuação 
intelectual era central para os comunistas, porque eles ajudavam “a produzir 
imagens, discursos, ideias e a disseminá-las entre a população”, inclusive 
devido “seu prestígio social” (MOTTA, 2013, p. 29). A atuação eminente-
mente intelectual dessa categoria social, e especialmente no caso de Josué 
Guimarães, permite afirmar que seu papel se delineava a partir da combinação 
entre a “mediação cultural” e o engajamento enquanto “ator” ou “consciência 
política” (SIRINELLI, 1996, p. 242-243), tendo em vista que a sua principal 
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“tarefa” era produzir e difundir, de diferentes formas, na literatura e nas artes, 
o comunismo e sua proposta revolucionária, sem, contudo, que sua trajetória 
de vida estivesse resumida somente a essa prática.

Já para a segunda parte do texto, considerou-se, primeiramente, que a 
dimensão propriamente “clandestina” da vida de Josué Guimarães nos anos 
1950 esteve diretamente ligada com a sua atuação como intelectual socialista/
comunista, ao mesmo tempo em que sua atuação política partidária se proje-
tava no trabalhismo (PTB). Os cerceamentos que viveu na sua atuação polí-
tica partidária (“imposições”) traduziram-se, principalmente em sua atuação 
intelectual, como um “projeto” (LACERDA FILHO, 2011, p. 9) o que talvez 
possa ser algo revelador de um “regime de clandestinidade” (SEFFNER, 2019, 
p. 38) a que Josué, como sujeito da educação comunista, esteve submetido. 
Seu relato de viagem, nessa perspectiva, assumiu, então, uma dimensão for-
mativa, um processo no qual, como narrador, empreendeu uma construção/
transformação/invenção de si (PASSEGGI, 2010, p. 115) além de apenas 
difundir/disseminar o ideal/projeto revolucionário, convertendo-se também 
em “projeto pessoal de vida” e em “estratégia de construção de identidade” 
(ABRAHÃO; BOLÍVAR, 2014, p. 10), uma forma de resistência frente aos 
cerceamentos que lhe foram impostos na política partidária.

Defende-se a ideia de que a produção do relato de Josué Guimarães, 
escrito entre os meses de junho e julho de 1952, no retorno da viagem que 
realizou à URSS e à China, insere-se no conjunto de práticas educativas que 
ocorriam entre os comunistas ao redor do mundo. Especialmente no Brasil, 
devido à condição de clandestinidade, a realização das viagens e a escrita 
dos relatos não esteve a salvo de impedimentos e censuras de todo tipo. Por 
outro lado, representaram tanto a possibilidade de que o ideal revolucionário 
pudesse chegar a um público mais amplo, quanto um mecanismo de resistên-
cia individual e coletiva frente aos cerceamentos de um contexto repressivo.

O testemunho como um contraponto imaginativo e criativo: o 
narrador-personagem Josué e sua visão sobre o “revolucionário” 
socialismo soviético

Uma característica comum no conteúdo dos relatos de viagem à URSS 
foi a alusão à ideia de que, por terem realizado a viagem, ou seja, por terem 
efetivamente ido à URSS e feito visitas a diversas cidades e estados-satélites, 
tudo aquilo que é dito pelos autores nos relatos deveria ser considerado a partir 
da ideia de verdade. Não se limitando apenas ao argumento que implicitamente 
já estaria contido na produção de todo relato de viagem, a dimensão ligada à 
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ideia de testemunho pessoal apresentou-se, de maneira reiterada pelos seus 
autores, no próprio conteúdo de suas narrativas.

O trabalho de pesquisa de Edvaldo Correa Sotana (2006) se debruçou 
sobre essa característica, analisando-a enquanto associação à noção de “objeti-
vidade pretendida”, que teve relação com a potencial “recepção dos relatos” no 
Brasil, tendo em vista que a curiosidade do público leitor acerca do socialismo 
soviético havia aumentado, de maneira substancial, após a Segunda Guerra 
Mundial. No entanto, além de “saciar a curiosidade dos leitores”, os escritores 
empenharam-se em publicar seus relatos de viagem como uma espécie de 
“prova de que efetivamente estiveram em terras soviéticas”.

A dimensão da ênfase no testemunho pessoal, reiterada na escrita desses 
relatos e analisada pelo pesquisador Edvaldo Correa Sotana (2006), a exemplo 
do livro de Jorge Amado, O Mundo da Paz (1951), dentre outros, demons-
tra, para esse pesquisador, uma forma desses escritores se erigirem contra 
as informações que eram então veiculadas pela grande imprensa brasileira. 
Através desses relatos, os viajantes comunistas, em especial os escritores, 
desejavam, então, restabelecer “a verdade”, acreditando que “falsas [seriam as] 
invenções que imperavam nos discursos sobre a União Soviética” (SOTANA, 
2006, p. 174).

Embora não trabalhada dessa forma por Sotana (2006), pode-se afir-
mar que esses escritores articulavam, criativamente, através da ênfase no 
testemunho, uma característica tradicional presente nos relatos de viagem: 
o pressuposto de que há um leitor ou leitores e, por isso, o “autor se esme-
rará para capturar a atenção do público-alvo” (JUNQUEIRA, 2011, p. 49). 
Assim, ao explorar esse elemento tradicional dos relatos de viagem, ou seja, 
sua dimensão como testemunho pessoal (SÜSSEKIND, 1990, p. 129-133; 
JUNQUEIRA, 2011, p. 46), escritores que já detinham alguma notoriedade 
de ficcionista/romancista ou em atividades que envolviam a produção e cir-
culação da cultura, acabaram manifestando, em suas memórias de viagem, a 
“necessidade de reiterar a afirmação de confiabilidade no narrador” que pro-
duziria uma “verdadeira descrição do observado” (SOTANA, 2006, p. 174). 
No entanto, diferentemente de Sotana (2006), acredita-se que essa “ênfase”, 
que se dava na dimensão do “testemunho”, influenciou e mobilizou de forma 
crítica e criativa toda a estruturação dessas narrativas, não apenas enquanto 
um contraponto à imprensa da época, já que no conteúdo próprio dessa crí-
tica é possível inferir outros aspectos atinentes à cultura política comunista 
(MOTTA, 2013) que se contrapunha, de uma forma geral, à ordem capitalista 
vigente. A estruturação dessas narrativas em torno do reforço à noção de tes-
temunho pessoal demonstra a radicalidade que esses escritores, a exemplo 
de Josué Guimarães e outros, aderiram ao ideal revolucionário comunista e, 
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também, procuraram demonstrar essa adesão. No que diz respeito à adesão, 
é necessário compreender que os escritores detinham uma tarefa específica 
no comunismo que os mobilizava em relação à função intelectual: produzir 
e disseminar os valores revolucionários, tendo como exemplo a URSS, a um 
público leitor mais amplo e não apenas restrito aos quadros do movimento e 
do PCB. Assim, para o caso de Josué Guimarães, torna-se necessário com-
preender de que formas ele mobilizou, em seu relato, elementos da cultura 
política comunista, tendo em vista, sobretudo, o papel que ocupou, junto a 
outros escritores, como disseminador do ideal revolucionário comunista. O 
público-alvo seria, sobretudo, o “coração” ou mesmo o “cérebro” desse públi-
co-leitor mais amplo (MOTTA, 2013, p. 29), tarefa especialmente destinada 
aos intelectuais na cultura política comunista.

O procedimento da “transcrição literal das informações” configurou-se 
como uma das estratégias da ênfase na noção de testemunho pessoal. Sotana 
(2006) coloca que Jorge Amado, por exemplo, em O Mundo da Paz, informou 
que redigira o seu livro pensando no povo brasileiro, sobre o qual a “imprensa 
reacionária e vendida ao imperialismo ianque vomita, cotidianamente, infâ-
mias e calúnias sobre a URSS e as democracias populares” (AMADO, 1951 
apud SOTANA, 2006, p. 174). Essa crítica à grande imprensa brasileira tam-
bém se fez presente em As muralhas de Jericó, de Josué Guimarães, associan-
do-se à ênfase do testemunho, tendo em vista que se utilizou da transcrição 
de um diálogo que teria ouvido de um jornalista tcheco como exemplo para 
mobilizar seu contraponto:

Cada partido defende os seus pontos de vista programáticos por meio de 
seus jornais. O Rudé Pravo é o órgão do Partido Comunista. O Partido 
Democrata Cristão edita o Lidová Demokracie. Todos eles lutam aberta-
mente e não contam com a censura prévia para o seu material publicitário, 
apenas se responsabilizando pelos conceitos emitidos. E aí surge a questão 
da liberdade de imprensa, tão comentada sempre. Um jornalista tcheco 
perguntou certa vez:
- Você não acha que a liberdade está sempre entre conceitos? Ou no Brasil 
há liberdade de imprensa que não esteja condicionada aos interesses do 
jornal, do diretor, do grupo capitalista que o dirige? (GUIMARÃES, 2001 
[1952], p. 60-61).

A ênfase na noção de testemunho, no trecho específico do relato de 
Josué, admitiu a transcrição literal de uma conversa que teria “ouvido” de 
um jornalista tcheco. Quando analisada de forma comparativa ao relato de 
Jorge Amado, torna-se possível compreender que a crítica se dá, criativa e 
estrategicamente por meio da alusão à situação da imprensa brasileira, mas 
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que não se resume a ela. No caso do relato de viagem de Jorge Amado, o 
combate ao imperialismo é a alusão de fundo. Em As muralhas de Jericó, de 
um modo geral, é a crítica ao capitalismo que aparece. No que se relaciona 
especialmente ao “anti-imperialismo”, por exemplo, no relato de Jorge Amado, 
citado por Sotana (2006, p. 174), pode-se dizer que sua alusão deteve algum 
“sucesso em atingir setores mais amplos da sociedade”, sendo “tema frequente 
nos discursos e representações comunistas, sobretudo em países situados em 
áreas periféricas”. O imperialismo deveria ser combatido porque se tratava, 
remetendo-se aos escritos de Lênin, de uma “etapa superior do capitalismo”, 
ou seja, “estava imbricado na lógica econômica do capital”. A alusão de 
Jorge Amado aos “ianques” também se destaca no contexto marcado pela 
Guerra Fria, onde a URSS representava, no plano simbólico, o contraponto 
aos Estados Unidos (MOTTA, 2013, p. 23-24).

A demarcação do signo da verdade apareceu, em As muralhas de Jericó, 
diversas vezes associada à ideia da liberdade de religião, principalmente nas 
passagens de Josué Guimarães pelas cidades de Praga e Moscou:

E o que vamos encontrar em Praga, além do derivante turístico? Talvez 
o povo mais religioso da Europa, vivendo tranquilamente sob o regime 
comunista. Ora, encontrar católicos apostólicos romanos, atrás da “Cor-
tina de Ferro”, representa praticamente receber um balde de água fria no 
rosto. Eles ali estão, enchendo as naves das igrejas e catedrais, tomando 
comunhão, confessando seus pecados, ouvindo os sermões dos vigários. 
Em qualquer lugar público, as tendas oferecem aos passantes santinhos 
coloridos, como em qualquer festa de igreja no Brasil. O Ministro da 
Saúde Pública é um padre católico apostólico romano: o abade Josef Plo-
jhar. Serei chamado no Brasil de mentiroso, contando isso? Talvez não. 
O brasileiro já começou a compreender que em tudo aquilo que lê, ouve 
ou vê acerca deste lado, está sempre um dedo qualquer interessado em 
mentir, em criar barreiras, em torcer os fatos. Como se mentira fosse de 
bronze e não de barro (GUIMARÃES, 2001 [1952], p. 57).

Se, por um lado, seria possível concordar com Sotana (2006) sobre o 
contraponto desses escritores às informações veiculadas à imprensa, torna-se 
necessário, ao menos no caso de Josué Guimarães, explicitar de que formas 
essa narrativa crítica foi construída sob a inspiração de uma memória que foi, 
também, de ordem criativa. A ênfase de uma dimensão de testemunha ganhou 
contorno específicos na narrativa de Josué Guimarães que estiveram associados 
às estratégias do escritor em se aproximar de um público-leitor mais amplo.

A alusão à “liberdade de religião”, fundamentalmente presente em seu 
relato em diversas passagens, a exemplo dos excertos anteriormente des-
tacados, foi um elemento que estruturou a sua narrativa, a começar pelo 
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próprio título. A referência às “muralhas de Jericó” são metáforas que aludem 
à “muralha da China”, bem como também à “Cortina de Ferro”, relacionadas 
especificamente à China. Jericó, a cidade murada diversas vezes mencionada 
na narrativa do Antigo Testamento. É o livro do profeta Josué que narra a 
queda das suas “muralhas”. A referência bíblica permitiu a Josué Guimarães 
entrelaçar-se de maneira criativa à narrativa de sua viagem utilizando-se um 
discurso religioso que intencionou mobilizar e influenciar seus potenciais 
leitores. Trata-se de um aspecto mais “tradicional” dos relatos de viagem. 
Funcionam “como inspiração para outras jornadas” (JUNQUEIRA, 2011, 
p. 48-50). Associando-se às viagens bíblicas, pretendeu aguçar nos leitores 
a curiosidade e o desejo pela aventura. Toda a narrativa de sua viagem, que 
inicia e termina em um avião, foi profundamente marcada por essa narrativa 
psicológica, talvez mais próxima da ficção e do romance, ainda que tratando 
de fatos que presenciou e de diálogos nos quais foi interlocutor ou ouvinte.

Já na “Apresentação” de As muralhas de Jericó, Josué Guimarães expõe 
alguns dos “motivos” da produção de seu relato de viagem:

Este livro não tem a pretensão de derrubar as muralhas que separam, 
praticamente, o Ocidente do Oriente, fazendo deste mundo um só. Para 
tanto faltam engenho e arte. Porém, se não tiver a força e a magia das 
trombetas do Profeta, se não for capaz de destruir as muralhas simbólicas 
que hoje têm o nome de “Cortina de Ferro” que pelo menos sirva para 
tirar deste muro de indiferença uma única pedra. Só isso justificaria a 
veleidade de publicá-lo. Pois a fresta assim aberta daria para que duas 
mãos se apertassem, fraternalmente, iniciando uma era de compreensão 
e boa vontade, únicos sentimentos que ainda poderão devolver a Paz aos 
homens (GUIMARÃES, 2001 [1952], p. 19).

Autor real (Josué Guimarães) e narrador-personagem (Josué) entrelaçam-se. 
Josué Guimarães se compara ao profeta bíblico e as epígrafes referentes a cada 
um dos capítulos serviram para reiterar e demonstrar essa referência e ênfase na 
dimensão de testemunho de uma maneira criativa, sem deixar de se constituir 
como uma narrativa combativa. A metáfora serviu como estratégia para aproxi-
mação dos potenciais leitores brasileiros, com o intuito de, no mínimo, provocar 
uma curiosidade: a metáfora religiosa foi combinada ao relato de viagem aos 
países do socialismo. O seu livro se dirigia a leitores brasileiros, naquela altura 
fortemente marcados por um sentimento anticomunista que não foi apenas disse-
minado pela imprensa, mas também pela Igreja Católica. É a partir da articulação 
da ênfase do testemunho que, no caso de Josué Guimarães admitiu também a 
utilização de recursos estéticos/literários criativos, que se pode compreender sua 
atuação intelectual como escritor que, na educação comunista, admitiu o papel de 
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disseminador/transmissor do ideal e do projeto revolucionário a um público mais 
amplo. O cuidado e o empenho desse escritor em jogar com a narrativa através 
da metáfora, estruturante em seu relato, são reveladoras do grau de adesão que 
teve à educação comunista “como vetor capaz de disseminar os valores da nova 
sociedade” (MOTTA, 2013, p. 22).

As muralhas de Jericó: censura e clandestinidade

A clandestinidade deixou marcas na vida de Josué Guimarães. Durante 
o período da ditadura militar (1964-1985) o escritor foi alvo dos órgãos de 
repressão política, tendo sido obrigado a diversas mudanças, vivendo em 
várias cidades do país. Dele foi exigido, inclusive, utilizar um nome que não 
era o seu, o de Samuel Ortiz, até ter finalmente seu nome restituído no início 
dos anos 1970, momento em que passou a assinar suas obras literárias e a 
ser reconhecido por elas (RETTENMAIER, 2008; 2013; REMÉDIOS, 1997; 
2001). Antes disso, no entanto, a clandestinidade também o atingira, ainda que 
de uma maneira diferente da que lhe foi imposta pelo regime militar. Redigido 
entre os meses de maio e junho de 1952, logo após o retorno da viagem que 
realizou à URSS e à China, seu relato de viagem, As muralhas de Jericó, foi 
censurado pelas principais lideranças do PTB, partido que integrava e no qual 
se gradualmente se projetava como uma liderança em âmbito municipal no 
exercício das funções de vereador e líder da bancada trabalhista na Câmara 
de Porto Alegre. A censura imposta ao seu livro de memórias foi o ápice de 
uma longa série de cerceamentos que sofreu no PTB e que ocorria, ao menos 
em parte, em função dos graves conflitos de liderança, característicos de um 
partido cuja origem se deu sob égide do personalismo político (ALMEIDA, 
2018), mas que não se resumiu tão somente a esse motivo. No PTB, nem 
todos os seus posicionamentos políticos poderiam ser claramente demons-
trados. Essa censura se deu, principalmente, devido a sua adesão, do ponto 
de vista intelectual, ao projeto revolucionário comunista, como já discutido 
na primeira parte deste capítulo.

Um aspecto presente nos relatos de viagem à URSS, de algum modo 
já examinado por outros pesquisadores (SOTANA, 2006; MOTTA, 2013) 
guarda relação com a ênfase da condição de testemunho pessoal presente no 
conteúdo das narrativas de memória dos viajantes. Ainda que essa dimensão 
de testemunho tenha relação com o que buscavam, afinal, comunicar, tendo 
em vista que eram escritores e que o potencial de difusão de seus escritos 
poderia atingir um público mais amplo, é possível compreender essa ênfase 
de pessoalidade, como uma prática que integrava a educação comunista que 
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se dava entre os que viajavam à URSS, considerando sua dimensão associada 
à clandestinidade.

É preciso considerar que a clandestinidade, além de ilegalidade e de 
invisibilidade, “exige uma interpretação polifônica” que pode também sig-
nificar e representar aspectos ligados às diversas formas de resistência, bem 
como às noções de “imposição e projeto” (LACERDA FILHO, 2011, p. 9). 
Trazendo a discussão para os estudos da educação, é possível pensar também 
em “regimes de clandestinidade”, entendido a partir de “palavras, gestos, 
coisas, práticas, declarações, modos de ser, opiniões, condutas [...] que não 
podem ser mostrados em certos lugares, mas podem ser feitos ou vistos em 
outros” (SEFFNER, 2019, p. 38).

Entendendo os significados associados ao conceito de clandestinidade, 
é possível compreender o relato de viagem de Josué Guimarães enquanto 
uma narrativa de memória que, também como uma escrita na qual o traço 
autobiográfico se fez presente, configurou-se, tendo em vista a ênfase da 
pessoalidade presente nesse texto, como uma narrativa de formação, processo 
de construção de si que vai além de somente comunicar algo. Lugar onde o 
narrador “transforma-se” e “reinventa-se” (PASSEGGI, 2010, p. 115).

Foi um “estar aqui” (CANDAU, 2011, p. 9) da narrativa que serviu para 
que Josué ressignificasse todos os cerceamentos (imposições) que sofreu, 
transformando-os em seu projeto intelectual. Sua narrativa, como uma “moda-
lidade de pensamento” e como uma maneira de “organizar a experiência” 
converteu-se também em seu “projeto pessoal de vida” onde se estabele-
ceu uma “estratégia de construção de identidade” (ABRAHÃO, BOLÍVAR, 
2014, p. 10).

A experiência, do mesmo modo, pode também ser entendida como uma 
“resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social 
a muito acontecimentos inter-relacionados” ou mesmo “a muitas repetições 
do mesmo tipo de acontecimento” (THOMPSON, 1981, p. 16). Assim, o 
entendimento geral do relato de viagem de Josué Guimarães enquanto uma 
narrativa de formação torna possível compreender em que medida as marcas 
da clandestinidade (e da invisibilidade) mobilizaram a produção de seu relato. 
Diferentemente da ênfase no “eu” estratégico na atuação intelectual que comu-
nica e que realiza uma função, como a de disseminar o ideal revolucionário a 
um público mais amplo, o “eu” da dimensão formativa é o sujeito da educação 
comunista que se constrói ao longo da narrativa.

As marcas da clandestinidade, que lhe foram impostas pelos principais 
líderes da sigla trabalhista nos anos 1950 e pela repressão política durante o 
regime militar (1964-1985), traduziram-se, em sua vida, no projeto literário 
por meio do qual buscou questionar e intervir na realidade. Foi através da 
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palavra escrita, primeiramente nas atividades que exerceu no jornalismo e 
depois como reconhecido escritor de ficção, que Josué Guimarães conseguiu 
refletir e intervir crítica e criativamente na realidade de seu tempo fortemente 
marcado pela repressão, pela ditadura, pela censura e cerceamento de liberda-
des e pelo autoritarismo. Os personagens de suas novelas, contos e romances, 
através do desencanto e da esperança, refletiam questões fundamentais do 
contexto sociopolítico que viveu e presenciou (RETTENMAIER, 2002).

Com a produção de As muralhas de Jericó, Josué buscou ressignificar 
imposições sofridas. Levando em consideração sua peculiar inscrição nas lutas 
políticas, simbólicas e materiais do contexto dos anos 1950, como intelectual 
aderente ao comunismo e como político trabalhista e liderança em ascensão 
no PTB, suas memórias de viagem à URSS e à China foram empurradas para 
a invisibilidade, uma das dimensões da clandestinidade que se fez presente 
na vida de Josué Guimarães. A censura, neste caso, foi um momento ápice 
de uma série de cerceamentos que sofreu na política partidária, em boa parte 
devido sua atuação intelectual próxima do ideário socialista/comunista.

Em uma entrevista, realizada no início dos anos 1980, já como escritor 
consagrado pela crítica literária, Josué Guimarães disse que sua carreira polí-
tica teria ocupado apenas espaço “episódico” em sua vida e que foi somente 
através da palavra escrita, na atividade como jornalista e, mais fortemente, 
como escritor de ficção, que se sentiu à vontade para intervir criativa e critica-
mente na realidade social e política na qual estava inserido: “meus temas giram 
em torno do homem, dos seus conflitos e contradições [...] me encontrando no 
romance, nele vejo mais lugar para dizer o que preciso e o que quero”. E o que 
queria Josué Guimarães? Uma pista talvez esteja no modo como enxergava 
como sendo o tema principal de toda sua produção literária: “sul americana: o 
subdesenvolvimento, a miséria, o caldeamento de raças, a insegurança política 
e social, o caudilhismo, a passividade diante do destino”. A partir dos anos 
1970-1980, tardiamente, é que conseguiu “encontrar hora para botar no papel 
aquilo que sempre quis fazer: ficção” (GUIMARÃES, 2006, p. 15).

Em suas memórias, o escritor amadurecido, como demonstra a entrevista, 
pareceu fazer um balanço de sua vida. Nesse balanço, o lugar de sua atuação 
política partidária foi menos importante que o lugar ocupado pela litera-
tura. Se está claro que essa conclusão tem a ver com o seu reconhecimento 
público ter se dado no âmbito da literatura, torna-se necessário dizer que isso 
se deu, entre outros motivos, porque sua vida esteve inscrita em contextos 
de cerceamento e repressão política, nos quais sua inclinação crítica e cria-
tiva, no quadro geral da literatura latino-americana, ocorreu também, como 
admitiu o próprio escritor, porque “quase nunca” se poderia “dizer pão-pão, 
queijo-queijo” mas era muito necessário se expressar se referindo, “então, 
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[a] borboletas, pássaros, gaiolas, labirintos, muros...” (GUIMARÃES, 2006, 
p. 16). Uma linguagem que, conforme os estudiosos de sua obra literária, 
construía-se de forma recodificada, através de procedimentos estéticos, e 
servia para denunciar a ordem social e política profundamente autoritária e 
repressora (SILVA, 1983).

Em 23 de abril de 1954, em um pronunciamento no plenário da Câmara 
de Porto Alegre, o então vereador Josué Guimarães comunicou o seu rompi-
mento definitivo com o PTB:

Hoje posso afirmar que nenhuma divergência de ordem pessoal foi capaz 
de me indicar atitude contrária à orientação partidária, antes pelo contrário, 
submeti as ideias pessoais às decisões da maioria para prestigiar o PTB 
na Câmara e fora dela. Nas divergências internas, de caráter superficial, 
fui sempre o primeiro a tirar de nossos adversários qualquer ânimo de 
intriga ou mesmo de exploração política de casos que serviriam a interesses 
menos elevados. Por outro lado, cumpro um dever inalienável destacando 
as atenções de que sempre fui alvo durante este longo convívio com os 
meus companheiros de trabalhismo. Nele tão somente fiz amigos, e amigos 
que continuarão, estou certo, pelo tempo em fora. O exposto deixa bem 
claro que minha atitude não se fundamenta em ressentimentos de natureza 
pessoal (ANAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Porto 
Alegre, 23 abr. 1954).

Josué tocou em vários pontos significativos da relação que estabeleceu 
com o seu partido. Nesse trecho do pronunciamento, especificamente, um 
aspecto se notabiliza. O das “divergências internas”. No que diz respeito aos 
conflitos internos, é possível afirmar que essa foi uma das características que 
marcou o modo como as lideranças do partido se relacionaram internamente. 
Ainda que analisados por pesquisadores através de diferentes linhas de inter-
pretação, é possível afirmar que os conflitos internos se davam, sobretudo, 
entre os líderes que disputavam o poder interno do PTB, sendo essa uma 
das marcas do surgimento e, também, do processo de formação do partido 
(BODEA, 1992; D’ARAÚJO, 1996; ALMEIDA, 2007; 2020). No caso de 
Josué, vale salientar que essa não foi apenas uma menção, mas uma situação 
vivida por ele e que só seria revelada anos mais tarde, nas entrevistas que 
concedeu depois de seu reconhecimento como escritor.

O seu rompimento definitivo com o PTB, sua filiação ao PSB (Partido 
Socialista Brasileiro) e uma candidatura para deputado federal não vitoriosa 
encerrariam sua curta atuação na política partidária. Tendo sido eleito no pleito 
municipal realizado em 1951, como um dos candidatos mais votados, tornou-se 
vice-presidente da Câmara Municipal e líder da bancada trabalhista em âmbito 
local. Liderança essa que assumiu justamente em um momento no qual se 
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projetavam as figuras políticas que viriam a liderar o PTB e que protagonizariam 
os embates mais significativos da arena política na década seguinte, a exemplo 
de João Goulart e Leonel Brizola, respectivamente, presidente da seção nacional 
e presidente da seção estadual do partido (ALMEIDA, 2018).

A produção de As muralhas de Jericó guarda uma relação significativa 
com esse momento da vida de Josué Guimarães. Sua destituição da liderança 
da bancada do PTB de Porto Alegre se deu em função da intenção que teve de 
proferir conferências sobre a viagem que realizou em 1952 à URSS e à China. 
Projetava uma série de conferências que se realizariam entre 1952 e 1954, 
preparadas e apresentadas em conjunto com o jornalista e amigo Cândido Nor-
berto. Antes de anunciar a intenção, Josué não deixou de manifestar, também, 
o desejo que tinha de publicar seu livro de memórias. Imediatamente após o 
seu retorno ao Brasil. Contudo, após de ter redigido seu relato de viagem, foi 
convidado para participar de um jantar no Palácio do Catete. Aproveitou o 
momento para manifestar ao presidente da República a intenção de publicar 
as suas memórias de viagem, ocasião na qual Getúlio Vargas teria “aconse-
lhado” a não o fazer. A intenção de proferir conferências teria sido sua última 
tentativa, depois da negativa do presidente, que era também o líder simbólico 
máximo da sigla trabalhista. Mas como destacou o próprio Josué Guimarães, 
foi quando “Brizola, chefe do partido, achou que eu não deveria fazer essas 
conferências e me destituiu da liderança da bancada. Assim, rompi com o 
PTB e ingressei no PSB [...]” (GUIMARÃES, 2006, p. 10).

Se de um lado o rompimento de Josué com o PTB pode ser compreen-
dido a partir da ideia de conflito de lideranças, apontado pelos historiadores 
como uma característica do partido, por outro, é necessário considerar que 
as imposições que Josué sofreu na sua curta atuação política partidária não 
foram poucas e o seu desligamento pode ser visto como o momento ápice de 
um conjunto de ações de cerceamento e imposições que suas ideias vinham 
sofrendo dentro e fora do partido em sua atuação política partidária. Ainda 
que essa questão não tenha ficado suficientemente esclarecida em seu pronun-
ciamento “oficial” de rompimento, em 1954, sua entrevista, algumas décadas 
depois, entre os anos 1970 e 1980, serve como um complemento que desfaz 
o que até então havia permanecido obscuro.

A palavra escrita, seja na sua produção literária mais reconhecida depois 
dos anos 1970 – toda ela realizada em um contexto marcado pela ausência de 
liberdades e pelo autoritarismo ao longo dos anos da ditadura militar – ou na 
produção de crônicas, sua atividade principal no jornalismo, principalmente 
nos anos 1950, foi o meio pelo qual conseguiu compartilhar sua visão de 
mundo e, a partir dela, intervir em direção a uma mudança possível. Nos anos 
1950, a possibilidade de mudança social esteve utopicamente alicerçada ao 
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modelo soviético que, no Brasil como de resto acontecia em outros países do 
Ocidente, atraiu atenções de escritores, mobilizando sua adesão intelectual.

Em especial no caso de As muralhas de Jericó, é possível dizer que a 
produção dessa narrativa, embora tendo permanecido invisibilizada até 2001, 
marcou fortemente a sua trajetória, pois foi através dela que a Josué Guima-
rães se tornou possível ressignificar as imposições que sofria em sua atuação 
política partidária, transformando-as em um projeto individual, compartilhado 
coletivamente, que se deu por meio da palavra escrita. As muralhas de Jericó 
inscreve-se, dessa forma, no quadro geral mais amplo dos relatos de viagem 
à URSS, que se configurou como uma prática de militantes comunistas e 
simpatizantes, entre eles os intelectuais e, nesse grupo, especialmente, os 
escritores, dado o seu reconhecimento público e prestígio social, estratégicos 
na educação comunista e na disseminação dos ideais revolucionários a um 
público mais amplo.

As muralhas de Jericó, assim como outros relatos de viagem produzidos 
de forma mais ou menos concomitante no início da década de 1950, inicia-se 
com uma “nota” que funcionou como um “aviso”:

O autor desse livro nunca andou só, entretanto achou melhor expurgar as 
ideias e comentários dos companheiros de viagem, para não transmitir, 
aos leitores, uma impressão de que estivesse apenas a fazer turismo. Éra-
mos um grupo de brasileiros convidados para participar da Conferência 
Internacional de Moscou em abril de 1952. É bom que diga isso como 
introito, para evidenciar que tudo aquilo que digo, nestas páginas, teve 
sempre alguém de testemunha [...].
J.G. (GUIMARÃES, 2001 [1952] p. 28).

A “nota” que abre o relato, seguida da assinatura contendo as iniciais 
do seu nome “J.G.” (Josué Guimarães), pode se relacionar, como já visto, 
ao papel desempenhado por intelectuais, especialmente escritores, na disse-
minação dos ideais revolucionários a um público mais amplo. A ênfase na 
dimensão do testemunho compreenderia, no caso de As muralhas de Jericó, 
toda a estruturação da narrativa que, estrategicamente modulada, se associou 
aos propósitos da cultura política comunista de crítica às relações capitalistas, 
ao imperialismo, dentre outros aspectos, tendo por base o internacionalismo 
político que se fundava em uma visão positiva da URSS como um modelo 
revolucionário a ser seguido por outros países.

Além dessas possibilidades de compreensão, porém, é preciso ressaltar 
que, para os comunistas – e sobretudo para a educação comunista – a dissemi-
nação dos ideais e dos valores revolucionários, que tivera durante praticamente 
toda a primeira metade do século XX até meados dos anos 1950 o modelo 
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soviético, a viagem era também uma experiência de caráter formativo para 
seus militantes e aderentes. Todos os excertos anteriores, nas duas partes deste 
capítulo, podem ser compreendidos a partir dessa dupla chave de leitura: tanto 
como um conjunto de estratégias narrativas que, no caso de As muralhas de 
Jericó, admitiriam um aspecto crítico, criativo e imaginativo que metafori-
zou a narrativa para capturar não só o “cérebro”, mas também o “coração” 
do público leitor; como também uma narrativa de formação que pôde, mais 
livremente, se mostrar em sua atuação como intelectual do que na seu per-
curso como vereador e líder do PTB em Porto Alegre. Foi tanto a narrativa de 
um intelectual atento às possibilidades “do dizer” de sua época e de aderir e 
demonstrar essa o grau dessa adesão ao ideal revolucionário de transformação 
social presente na educação comunista; quanto a narrativo de um dos sujeitos 
da educação comunista, cujas marcas da clandestinidade moveram sua escrita, 
seu projeto literário e intelectual e seu abandono da política partidária. Muitos 
anos depois de ter deixado o PTB e a vida política, Josué refletiria acerca 
desse momento de sua vida sem esconder a sua desilusão:

“[...] não nasci para a política. Mas tenho minhas convicções arraigadas, 
das quais ainda não abri mão. É possível que de minha vivência política 
tenha restado algo de útil para o que escrevo, mas afinal, de tudo o que se 
faça, deve sempre sobrar alguma coisa” (RIO GRANDE DO SUL, p. 5).

Conclusão

Ao apresentar algumas reflexões da atuação intelectual de Josué Gui-
marães na educação comunista, utilizando como fonte principal, porém não 
exclusiva, o seu relato de viagem intitulado As muralhas de Jericó (1952), 
objetivou-se compreender como se constituiu a condição de testemunho nessa 
narrativa de memórias em, pelo menos, duas dimensões: uma, relacionada à 
ênfase da ideia de testemunho pessoal, de certa maneira marcante no conteúdo 
no conjunto dos relatos de viagem à URSS como um todo; a outra, ligada à 
condição reflexiva e formativa desses sujeitos em relação à educação comu-
nista, sobretudo quando considerada sua condição de clandestinidade. No caso 
específico de Josué Guimarães, sua adesão como intelectual esteve ancorada 
naquilo que se esperava de um escritor: atingir um público leitor mais amplo 
tendo em vista a disseminação dos ideais revolucionários através dos relatos 
de viagem. Em As muralhas de Jericó sobressai uma escrita crítica, criativa e 
imaginativa que metaforizou a viagem buscando aproximar-se dos potenciais 
leitores brasileiros. A censura que sofreu no PTB em relação à negativa de 
publicação de seu relato, foi o ápice de um conjunto de situações vivido pelo 
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então vereador e líder da bancada trabalhista em Porto Alegre que se refletiram 
nos dilemas por ele enfrentados em relação à peculiar posição que ocupava 
naquele contexto. Por um lado, como intelectual vinculado ao projeto do 
socialismo/comunismo e, por outro, um político trabalhista cuja ascensão se 
dava no mesmo momento em que outros nomes, que viriam a protagonizar 
os embates da arena política na década seguinte, também se projetavam e 
galgavam posições dentro e fora do partido. O texto procurou compreender 
que a leitura do relato de viagem As muralhas de Jericó, de Josué Guimarães, 
pensado a partir da perspectiva da educação comunista, admite uma dupla 
chave de leitura/interpretação na qual a reiterada ênfase no testemunho pessoal 
configurou-se tanto como estratégia crítica e criativa que demonstrava o grau 
de adesão desse intelectual à cultura comunista; quanto admitiu, também, 
características de uma narrativa associada à dimensão formativa de um sujeito 
na educação comunista que viu e sentiu de perto as marcas da clandestinidade 
na sua atuação intelectual.
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A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E O 

ENVIO DE JOVENS MISSIONÁRIOS 
EVANGÉLICOS EM AÇÕES 
HUMANITÁRIAS: YWAM

Denise Goulart

“Conhecer Deus e fazê-lo conhecido”. Este famoso slogan da instituição 
missionária interdenominacional Youth with a Mission (YWAM)1 é imediata-
mente reconhecido pelos missionários e outros atores envolvidos na rede. A 
organização é simultaneamente um movimento e uma organização evangélica 
internacional composta por cristãos de muitas origens eclesiásticas. Partindo 
da premissa de que cada cristão deve ter a missão de fazer parte do que se 
chama a «Grande Comissão de Cristo» (Mateus 28.19-20) deixada por Jesus, 
a organização interdenominacional evangélica visa a mobilização de jovens 
para um engajamento no “trabalho missionário”, em resposta a um dos prin-
cípios que é o de trabalhar como religião missionária.

A organização se apoia na declaração de uma chamada por Deus a criar 
atividades pioneiras e criativas para divulgar a “palavra de Deus” e colaborar 
para a conversão de novos fiéis. A YWAM está estruturada num esquema 
modular de oferta educacional de formações em várias áreas que visam equi-
par os jovens obreiros com competências profissionais para o evangelismo. 
Os programas educacionais criados pela organização abordam as áreas da 
educação, arte, mobilizações evangelísticas em grandes eventos religiosos, 
populares ou esportivos, recuperação e reintegração de toxicodependentes, 
programas dirigidos a acadêmicos, meios de comunicação social, barcos de 
assistência à saúde, entre outros, e oferece a possibilidade de criação de novos 
serviços desenvolvidos pelos próprios membros da equipe.

De tendência carismática2 evangélica, a YWAM visa atrair e mobilizar 
jovens para o trabalho missionário, adaptando métodos missionários aos gos-
tos culturais e temporais dos jovens. O treinamento e o material educacional 
oferecido é um aspecto fundamental para a compreensão do modus operandi 

1 Jovens com uma Missão no Brasil.
2 Observe que, no Brasil, a expressão carismático ou carismática é usada para designar o ramo católico 

Renovação Carismática Católica ou RCC, conhecido no país como minha “Pentecostalização do Catolicismo”. 
A liderança da organização no Brasil seria mais fiel se falássemos de uma maioria pentecostal, apesar da 
presença bastante forte de súditos de igrejas do protestantismo histórico. A composição dos temas engajados 
na organização segue a multiplicidade de denominações presentes no panorama religioso do país.
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desta organização. O catálogo para a escolha é extenso, com centenas de polos 
e tipos de cursos nas mais diversas áreas, desde uma formação curta no período 
de verão até uma oferta mais aprofundada que pode conduzir a um diploma 
universitário, porém sem reconhecimento dos órgãos governamentais. Esse 
material tem igualmente o objetivo de dar aos participantes uma base de valo-
res e práticas comuns. Não se trata apenas de formação geral, mas também de 
preparação para programas especializados: a evangelização pode realizar-se por 
meio de diversos canais, por exemplo, atividades esportivas (FER, 2010, p. 38).

Fer (2010) descreve a YWAM como seguindo um modo de operação em 
rede ao invés de uma estrutura piramidal, que favorece ministérios temáticos e 
iniciativas individuais em torno de uma visão comum. Sua influência também 
aparece em ações em que a organização não está presente como tal, como 
os YWAM Ships3. Todos os ministérios estão ligados a três categorias que 
formam o tripé: Evangelização – Formação – Assistência. É possível traçar 
alguns paralelos com os modos de engajamento de ativistas contemporâneos 
que atuam nos referenciais das organizações tradicionais, em todos os campos. 
Esse compromisso em torno da YWAM corresponderia, segundo as noções 
de Willaime (2005), à religião individual dos convertidos, vinculada às redes 
transnacionais e transregionais que caracterizam o meio evangélico.

YWAM é fruto das jovens gerações de pentecostais nos Estados Uni-
dos, que se interessaram, desde a década de 1960, em encontrar caminhos 
para uma vida cristã fora de uma instituição, em particular através de redes 
de jovens missionários. A atração da YWAM pelos jovens estava ligada às 
mudanças sociais deste período. Além disso, a agência, além de ser oriunda 
de um contexto religioso particular dos anos 1960, está se desenvolvendo 
como uma ONG com características humanitárias vinculadas ao seu braço de 
“Assistência” em estreita relação com um contexto social de desenvolvimento. 
ONGs durante a Segunda Guerra Mundial.

Os evangélicos e os temas que os cercam geram muitos preconceitos, 
medos, estereótipos e mal-entendidos. Com mais de 900 milhões de seguido-
res em todo o mundo hoje, eram 272 milhões em 1970 (GONZALES, 2014). 
Apesar de uma grande influência predominante nos Estados Unidos, as igrejas 
e movimentos evangélicos estão proliferando em todo o planeta. Na América 
Latina e especialmente no Brasil, eles lotam igrejas diariamente e estádios 
em grandes festivais. Na Europa Oriental, desde a queda do comunismo, o 
crescimento é visível.

3 YWAM Ships é uma organização incorporada em 2011 como um ministério da JOCUM. Ela é a reestruturação 
da flotilha de barcos humanitários e missionários chamados Mercy Ships, que se tornou uma organização 
independente da YWAM desde 2003. Mercy Ships iniciou essas atividades em 1978 na Nova Zelândia. 
Veja: http://ywamships.net/.
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O Surgimento de Redes Missionárias Evangélicas: o contexto 
da década de 1960

As redes missionárias evangélicas surgiram de organizações juvenis 
surgidas entre 1944 e 1960 nos Estados Unidos, graças a um movimento 
geracional que visava tanto se livrar das restrições impostas pelas institui-
ções clássicas quanto conquistar um mundo no qual os avanços nos meios 
de transporte e comunicação pareciam progredir (FER, 2009, p. 123). A isso 
foi adicionado o medo de um avanço do ateísmo comunista, no contexto da 
Guerra Fria. Assim como a YWAM, outras organizações como a Youth for 
Christ (YFC), fundada em 1944, tinham os jovens como público principal. 
A Billy Graham Evangelistic Association, criada em 1949, World Vision, 
uma ONG humanitária evangélica lançada em 1950 e a Campus Crusade for 
Christ (CCFC), fundada em 1951, tornaram-se as organizações de referência 
do pilar protestante.

Fer (2009) destaca que essas organizações permaneceram distantes da 
contracultura radical resultante do protesto contra a Guerra do Vietnã e o 
movimento hippie. Da mesma forma, eles não tinham uma ligação estreita 
com o Jesus People Movement, que tentava converter a busca por espirituali-
dades orientais e paraísos artificiais em uma fé cristã intensa e inconformista 
(“High on Jesus”).

Teologicamente próximos dos partidários do conformismo social, eles 
acompanharam, no entanto, essas mudanças na sociedade americana, ofe-
recendo aos jovens cristãos formas de compromisso e locais de reunião 
a meio caminho entre as igrejas clássicas que rejeitavam e a cultura do 
cristianismo, cuja geração não podiam endossar os aspectos mais radi-
cais: o que deu, por exemplo, o encontro Explo’72 organizado em junho 
de 1972 em Dallas pelo CCFC com o apoio de B. Graham, concluído 
com um grande concerto de rock do qual participou Johnny Cash (FER, 
2009, p. 124).
A YWAM, quanto à sua ideologia, está mais perto da contracultura ao 
defender uma emancipação mais clara do protestantismo institucional 
e uma libertação mais radical das formas de expressão. Essas posições 
são inspiradas por um credo carismático ou “Charismatics “ nos Estados 
Unidos. Eles constituem uma espécie de ala “liberal” do pentecostalismo, 
convencidos das virtudes da diversidade e da competição entre os movi-
mentos evangélicos e apegados à liberdade individual dos fiéis – o que se 
reflete em particular na eufemização das fronteiras institucionais e uma 
diluição dos rótulos denominacionais (FER, 2009, p. 125).
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A importância do engajamento dos sujeitos também passou por uma 
revisão das práticas. Batizada de carismatização do imaginário evangélico, 
esteve a serviço de um compromisso político-religioso no espaço público e 
foi carregada por essa corrente como alternativa ao pentecostalismo clás-
sico. É um tipo original de cristianismo com base em transformações sociais 
e culturais, dando origem a um novo paradigma caracterizado por quatro 
características distintivas: o desenvolvimento de um novo estilo de liturgia e 
música de culto (música de trabalho, que leva em conta a expressão corporal) 
, uma revisão organizacional das instituições religiosas (sensível à dimensão 
terapêutica, individualista e autogestionária – anti-establishment – da atual 
sociedade americana), uma radicalização do princípio protestante do sacer-
dócio universal dos crentes (apelo vigoroso aos “leicos” – lay leadership ) e 
uma aguda atenção às necessidades sociais e existenciais da população. As 
“NPCs” (New paradigm churches – também chamadas de megachurches, 
ou post-denominational churches) são todas assembleias seeker-sensitive, 
responsivas às pessoas em busca de significado e conexão social (FATH, 
1999, p. 20)4.

Este tipo de organização missionária transformou-se em redes interna-
cionais cuja ação se multiplica em diferentes tipos de programas e subredes 
sobre diversos temas que visam influenciar todos os campos da atividade 
social sem ter as barreiras da atividade social. Espaço eclesial ou religioso: 
educação, música, esportes, negócios, saúde, mídia, ação social, entre outros.

A questão social no seio do religioso

As influências religiosas são muito mais poderosas do que se imagina, 
especialmente nas sociedades de consumo, onde a religião se tornou uma 
preocupação privada e relativamente marginalizada. Essas influências persis-
tem no campo cultural com uma visão do homem e da sociedade que permeia 
nossas atitudes. Numa época em que o fato religioso permeia o noticiário 
internacional e político, não podemos ignorar que ele está igualmente presente 
na ação social. Os vínculos existentes entre religião, educação, assistência, 
assistência humanitária e ação social perpassam a história com noções laicas 
como solidariedade ou coesão social que substituíram a ideia de caridade 
cristã. No entanto, basta olhar as notícias para perceber que a presença e a 
influência religiosa não desapareceram.

No entanto, devemos reconhecer o lugar ocupado por outros grupos reli-
giosos menos numerosos em número de fiéis, mas não menos influentes. Nas 

4 FATH, Sébastien. Protestantisme et lien social aux États-Unis. Archives de sciences sociales des religions, 
n. 108, p. 5-24, 1999.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
EDUCAÇÃO CLANDESTINA: dimensões conceituais e novas interlocuções 107

próximas linhas, examinaremos os vínculos entre o serviço social e a ajuda 
humanitária, seus meios e formas de organização na esfera religiosa, seus 
fenômenos e seus desafios, e examinaremos especialmente a escolha de ação 
social e formação/educação como uma das avenidas para a evangelização e 
porta de entrada para o espaço público.

O trabalho social e humanitário, tendo passado da ideologia da religião 
para a do direito, é hoje confrontado com o debate sobre o papel e a influên-
cia da religião na concepção, no desenvolvimento e na condução das ações e 
intervenções, sejam individuais ou coletivas. A inclusão de diferentes correntes 
religiosas neste campo mostra que a ação social é composta por sujeitos que 
vêm de uma grande variedade de pertenças, habilidades e modos de ação.

Segundo Loubat (2004)5, institucional e historicamente, a organização da 
comunidade religiosa, monástica ou congregacional forneceu o único modelo 
de referência para comunidades em setores sociais, em competição, a partir da 
segunda parte do século XX, com o modo de organização do serviço público, 
da escola ou do serviço hospitalar.

A religião e a ação social estão imbuídas de outras questões, como o 
consumo de bens de salvação e a ajuda mútua protestante, colocam-se no 
centro da questão social e educacional. Mas qual é, de fato, o significado do 
termo e suas implicações?

O termo pode ter diferentes concepções. A palavra “social” vem do latim 
socialis, que se refere a aliados, companheiro, e do verbo sociare, associar. 
Está, portanto, ligado à vida social, fenômenos sociais, comportamento 
social, ambiente social, estudos sociais e ética social. Nessa noção, o termo 
não se distancia do termo político, ou seja, o que se refere à vida e à orga-
nização da cidade dos homens. Compromisso social, no sentido estrito do 
termo, diz respeito, portanto, a qualquer esforço voltado para a melhoria do 
ambiente de vida.

Essa organização de ação social está transformando o campo por meio 
da institucionalização de suas atividades. Consequentemente, as etapas dessa 
institucionalização levaram à criação de ONGs em todas as suas formas, 
seculares e religiosas.

As ONGs confessionais

É claro que as ONGs de base religiosa desempenham um papel no 
cenário humanitário global e é necessário observar com mais profundidade 
quais são as implicações dessas atividades para as populações, mas também 

5 LOUBAT, Jean René. Où en est le travail social avec la religion? Lien Sociale. L’actualité sociale autrement. 
Dossier, v. 721, p. 4-11. 16 set. 2004. Voir: http://www.lien-social.com
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para os sujeitos envolvidos nos projetos. A atividade humanitária ao lado da 
evangelização não é nova. Data do século XVIII com as primeiras socieda-
des missionárias. No entanto, foi no século XIX que surgiram as primeiras 
ONGs religiosas.

Segundo Brunel (2005)6, ONGs religiosas são ONGs que emanam dire-
tamente de uma organização religiosa ou reivindicam um discurso religioso. 
Principalmente de origem americana, eles surgiram no final da Segunda Guerra 
Mundial para ajudar as populações europeias. A organização Caritas, uma 
ONG católica fundada em 1897, que ainda está ativa com muitos programas 
e um grande quadro de colaboradores, é um dos melhores exemplos. Outros 
exemplos são a União Tipográfica Internacional, criada em 1852, a Cruz Ver-
melha, criada em 1863, e o Conselho Internacional de Mulheres criado em 
1888. Eles passaram de trinta e dois em 1874 para mais de 1.500 em 1954.

A ação humanitária está presente nas ONGs que se agrupam sob o título 
genérico de “French Doctors” que adota o “sem fronteirismo” como conceito 
para suas ações. O modelo de ação humanitária que deu origem a ativis-
tas, meios de comunicação e círculos médicos na França na década de 1970 
teve um grande impacto nos conceitos e práticas da ajuda humanitária. As 
organizações associadas a este modelo Médecins Sans Frontières (MSF), 
Médecins du Monde, Handicap International e Action contre la faim são as 
mais conhecidas.

A década de 1990 foi um ponto de inflexão, com o desenvolvimento da 
globalização e o declínio do Estado. Este é o retorno das ONGs religiosas, 
combinando ação de campo e testemunho comprometido (“advocacy”). Os 
orçamentos são enormes e as ONGs são inúmeras, protestantes especialmente 
como o Conselho Mundial de Igrejas, mas também judias e muçulmanas. O 
comportamento das ONGs católicas está atualmente mais próximo das ONGs 
seculares. Além da formalidade em torno das ONGs humanitárias, existe a 
obrigação de laicidade.

No entanto, as ONGs French Doctors são exceções no cenário huma-
nitário. Na verdade, 80% das chamadas ONGs humanitárias são organiza-
ções que encontram suas raízes e as reivindicam nas religiões. A maioria 
deles são cristãos e mais especificamente católicos. Deve-se lembrar que os 
principais doadores de ONGs são Estados ou organizações internacionais do 
sistema ONU.

A introdução do termo “Organização Não Governamental” no Artigo 71 
da Carta das Nações Unidas forneceu espaço político – ao se autodenominar 

6 Intervenção de Sylvie Brunel nae Conférence Religion et Politique à l’Academie-Orleans-Tours en 14 outubro 
de 2005. Ver: http://pedagogie.aclimoges.fr/hist_geo/accueil/squelettes/documents%20importes/colloques . 
Acesso em: 20 fev. 2021.
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uma ONG “religiosa”, “confessional” ou “pertencente a uma comunidade de 
crença” – criando uma organização política espaço necessário para o surgi-
mento de uma nova forma de organização.

Algumas dessas associações são muito complexas, pois são simultanea-
mente movimentos religiosos e ONGs com status consultivo junto à ONU. 
ONGs religiosas se multiplicaram e desenvolveram suas atividades em diver-
sas áreas, como a defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, 
a preservação do meio ambiente e a construção da paz. Tendo desempenhado 
um papel importante nas Nações Unidas em 1945 a favor dos direitos huma-
nos, eles contribuem significativamente para a definição de padrões interna-
cionais e se beneficiam, graças ao seu status de ONGs, de maiores meios de 
ação e reconhecimento do que as organizações religiosas às quais eles estão 
ligados. Finalmente, o equilíbrio entre proselitismo e compromisso caritativo 
varia de uma tradição religiosa para outra.

Esse eufemismo não vem apenas da secularização dos movimentos e do 
apagamento dos valores religiosos. Também pode ser explicado pela busca 
de eficiência, pela expansão desses movimentos para incluir outros atores, 
pela inclusão de problemas na agenda internacional e por lógicas funcionais. 
Sua importância no cenário internacional ressalta a falência do estado de 
bem-estar social e as deficiências do sistema internacional em um contexto 
de modernidade política e globalização (FATH, 2007).

Mas, como também podemos perceber, tendências contrárias a uma maior 
afirmação de identidade ou a uma maior visibilidade da religião marcam certas 
organizações e movimentos. No que se refere à regulação dessas organizações, 
a análise se concentra em um espaço de transações baseado em uma economia 
dual: a da regulação e a do compromisso. Regulamentação, visto que qualquer 
estatuto de ONG ou, mais simplesmente, qualquer financiamento concedido a 
uma associação internacional ou nacional com vocação internacional, confes-
sional ou não, está sujeita à aceitação desta última dos valores fundamentais 
da organização internacional em questão (Carta das Nações Unidas ou Con-
selho da Europa, por exemplo). O regulamento refere-se aqui em particular 
à noção de contrato e à aceitação de regras e restrições. No entanto, algumas 
organizações se recusam a alienar sua liberdade por meio de financiamento 
público, mas devem levar em conta as demandas de seus doadores.

Berger (2007, p. 27) sublinha que as ONGs religiosas operam de acordo 
com os mesmos enquadramentos jurídicos e políticos da sociedade civil secu-
lar, apesar das suas missões e intervenções orientadas por uma concepção 
específica do divino e um reconhecimento da natureza sagrada do humano 
vida. Elas são agrupadas com outras ONGs seculares em categorias baseadas 
em critérios de abrangência geográfica (ONGs do Norte / Sul), representação 
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(local / nacional / internacional) e objetivos (emancipação das mulheres, reso-
lução de conflitos, entre outros), sem levar em consideração sua identificação 
e caráter religioso, como a organização Omega International, que representa 
a YWAM no Afeganistão.

Enquanto as organizações seculares normalmente têm que construir seus 
próprios recursos e redes de apoio (como veremos mais tarde com as organi-
zações parceiras de YWAM), as organizações religiosas têm acesso a redes e 
recursos importantes através da antiguidade de suas comunidades religiosas 
em nível nacional e internacional.

O sucesso duradouro das redes associativas missionárias depende de sua 
capacidade de operar em vários níveis. A associação missionária assume 
primeiro raízes locais sólidas, geralmente paroquiais, católicas ou pro-
testantes. No final do século XIX, movimentos denominacionais foram 
adicionados, especialmente entre os jovens católicos (Action catholique) 
ou Protestantes (Young Men’s Christian Association) e escolas denomi-
nacionais. Eles popularizam o auxílio às missões e instilam reflexos de 
solidariedade por meio de microprojetos (PRUDHOMME, 2007, p. 61).

Apesar desta tendência sublinhada por Prudhomme, podemos identificar 
novas organizações, especialmente protestantes evangélicos, presentes em 
território nacional e no cenário internacional como atores presentes no campo 
certamente humanitário, mas com um plano de proselitismo bem estruturado, 
com o apoio de escolas de formação religiosa confessional e doutrinária e de 
formação profissional como é o caso de YWAM.

O contexto do panorama religioso e o lugar das instituições 
religiosas evangélicas

O termo evangélico remonta ao adjetivo anglo-americano « evangeli-
cal », que se tornou padrão para descrever os movimentos de avivamento 
pietistas dos séculos XVIII e XIX.

Em princípio, todos os cristãos são “evangélicos”. É historicamente por 
referência às “boas novas” do Evangelho que o Cristianismo se distinguiu 
do Judaísmo do qual veio diretamente. No entanto, nas últimas décadas, 
o termo “evangélico” gradualmente assumiu uma conotação especial, 
referindo-se a uma tendência cada vez mais visível no protestantismo 
global (FATH, 2003, p. 84).

As igrejas evangélicas praticam o batismo de adultos porque, para um 
evangélico, torna-se membro por meio da escolha consciente e voluntária do 
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assunto, após uma conversão pessoal e pela confissão pública de sua fé. As 
igrejas evangélicas esperam que seus membros assumam um compromisso 
ativo de longo prazo e lhes peçam que coloquem seus dons e qualidades a 
serviço da Igreja e das ações de evangelização.

Chamada de corrente “transconfessional e transnacional”, é possível reco-
nhecer vários traços semelhantes entre elas. O individualismo comunitário 
marcado pela mímica geracional, tradição reproduzida mecanicamente 
e defendida por um forte aparato clerical, são em princípio descartados 
em favor de um apego de tipo “sectário”, marcado pela livre decisão 
individual, pela criação de uma identidade própria (FATH, 2003, p. 86).

O individualismo evangélico – pelo fato da escolha individual – depende 
de um meio de fé, de uma comunidade que se transforma em um espaço de 
ativismo. Eles são “comunidades eletivas e não naturais” (FATH, 2003).

De muitas maneiras, essas comunidades se encaixam melhor na definição 
de uma associação construída em um modelo contratual. Nesta base comum, 
o evangelismo se funda em uma grande diversidade, especialmente no que diz 
respeito às suas estruturas eclesiais. É constituído por uma variedade de deno-
minações de diferentes sensibilidades e ordenados de forma mais ou menos 
centralizada. Para os congregacionalistas, cada igreja local é independente 
para a nomeação de seus líderes. Aqueles que escolhem o modelo sinodal 
ou “união de igrejas” administram as finanças e a nomeação de pastores de 
forma centralizada.

Ou seja, o movimento evangélico se opõe ao clero católico muito estru-
turado e hierárquico. Algumas características permitem a identificação do 
protestantismo evangélico, mas a conversão continua sendo o aspecto mais 
importante do movimento. Esta corrente é um Cristianismo de conversão em 
oposição ao Cristianismo por herança. O evento de conversão é um momento 
de mudança de vida “sob a influência da fé cristã” (FATH, 2003). Como nos 
lembra Fath (2005), esse “born again” tornou-se um identificador obriga-
tório. Eles prontamente se definem como “nascidos de novo”. A importân-
cia da conversão vai além da importância de pertencer a uma denominação 
específica e, assim, o caráter inter-religioso do movimento é trazido à tona. 
Esta conversão não é entendida como uma conversão que muda a confissão 
religiosa, mas como uma conversão ligada a uma experiência espiritual que 
transforma valores e modos de vida.
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O modelo YWAM

No caso da YWAM a instituição inclui em seus esforços de proselitismo 
os sujeitos da vida cotidiana, visando uma transformação de todas as áreas da 
vida social entre aqueles que precisam de apoio para as necessidades básicas. 
A YWAM WHEEL representa os valores básicos, diretrizes e possibilidades 
de combinação entre as linhas de ação da organização. O círculo vermelho 
destaca os três princípios básicos: evangelismo, treinamento e assistência. O 
círculo laranja detalha os seis pontos da Carta Magna Cristã, ou seja, as ações 
que devem ser tomadas para resultar na salvação de cada indivíduo na terra. 
O amarelo representa os 7 pontos que devem ser transformados nas empresas 
para uma mutação interna. Eles também são referidos como as sete “esferas 
de influência” de YWAM. O último círculo verde detalha as 4323 zonas cha-
madas “Omega”; uma divisão do mundo formulada por YWAM para habilitar 
estrategicamente a informação e o acesso missionário ao terreno mundial.

Figura 1 – YWAM wheel

Fonte: YWAM International em YWAM�org (2016)�

A estrutura é grande o suficiente para acomodar qualquer nova iniciativa 
dos missionários. No entanto, é pouco territorializado e fracamente institu-
cionalizado conforme descrito por Fer (2010). Ou seja, essa descentralização 
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permite que todos sejam livres e responsáveis   para desenvolver seu próprio 
projeto. A criação de um novo projeto é possível tanto dentro da organização 
(seguindo as diretrizes estipuladas pela YWAM) ou porque o jovem se desviará 
dessas diretrizes e dará origem a novas organizações.

Atualmente, mais de 20.000 trabalhadores trabalham em cerca de 650 
centros de atividades, incluindo cerca de 170 países. A Universidade das 
Nações (UofN – University of the Nations) criada pela organização do Havaí, 
possui o maior centro de treinamento, mas existem 185 outros locais de trei-
namento nos EUA, Europa, América do Sul, Ásia e África, onde é possível 
seguir um dos 190 cursos oferecidos por suas Faculdades em um destes gran-
des campos de atividade vinculados à oferta religiosa pentecostal: Artes e 
Esportes, Ministérios Cristãos, Comunicação, Saúde e Consultoria, Educação, 
Ciências Humanas e Estudos Internacionais e Ciência e Tecnologia.

A organização também é uma ONG filantrópica, educacional e humani-
tária reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Está registada 
como “Entidade de Ação Social” e é reconhecida como entidade de utili-
dade pública em várias cidades onde se estabelece através de parcerias com 
organizações nacionais e internacionais, públicas e privadas. A presença da 
instituição em parcerias público-religiosas nos mostra que religião, cultura e 
política podem estar intimamente ligadas. A YWAM participou localmente 
na cristalização de uma nova direita cristã, minoritária, mas influente, que 
foi primeiro estruturada em redes associativas em torno da defesa dos “valo-
res familiares” e da mídia evangélica, antes de entrar na política durante os 
anos 1990 na Nova Zelândia (FER, 2010). Na China, a ação de YWAM no 
terreno mostra que a estrutura é baseada no conceito de Missão Empresarial. 
O objetivo é criar empresas com vocação missionária que, ao permitir a pre-
sença evangélica em locais de difícil acesso, amplie sua esfera de influência, 
gere empregos e apoie a economia local. Em 2009, 860 pessoas de diferentes 
igrejas e projetos relacionados à YWAM China foram autorizados a participar 
do Congresso Call2All, que visa reunir líderes de igrejas de todo o mundo 
para implementar estratégias de evangelismo global.

Nesse sentido, YWAM encontra-se associada a um conjunto de dinâmicas 
político-religiosas locais, o que a leva a se envolver mais no campo político 
e tem influenciado sua abordagem norte-americana das identidades culturais.

Combina ajuda humanitária e de saúde com programas de formação e 
educação – em desenvolvimento, saúde, mas também em “liderança cristã” 
–, em articulação com as igrejas evangélicas locais. As redes missionárias 
tornam-se atores locais, ao mesmo tempo que inscrevem o ativismo na glo-
balização evangélica (FER, 2009).
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A importância do treinamento e educação é manifestada pela criação 
de uma grande estrutura que foi estabelecido em Kona, Havaí em 1978 com 
o nome de Pacific and Asia Christian University, que em 1988 se tornou a 
University of the Nations.

A inauguração em Kona marca a expansão da organização para a Ásia. 
As ilhas havaianas foram na década de 1960 um ponto de encontro entre o 
Oriente e o Ocidente. O local também foi utilizado pelo Congresso ameri-
cano numa perspectiva geopolítica que, em 1961, decidiu aí instalar o Centro 
Leste-Oeste, concebido como um local de intercâmbios culturais e técnicos 
entre a Ásia e o Ocidente.

A escola de discipulado, “atua como uma espécie de ‘enem cristão’, certi-
ficando a aquisição de um conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais 
(FER, 2005, p. 148). Para esta escola inicial, é necessário o apoio de um líder 
da igreja e da família. O aluno treinado em um dos campos participa então 
de ações missionárias ou / e continua seus estudos em locais de treinamento 
convencionais. Fer (2012) também relata que a maioria dos alunos que fre-
quentam este campus hoje vem da Coreia do Sul, que durante a década de 1980 
se tornou um dos redutos do protestantismo carismático em todo o mundo.

A reorganização dos ministérios em redes de YWAM possibilitou a cria-
ção de vários outros módulos ligados à Universidade das Nações, mas que 
operam de forma independente. Várias iniciativas postas em prática cobrem 
áreas muito diversas nas chamadas “famílias de ministérios”. Esses minis-
térios podem operar em nível local, regional ou internacional. Para citar 
alguns exemplos:

 YWAM Create International: Ministério especializado na criação 
de conteúdo de mídia.

 YWAM Podcast: Podcast de mensagens de todos os departamentos 
e eventos de YWAM para uso interno e disseminação.

 YWAM Publishing: Fazendo e vendendo materiais cristãos gerais 
e específicos para as necessidades missionárias, como, por exemplo, 
livros de ensino doméstico para a educação de crianças missionárias.

O papel do treinamento dentro da YWAM é um ponto essencial para se 
entender completamente a localização dos centros, o perfil dos membros da 
equipe e os modos de ação da organização. Este é um passo chave para enten-
der como YWAM imagina, projeta, treina e coloca em ação seus missionários 
através dos tipos de cursos oferecidos e seu conteúdo.

A escola inicial para se tornar um “YWAMer” é um curso de tempo inte-
gral, a DTS. É a porta de entrada da organização e da University of the Nations. 
Este curso inicial tem a duração de 6 meses, divididos entre 3 meses teóricos 
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e 3 meses práticos, normalmente realizados no estrangeiro. Para obter uma 
vaga nesta escola, é necessário apresentar cartas de recomendação dos pais, do 
pastor da igreja local, de amigos e também do candidato. Depois de validado, 
o aluno passa a residir em tempo integral na organização.

Na escola, paralelamente aos cursos de teologia e técnicas de evange-
lização, são ministradas aulas de teatro, música e arte. Há também acompa-
nhamento de alunos, que participam de grupos de discipulado, intercessão, 
estudos sobre comportamento e ética cristã, entre outros.

Quanto às formações relacionadas ao caráter do jovem missionário, são 
oferecidos estudos no campo da psicologia e da sociologia. Esta formação 
passa pela relação consigo mesmo, com a comunidade e com o campo missio-
nário. O currículo da escola obedece a 5 áreas principais, a saber: O Cristão e 
a Bíblia, O Cristão e Deus, O Cristão e o Inimigo, O Cristão e suas relações 
e O Cristão, Evangelismo e as Missões7.

7 Voir https://www.ywam.org/dts/
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EDUCAÇÃO CLANDESTINA 

E PEDAGOGIA (DO) SUBLIME 
NO UNIVERSO HIP-HOP

Thiago Cazarim

Ao aceitar integrar o presente volume da série Educação clandestina, 
vi-me confrontado com a tarefa de convidar a mim e aos leitores a revisitar 
com outro olhar uma literatura que me tem sido familiar nos últimos anos. 
Embora não seja incomum associar a noção de clandestinidade ao universo 
do hip-hop, ao menos quando estabelecemos alguma sinonímia entre clan-
destinidade e marginalidade ou periferia, talvez seja um pouco estranho, para 
não dizer espantoso, imaginar que a clandestinidade não é somente o fruto 
de um estigma social atrelado do exterior a certas expressões culturais nem 
apenas o resultado de um processo de exclusão socioeconômica. Mesmo 
que os estigmas culturais (com suas nuances raciais, etárias e econômicas) 
e as desigualdades estruturais sejam marcas constitutivas da cultura hip-hop 
e daqueles que a produzem e vivenciam no cotidiano, periferia, margem e 
clandestinidade são igualmente emblemas sobre os quais muitos rappers não 
se cansam de rimar e que até mesmo ostentam publicamente com orgulho. 
Poder se afirmar periférico e pertencente a um mundo em que há zonas mar-
ginais e clandestinas não é, pois, somente a expressão de desalento diante das 
incontáveis violências e assimetrias sociais que atravessam os sujeitos que 
produzem a cultura hip-hop, mas também um elemento central na forma como 
tais sujeitos constituirão publicamente suas subjetividades por meio das artes 
do grafite, da música e da dança. Em suma, ironicamente, é pelo agenciamento 
de categorias como “clandestinidade”, “periferia” e “marginalidade/margem” 
que estas passam a funcionar como afirmações político-culturais eficazes e 
potentes, desarmando de forma localizada os processos de estigmatização e 
subalternização a que normalmente estão atreladas.

Minha contribuição à discussão da noção “educação clandestina” visa, 
diante deste breve introito, pensar de que modos educação, clandestinidade 
e cultura se articulam numa das expressões artísticas do universo hip-hop, 
a música (rap). Se Silveira e Almeida (2021) nos lembram que a noção de 
clandestinidade é forjada em conjunto com a de cultura política, e se Camargos 
(2015) tem razão em asseverar que o rap é uma expressão política que não raro 
se dá à margem da política institucional, será necessário primeiro investigar a 
relação entre rap, educação e política para ver como tais termos referenciam 
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um campo semântico que tange a ideia de clandestinidade. E, considerando 
que há recurso constante às ideias de educação e política numa vasta literatura 
acadêmica e em inúmeras referências poéticas no próprio repertório de rap, 
nada mais justo que nos debruçarmos sobre tais fontes para mostrar como a 
noção de clandestinidade é elaborada no universo hip-hop. Portanto, a proposta 
deste texto é: a) diagnosticar as correlações entre educação, política e rap, 
tomando como fontes estudos acadêmicos e canções de rap; b) compreender 
os elementos clandestinos ou clandestinizados nas inter-relações entre edu-
cação, política e rap; c) analisar em detalhe uma das concepções de educação 
presentes no universo hip-hop, a saber, a de edutainment enquanto agregação 
de outras concepções de educação; d) compreender como “clandestinidade” 
é uma forma de agência e concretização de um projeto de educação política 
baseado na categoria edutainment.

Como veremos ao longo deste capítulo, mais que um atributo imposto 
do exterior e vivenciado passivamente, a clandestinidade é um elemento ela-
borado no interior de estudos acadêmicos e do próprio repertório do rap. Ela 
não é somente efeito de uma violência, mas meio mobilizado taticamente para 
atingir finalidades precisas de educação, tanto no geral quanto no sentido 
específico de educação política. Passível de se fazer instrumento de educação, 
elementos do universo hip-hop tornados clandestinos por diversas causas reor-
ganizam-se, a partir da categoria edutainment, num regime de educação polí-
tica e estética que chamo na última seção do texto de pedagogia (do) sublime.

“Rap e Educação, Rap é Educação”

Nesta seção, concentro-me em apresentar algumas formas pelas quais o 
rap é correlacionado a algum sentido possível para o termo educação. Em vez 
de delimitar de saída um conceito fixo de educação, tentarei mostrar como 
o referente “educação” se mostra mais ou menos explicitamente vinculado 
àquilo que poderíamos chamar de metanarrativas sobre o rap. Em minha pes-
quisa de doutorado (CAZARIM, 2019) demonstrei como o rap é um gênero 
musical pensado, descrito e praticado socialmente em grande medida a partir 
de metáforas performativas, isto é, ele é sempre compreendido na medida 
em que é capaz de produzir algum impacto no mundo e na vida daqueles 
que o produzem e consomem. Esta noção de performatividade dialoga com 
a teoria dos atos de fala de J. L. Austin (1975) e com desdobramentos da 
ideia de performatividade que George Yúdice (2013) efetua no campo das 
políticas culturais.

É importante partir do caráter performativo do rap pois é ele que nos 
permite, dentre diversos outros efeitos, dizer que o rap educa, que ele performa 
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atos educativos nas vidas de inúmeros sujeitos. Por outro lado, as metáforas 
performativas do rap tendem a velar uma de suas dimensões mais elementa-
res e óbvias: o fato de que ele é uma forma de expressão musical dotada de 
códigos e convenções poético-musicais. O rap, quando emerge pelo recurso 
excessivo a metáforas performativas, perde justamente a sua dimensão esté-
tica, o que, em consequência, faz com que seu caráter de linguagem musical 
seja incapaz de se revelar minimamente apenas como linguagem musical.

O efeito concreto dessa problemática na presente seção é mostrar que, 
diante do performativo “educar”, o rap tende a ser eclipsado esteticamente1. 
As formas de reforçar ou não a performatividade educativa do rap, seja na 
literatura especializada sobre o tema ou no repertório musical de rappers, é que 
serão mostradas enquanto fonte de entendimento das diversas concepções da 
referente “educação”. E é na forja dos diferentes sentidos de educação, pen-
sados sempre em relação à força performativo-educativa do rap, que veremos 
processos de clandestinização e desclandestinização do rap se produzirem.

Para tanto, trabalharemos com nove diferentes acepções de educação, não 
necessariamente excludentes entre si, mas que revelam dimensões e nuances 
importantes na correlação entre rap, educação e clandestinidade. Tais acep-
ções são: 1) rap enquanto pedagogia musical; 2) rap como formação cultural 
(Bildung); 3) rap como expressão de “conhecimento”, este último entendido 
como elemento não-artístico transversal a todas as expressões artísticas da 
cultura hip-hop; 4) rap enquanto street knowledge; 5) rap como instrumento 
de escolarização; 6) rap como modalidade de letramento; 7) rap enquanto 
vocalização de uma atitude professoral diante do ouvinte; 8) rap enquanto 
forma sermônica de aprendizagem para a vida; 9) rap enquanto edutainment. 
Ao final desta seção, após a apresentação de cada uma das acepções de edu-
cação elencadas acima, descreverei de que formas algumas delas, por meio 
da ênfase do aspecto político e crítico do rap, acabam por clandestinizar seus 
aspectos festivos e de fruição estética. Aqui, a articulação entre educação e 
política é crucial para entendermos como o rap sai de e, pela mesma porta, 
se mantém em zonas de clandestinidade.

1 Importante antecipar que o recurso tático ao performativo “educação” deve ser lido no registro das disputas 
por reconhecimento da cultura hip-hop no Brasil num momento histórico em que esta cultura sofria intensos 
processos de criminalização (década de 1990). Tal como Yúdice entende a mobilização do performativo 
“cultura” no contexto das disputas político-culturais entre liberais e conservadores nos Estados Unidos ao 
longo da segunda metade do século XX, “educação” também figura aqui como performativo capaz de produzir 
impacto social e efetuar processos de transformação social. Nesse sentido é que “cultura”, para Yúdice, e 
“educação”, para mim, não podem ter em vista a defesa de paradigmas nos quais culturas são fins em si 
mesmas. Ainda que esta contextualização torne compreensível a mobilização do performativo “educaç, ela 
não justifica os problemas que decorrem da clandestinização da dimensão especificamente estética do rap.

 Este ponto, como outros nas próximas páginas, devem-se às contribuições preciosas de Daniel dos Santos 
à primeira redação deste capítulo.
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A primeira, e talvez mais óbvia, correlação entre rap e educação poderia 
ser indicada como aquela que toma o rap como aprendizagem de uma prática 
musical. Embora óbvia, tal correlação não é predominante na literatura aca-
dêmica sobre rap, mas podemos indicar os trabalhos de Araldi (2004), Katz 
(2012) e Zegnani (2004) como algumas referências no assunto. Nestes três tra-
balhos, há uma preocupação explícita dos autores em descrever os elementos 
envolvidos na prática musical de MC’s (Zegnani) e DJ’s (Araldi, Katz), o que 
aponta direta ou indiretamente para os processos de aprendizagem, técnicas, 
recursos e metadiscursos empregados pelos músicos de rap na execução e 
descrição de suas práticas musicais. Em suma, o termo “educação” opera como 
sinônimo de aprendizagem de performance musical, sendo referida enquanto 
conjunto de processos de educação artística de caráter informal e não-formal.

Uma acepção bastante ampla de educação está presente na associação 
entre rap e a categoria alemã Bildung, traduzida por alguns autores como 
“formação cultural”. Se o verbo alemão bilden remete literalmente à ideia 
de construir, não será uma heresia pensar o caráter de Bildung do rap como 
de formação cultural para o exercício da cidadania, para a transformação 
crítica do mundo, para a produção de uma ética pessoal e para o despertar de 
uma consciência política engajada. Mas há uma nuance importante sobre a 
categoria Bildung destacada por Ernildo Stein (2017): Bildung não funciona 
somente como formação humana, mas como capacidade de autoformação 
humana. Mesmo que tal autor destaque que, originalmente, Bildung tivesse 
fortes vínculos com noções como “homem cultivado” [sic] e “formação esté-
tica”, é pela expansão deste conceito para o âmbito da formação sociopolítica 
dos rappers que Julia Pinheiro Andrade (2010) trata o rap como modalidade 
de Bildung contemporânea das periferias urbanas. Assim, temos uma com-
preensão do rap enquanto expressão da capacidade de autoformação e trans-
formação dos sujeitos.

A concepção de que o rap é um elemento portador de conhecimento pre-
cisa ser situada no contexto das transformações pelas quais o gênero musical 
rapidamente passou de seu surgimento na segunda metade da década de 1970 
para a década de 1980. O DJ Afrika Bambaataa, um dos expoentes responsá-
veis pela definição dos elementos artísticos considerados fundantes da cultura 
hip-hop (grafite, rap e break dancing), foi também um dos impulsionadores 
da introdução de categorias como “conhecimento”, “consciência” e “crítica” 
no universo hip-hop. Segundo Price III (2006), Bambaataa esteve sensível à 
rápida mercantilização do rap pela indústria fonográfica, reagindo a isto por 
meio da tentativa de recuperar o que constituiria uma “missão” seminal da 
cultura hip-hop. Tal missão, segundo este mesmo autor, descrevia a cultura 
hip-hop em termos de movimento coletivo organizado em torno de referentes 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão
EDUCAÇÃO CLANDESTINA: dimensões conceituais e novas interlocuções 123

como “conscientização” e “ativismo”. É sabido, no entanto, que o hip-hop, 
enquanto gênero musical comercial, esteve vinculado a projetos mercan-
tis desde que suas primeiras canções foram gravadas no final da década de 
1970 (CHARNAS, 2010); e que, além disso, o atrelamento de atributos como 
“conhecimento” e “consciência” provêm da mutação dos conflitos entre gan-
gues rivais em disputas culturais pelas crews da cultura hip-hop. De qualquer 
forma, o gesto de Afrika Bambaataa de atribuição de uma missão à cultura 
hip-hop é seguido até hoje por inúmeros rappers, ouvintes e pesquisadores, 
produzindo diversas formulações sobre a função político-educativa do hip-hop 
enquanto discursos de origem dessa cultura.

Além de “conhecimento” operar no registro da formação política, deve-
mos ler a categoria “sabedoria de rua”, mencionada por Maria Aparecida da 
Silva (1999, p. 95, 98) ou street knowledge como expressão de um conheci-
mento obtido por meio de e condicionado a determinada forma de agir diante 
da realidade dos guetos urbanos. Tal conhecimento é pensado dentro da cultura 
hip-hop como elemento distintivo do rap diante de outros gêneros musicais. 
Segundo a definição de Price III (2006, p. 40):

“conhecimento de rua” refere-se ao conhecimento que alguém possui de 
eventos, pessoas e habilidades interpessoais associadas com a vida nas 
ruas e a habilidade de permanecer em contato com o que está acontecendo. 
Também se refere a possuir as habilidades necessárias para sobreviver na 
metrópole. Para se alcançar credibilidade nas ruas, um signo de poder e 
estima localizado, precisa-se ser validado pela liderança urbana local, o 
qual, pela sua estatura na comunidade e mostra exemplar de sabedoria, 
oferta discernimento [insight] e uma conexão com o passado. Estes anciãos 
atingem um círculo de influência e são frequentemente reverenciados 
como lendas das ruas.

Trocando em miúdos, street knowledge é tanto uma expressão da máxima 
“conhecimento é poder” quanto um poder que não é conferido a qualquer 
sujeito, mas somente àqueles que conseguem sobreviver ao ambiente hostil 
e violento das periferias das urbes contemporâneas.

O título da presente seção é uma citação literal do título da coletânea 
organizada por Elaine Nunes de Andrade no final da década de 1990. No 
prefácio escrito pela própria organizadora, fica patente a correlação entre rap, 
educação e clandestinidade:

o primeiro momento do livro é um apanhado acadêmico de personagens 
atrevidos que resolveram, como os rappers, ‘quebrar’ tabus e, em nosso 
caso, pesquisar um assunto marginal. O importante é que por essa iniciativa 
podemos dizer que os artigos aqui apresentados confirmam a legitimidade 
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desse fenômeno, respeitado inclusive no universo acadêmico (ANDRADE, 
1999a, p. 11).

Um dos autores da coletânea e pioneiros nas pesquisas sobre rap no 
Brasil, José Carlos Gomes da Silva (1999) enfatiza a temática do autoco-
nhecimento dos rappers como oposição à educação escolar, formal. A argu-
mentação deste último autor é que o aumento da escolarização durante a 
década de 1990 trouxe aos espaços de educação formal uma massa de jovens 
periféricos antes dali ausentes. Nesse contexto, a escola mostrou-se refratária 
às expressões culturais que a invadiram de supetão, o que, em retorno, teria 
causado uma rejeição intensa da juventude em relação à educação formal 
que lhe era ofertada. Por outro lado, o mesmo autor reconhece que processos 
educativos não-formais e informais continuavam a ocorrer em espaços físicos 
e simbólicos frequentados pelos jovens periféricos: nas festas, crews, posses, 
bairros, ruas, quebradas, espaços públicos, quadras de esportes, ONG’s etc. 
Escolhi a menção do prefácio de E. N. Andrade (1999a) e do capítulo escrito 
por J. C. Silva (1999) pelo fato de que estes textos sintetizam em grande 
parte os dois polos em torno dos quais as discussões sobre as relações entre 
educação escolar e rap se organizaram a partir de então no Brasil. Por um 
lado, a escola passa a ser vista como espaço de rejeição e repressão do rap, 
lançando-o numa zona de clandestinidade perante o espaço educativo for-
mal2; por outro lado, muitos educadores, pesquisadores, estudantes e rappers 
passam a encarar a escola como espaço de legitimação e desclandestinização 
do rap. Correlativamente, os espaços de educação não-formal e informal são 
vistos como espaços nas quais o rap não é clandestino, e sim, na expressão 
empregada pela própria E. N. Andrade (1999b, p. 89), um instrumento de 
educação política. É a introdução desta última categoria, dentre outras coisas, 
que permitiu a defesa que tantos educadores fizeram nas últimas décadas da 
utilização do rap como instrumento de educação formal: por permitir fazer 
a realidade de vida dos estudantes ser acolhida e reconhecida na escola, e, 
com isso, propiciar um ponto de conexão entre estudantes, espaço escolar, 
conteúdos curriculares e docentes.

Além do entendimento estrito como processo de educação escolar e polí-
tica, temos a noção de rap como fenômeno de letramento. Suety Líbia (2020, 
p. 53) define letramento como “processo sócio-histórico e cultural que engloba 
os usos e as práticas sociais da escrita” distinguindo-a da alfabetização, que, 

2 Nesta época, o rap ainda era um gênero musical bastante clandestino de um ponto de vista de expressões 
políticas e culturais brasileiras. Importante recordar eventos de criminalização do rap ocorridos na década 
de 1990 (cf. FOLHA DE S. PAULO, 1994; FRANCO, 1994). Por esse motivo, faz sentido supor que houvesse 
uma relação ambígua da escola com o rap, ao menos se considerarmos que a escola não é apenas locus 
de contestação e reformulação, mas também de replicação de dinâmicas sociais.
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segundo a autora, “restringe-se, via de regra, à aquisição da leitura e da escrita, 
geralmente no espaço escolar por meio do ensino formal”. A autora também 
destaca que há diversos espaços e modalidades de letramento, e que estes 
podem se dar tanto no registro da escrita (via produção textual e/ou leitura) 
quanto no registro da oralidade (enquanto capacidade de organização da fala 
em relação ao registro escrito da língua), com diversas gradações possíveis 
entre um e outro. Estas definições são importantes para compreender a opção 
metodológica de Ana Lúcia Silva Souza (2011) e Henrique Freitas (2019) pela 
categoria “letramento” ao descreverem as expressões artísticas do hip-hop, 
incluído o rap. Freitas (2019, p. 132), por exemplo, afirma que

O hip hop é uma das mais importantes plataformas epistêmicas não for-
mais do Brasil: maior agência de letramento extraescolar do país, ele tem 
levado inclusive muitxs jovens à universidade, como ponte-de-saberes 
com os conhecimentos formais; oferece ainda um conjunto de conceitos, 
procedimentos e estratégias sofisticadas de leitura, escrita, pedagogias 
e de produção de conhecimento que transcende a perspectiva lúdica ou 
intuitiva com que é muitas vezes visto.

Mas é em Souza (2011, p. 158-159) que encontramos a conclusão de que 
o rap participa de um movimento de gradação, em vez de oposição estrita, 
entre letramento escolar e letramentos não-escolares:

Para além [de marcar uma posição contestadora em letras de música e em 
falas engajadas], os jovens queriam que o trabalho desenvolvido por eles, 
que não se restringia ao trabalho do MC, fosse reconhecido como uma 
instância de educação e transformação.
[...] Neste modelo, eles não apenas resistiram a um modelo de letramento 
excludente apoiado em formas já cristalizadas de legitimação, mas cria-
ram outras formas de dizer o já dito, imprimindo de forma indelével suas 
identidades sociais. Daí a nomeação letramentos de reexistência e não 
apenas “resistência”. [...]
os letramentos no hip-hop [...] conjuga[m] os letramentos da vida e o da 
escola. [...] a escola é sim contestada, mas também deslocada em seu favor, 
quando eles conseguem repensar e atribuir sentidos sociais à instituição.

Como se vê, a problemática da rejeição categórica da escola e do cha-
mado “fracasso escolar” é deslocada, via categoria “letramento”, em favor 
de uma concepção mais matizada tanto de educação quanto das possíveis 
relações entre rap e educação escolar.

A partir da concepção de educação como conjunto de letramentos, o rap 
passa a ser visto como forma de contestação tanto quanto de reapropriação 
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tática e articulação dos saberes e instituições escolares e não-escolares. Esta 
dimensão é pensada por Souza (2011) a partir da ideia de tática trabalhada 
por Michel de Certeau, ou seja, da perspectiva “dos de baixo”, dos “fracos”, 
daqueles que não ocupam posições centrais ou hegemônicas na sociedade. 
Letramento rapper, seja ele de reexistência como pensado por Souza ou urbano 
como formulado por Freitas, é uma forma de ação de sujeitos forjados nas 
margens, em zonas sociais de clandestinidade em relação a saberes autorizados 
e normativos. A clandestinidade já não é simplesmente vista como barreira 
a ser superada pela oficialização didática dos saberes dos rappers; ao contrá-
rio, ela é marca identitária constitutiva que os sujeitos, em seus processos de 
letramento, não deixarão de reafirmar mesmo quando inseridos em espaços 
hegemônicos e oficiais.

Por fim, restam três correlações entre rap e educação: rap como forma 
professoral, rap como modalidade de sermão e rap como articulação entre 
educação e entretenimento, algo definido pelo termo edutainment, faixa-título 
do álbum de 1990 da BDP Crew.

O diagnóstico do rap como portador de uma atitude professoral aparece 
no ano de 1998 em entrevista dos Racionais MC’s à revista Caros Amigos. 
Esta entrevista é recuperada por J. P. Andrade (2010, p. 217) para argumentar 
que os próprios Racionais MC’s identificavam em parte de seu trabalho uma 
dificuldade de alcançar “adequação ao que precisava ser dito, adequação entre 
a forma de dizer e o dito, entre o ritmo, a entoação, as palavras e as coisas”. 
Essa concepção da figura professoral como aspecto estilístico e recurso poético 
da obra dos Racionais MC’s é apropriada posteriormente por Walter Garcia 
na análise da canção Hey Boy, integrante do primeiro álbum gravado pelos 
Racionais MC’s (Holocausto urbano). Em seu artigo, o que Garcia (2013, 
p. 85-86) denomina como “tom professoral” quer dizer, especificamente que, 
em certo momento da canção, entramos numa ambiência poética ambígua, 
“como se ouvíssemos dois alunos que argumentam com capricho, racioci-
nando a partir do aprendizado prático sem ignorar o aprendizado teórico”, 
ao mesmo tempo em que “é como se a valentia adolescente, nutrida nas ruas 
e nos meios tecnológicos de comunicação, se misturasse à incorporação do 
gesto do professor escolar que fala sem admitir réplica”.

No entanto, a retomada da ideia de tom professoral por outros autores 
enfatizará majoritariamente o aspecto inflexível da figura professoral que 
fala sem ser questionada. Lopes (2015, p. 68), por exemplo, ao comentar a 
canção Negro limitado dos Racionais MC’s, afirma que “a dicção dos raps 
assume um tom moralista, com o eu-rapper no papel de transmissor e por-
tador do conhecimento” e que tal “enfoque no eu-rapper em relação aos 
ouvintes passa por um desequilíbrio entre as partes, denotando um desacerto 
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na própria representação da voz da periferia”3. Acauam Silvério de Oliveira 
(2018, p. 28-29) retoma a categoria para destacar aspectos inflexíveis, auto-
ritários, que expressam assimetria entre eu-lírico, de um lado, e ouvinte e 
aqueles que não pertencem à periferia, de outro (o primeiro em posição de 
superioridade, distanciamento e autoridade em relação aos segundos). O 
referente “educação”, aqui, na forma prosopopaica do professor autoritário, 
funciona ao mesmo tempo como recurso poético (estilístico e formal) e como 
retomada da educação escolar como modelo de conduta para a produção de 
crítica social e de tomada de consciência. Educação, portanto, é uma relação 
estabelecida de modo a organizar tanto a estruturação poética das canções 
quanto as posições intersubjetivas entre aquele que enuncia e testemunha algo 
que vive, aqueles que não vivem o que é enunciado pelo eu-lírico, e aqueles 
que, vivendo e testemunhando as mesmas coisas que o eu-lírico, assumem a 
posição de meros ouvintes.

Nada estranho, portanto, em encarar a figura do rapper como aquele que 
é exemplar, um líder capaz de instruir sua comunidade com o seu modelo 
de conduta por meio de discursos revestidos de autoridade. Não é somente 
na figura do professor que o rapper pode se ancorar para instruir, mas tam-
bém na do pregador que lança sermões para aqueles que o seguem. Há uma 
longa tradição sermônica afro-norte-americana que remonta ao abolicionismo 
nos Estados Unidos e em expressões musicais variadas, como a soul music 
(BRACKETT, 2009) e o próprio rap (SENSING, 2001). Mas há uma diferença 
importante a destacar entre o professor e o pregador. Se o primeiro é pensado 
como aquele que fala sem admitir réplica, para o segundo se trata de exigir 
resposta e interação comunitária para que o conteúdo de uma mensagem 
possa surtir o efeito de revelação e compreensão pretendido pelo sermão. O 
sermão não é simples ordem de ação a ser seguida irrefletida e passivamente. 
Se pregar é explicar (ROBINSON; EDMOND, 2020), a própria pregação nas 
comunidades afro-norte-americanas assume o papel de gestar uma experiência 
transcendental e provocar uma mudança de atitude na vida, precisando, pois, 
encontrar eco direto naqueles que o ouvem. Não é em vão que sacerdotes 
cristãos se valem da lógica de “chamado e resposta”: lançando provocações 
ao público, esperam deles manifestações linguísticas, sonoras e/ou gestuais 
de acolhimento da mensagem. O mesmo ocorre no carro da figura do MC no 
rap, sobretudo nas práticas de duelos de rimas, nas quais a participação do 

3 As relações entre rapper e sua comunidade são muito mais complexas do que a mera constatação, do ponto 
de vista poético, de um desacordo entre conteúdo e forma de enunciação, algo que demandaria discussão 
específica. Ao retomar este problema, minha intenção é somente mostrar como a revisão de literatura o 
tem tratado, e não assumir a defesa das posições dos autores resenhados.
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público com gritos, acenos e balanço do corpo dão sustentação à performance 
musical e ao sentido das rimas improvisadas ao vivo.

Recupero, pois, a ideia de sermão como contraponto à de atitude profes-
soral: duas formas de aprendizagem de exemplos de vida e que conduzem, 
cada uma à sua maneira, a uma mudança de atitude perante a vida. A primeira 
depende da interação responsiva entre quem enuncia e quem escuta, num 
processo dialógico de aprendizagem para a vida; a segunda hierarquiza a 
relação entre enunciador e ouvinte de forma tal que, quem escuta, o faz em 
silêncio, tal como numa sala de aula tradicional.

Talvez mais que qualquer outra, a categoria edutainment rompe a fron-
teira entre fruição musical e engajamento político, educação e trabalho esté-
tico. Nela, não temos a instrumentalização pedagógica da arte para um trabalho 
de letramento escolar; tampouco vemos que a fruição musical, enquanto prazer 
proveniente de uma experiência corporal da música em ato e em festa, se 
opõe a atividades mentais, críticas e de formação política. Como advogam 
Tricia Rose (1994) Imany Perry (2004) e Geneva Smitherman (2006), o rap 
possui uma lógica englobante, não-excludente; portanto, a oposição entre os 
subgêneros consciente/crítico, gangsta, festivo e love possui limites quando 
tomada como paradigma para avaliar os processos de educação política do 
rap. Consequentemente, a concepção de edutainment desafia a oposição de 
dimensões musical e linguística, de “ritmo barulhento” a “uma puta mensa-
gem!” (PASSARELI, 1999, p. 125) ou mesmo entre distinções categóricas 
de rap que “prega a paz” e outros raps que sejam “violentos”.

Na próxima seção, ao analisar alguns aspectos poéticos do álbum Edutain-
ment, tentarei mostrar de que modo ele desafia e rearticula diferentes noções de 
educação presentes no universo do rap. Este álbum foi escolhido propositalmente 
como objeto de discussão não somente por pautar a categoria edutainment, mas 
pelo fato de o rapper mais proeminente da BDP Crew, KRS-One (“KRS” sendo 
o acrônimo de knowledge reigns supreme – conhecimento reina supremo), ser 
conhecido como “teacha”, “professor” da comunidade de ouvintes de hip-hop. 
A figura professoral de KRS-One fornece, assim, uma ocasião para pensar os 
sentidos em que o rap figura como processo de educação política. Diante disso, a 
análise do álbum Edutainment nos permitirá compreender aquilo que proponho 
chamar de pedagogia (do) sublime, numa reapropriação da categoria hip-hop 
sublime de Adam Krims (2001).

.
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Edutainment

O álbum Edutainment, lançado pela Boggie Down Productions em julho 
de 1990, é o quarto da carreira musical do rapper KRS-One. Dentre canções 
e o que se denomina como “exhibit”, o álbum possui um total de 21 faixas, 
assim organizadas:

Quadro 1 – Análise macroestrutural do álbum Edutainment

Número 
da faixa

Canção Exihibit Temáticas predominantes

1 Exhibit A Questionamento sobre o sentido do rap como expressão musical

2 Blackman in effect
Efeitos do racismo sobre a constituição de sujeitos negros
Revalorização de conhecimentos Ocidentais e africanos

3 Ya know the rules
Braggadocio4 sobre as qualidades de KRS-One como professor
Reflexões sobre modalidades de educação e conhecimento

4 Exhibit B Sentido coletivo da produção da História humana

5 Beef
Crítica da indústria da carne e dos efeitos negativos do consumo 
de carne à saúde física e espiritual

6 House nigga’s

Braggadocio sobre as qualidades de KRS-One como 
revolucionário
Braggadocio sobre qualidades intelectuais de KRS-One frente a 
outros rappers

7 Exhibit C
Afirmação do Boogie Down Productions (BDP) Crew como 
revolucionários negros
Introdução à próxima canção

8
Love’s gonna get’cha 
(Material love)

Reflexão sobre amor a bens materiais
Motivos que levam à entrada do eu-lírico no comércio de drogas 
ilícitas
Conflito entre gangues rivais

9 100 guns Braggadocio sobre atividades de um traficante de armas

10 Ya strugglin’ Crítica do assimilacionismo dos afro-norte-americanos

11 Breath control II
Braggadocio sobre estilo pessoal de KRS-One e da BDP Crew 
frente a outros artistas e grupos de rap

12 Exhibit D
Ironia sobre igualdade racial definida pelo denominador “somos 
todos pagadores de impostos”

13 Edutainment Filosofia da edutainment

14 The homeless
Problemática da double conciousness5 e do não-pertencimento 
nacional

4 Prática de falar sobre si mesmo com orgulho, em tom de autoelogio (normalmente hiperbólico ou enfático).
5 Expressa o conjunto de conflitos decorrentes da experiência pela qual sujeitos negros constroem sua 

autoconsciência enquanto grupo racializado a partir das lentes (estruturas de consciência) da branquitude.

continua...



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

130

Número 
da faixa

Canção Exihibit Temáticas predominantes

15 Exhibit E
Questionamento de narrativas oficiais sobre a abolição nos 
Estados Unidos

16
The Kenny Parker 
Show

Braggadocio sobre habilidades da BDP Crew e de KRS-One 
como MC’s

17 Original lyrics
Braggadocio sobre habilidades da KRS-One como MC e 
professor

18 The racist Aula sobre tipos de racismo e pessoas racistas

19 7 dee jays
Apresentação de cada um dos MC’s da BDP Crew, alternando 
braggadoci e crítica social
Edutainment

20 30 cops or more Criminalização da população negra

21 Exhibit F Unidade e revolução políticas

De saída, apontamos que, do ponto de vista da modalidade discursiva, 
as faixas denominadas exhibits se constituem como intervenções discursivas 
exortatórias e não-cantadas. Com exceção destas e da faixa 10, as demais 
faixas estruturam-se prioritariamente pelo canto, sem recurso à exortação 
falada (daí, em sentido estrito, serem denominadas canções). Nota-se também 
que, contrariando a intuição sobre a vinculação entre educação e a estrutura 
do álbum Edutainment, mot-es6 educacionais e tropos professorais não são 
vinculados às faixas em que há uso da voz em registro falado. “Educação” e 
“professor”, “edutainment” e “edutainer” se efetuam respectivamente como 
ações e sujeitos sonoro-musicais.

Por essas razões, propomos olhar em detalhe para as canções onde ocor-
rem mot-es educativos e tropos professorais a partir dos seguintes parâmetros: 
a) pessoas discursivas e modalidades enunciativas envolvidos na mobilização 
de tropos professorais; b) os sentidos concretos que os tropos professorais 
assumem; e c) os contextos poéticos específicos em que tropos professorais 
e as categorias de “edutainment” e “edutainer” ocorrem. Para isso, nos dete-
remos às canções em que mot-es educacionais e tropos professorais ocorrem, 
tal como apresentado nos quadros a seguir.

6 O conceito de mot-e é desenvolvido em detalhe em minha tese de doutorado (CAZARIM, 2019, p. 210, nota 
119). Resumidamente, mot-e remete ao termo francês mot (palavra) e ao campo semântico dos termos 
motivação, mote (tema passível de desenvolvimento num discurso) e motivo (no sentido musical de unidades 
sonoras passíveis de desenvolvimento e variação melódica, rítmica etc.). Uma palavra poética na estética 
hip-hop é dita motivada por referência à realidade social ou biográfica de seu autor, assim como serve como 
unidade de desenvolvimento temático (mote) e sonoro (motivo) desta mesma realidade.

continuação
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Quadro 2 – Constituição poética do referente “educação” e do tropo “professor” 
no álbum Edutainment conforme a intersecção pessoa/modalidade enunciativa

Faixa 2 Faixa 3 Faixa 6
Faixa 

11
Faixa 

13
Faixa 

16
Faixa 

17
Faixa 

18
Faixa 

19

Narrativa em 1ª pessoa X X X X

Narrativa onisciente X X X X X

Diálogo X

Vocativo X X X X X X X

Quadro 3 – Constituição dos tropos professorais no álbum Edutainment

Faixa 2 Faixa 3 Faixa 6 Faixa 11 Faixa 16 Faixa 17 Faixa 18 Faixa 19

Simples apelido de KRS-One X X X X

Simples descrição de ação ou 
atributo do eu-lírico

X X X X

Autoproclamação como 
“teacher” enquanto 
modalidade de bragadoccio

X

Professor como aquele que 
está na posição de expor 
academicamente fatos sociais 
didática e equilibradamente

X

Quadro 4 – excertos do álbum Edutainment cotendo 
menções às categorias “edutainment” e “edutainer”

Menções às categorias “edutainment” e “edutainer”

Faixa 6 “In the face of  intelligence, ignorance dies/Yeah, it’s simple edutainment”

Faixa 13

1. “Nuff  respect! And praise to the creator/ Over the years it seems that I became a landmark, in 
the hip-hop field of  art/ I shed light, yet my skin is dark/ [..] I’ll start, cause only Jah will create it/ 
I’ll just name it Edutainment”

2. “To the plane of  forces in the astral plane/ The mental plane, and the final three/ They’re all 
around you, yet you can’t see/ So grab the sphere of  life and aim it/ And you’ll be guided by 
Edutainment”

Faixa 17
“Yes, yes, I’m Special K/ On New York’s Two show on WBDP/ This is the brand new one by KRS-One 
of  Boogie Down Productions/ And it’s off  the Edutainment LP”

Faixa 19

1. “It’s not the star spangled banner or the red white and blue/ But the underground sister from the 
Edutainment Crew”

2. “Cause Heather B, Jamal-Ski, and KRS the trainer/ Makes up the dope crew called Edutainer/ 
You’ll find the law of  balance on the two turntables/ So look out for the fresh Edutainer label”

3. “DJ Kenny Parker YES you are the don/ Edutainer teach nuff  wisdom”
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Vemos que tropos professorais podem assumir feições e funções distintas 
ao longo do álbum Edutainment. Eles podem indicar a alternância entre nar-
ração onisciente e discurso vocativo (faixas 2, 17 e 18) bem como narrativa 
em primeira pessoa e vocativo (faixas 3 e 19), marcando passagens entre 
vocalizações reflexivas do eu-lírico e uma provocação direta de sua audiên-
cia. Podem ainda tanto ser um simples apelido e/ou descrição de atributos do 
eu-lírico (faixas 2, 3, 6, 11, 18 e 19) quanto um elemento de autoafirmação 
que coloca em xeque a validade das identidades e práticas musicais e sociais 
de outros sujeitos (faixa 17).

A alternância de pessoas e modalidades de enunciação, bem como a 
multiplicidade de sentidos em se dizer “professor” ou pautar “edutainment” 
mostram que tal categoria não se resume a um processo de educação política 
entendida como crítica social. A crítica social é central na educação política 
proposta pela edutainment, mas ela não ocorre sem que elementos agonísti-
cos e estéticos, além de uma pedagogia musical stricto sensu, sejam postas 
em jogo. Ela também não ocorre somente de forma direta, autodeclarada: 
afinal, as faixas em que predomina o uso da voz falada proferindo discursos 
exortatórios não deixa de subsidiar contrapontos e complementos às faixas 
cantadas. Por isso, as exortações de que a audiência proceda a uma tomada 
de consciência se alternarão e/ou mesclarão com disputas para ser o melhor 
MC, para fazer a melhor e mais relevante música e para estudar os álbuns da 
BPD Crew como problema poético a ser resolvido. Em suma, edutainment 
não se consolida como simples igualdade entre educação e entretenimento, 
mas como diferentes possibilidades combinatórias de discursos próprios a 
cada um destes termos7.

O tom professoral que teria caracterizado a primeira fase dos Racionais 
MC’s, e que estaria ligado principalmente a escolha de vocabulários invulga-
res e de distanciamento ou demarcação de alteridade entre eu-lírico/rapper e 
audiência, talvez seja mais plural e complexo quando analisado no contexto 
específico do álbum Edutainment. Se “professor” é tropo de distanciamento, 
porque haveria recorrência tão grande a uma vocalidade enunciativa tão pes-
soal (primeira e segunda pessoas)? Por que haveria necessidade de inscrever 
o eu-lírico e a audiência de forma tão marcada como sujeitos discursivos em 
vez de adotar uma perspectiva em terceira pessoa que, por definição, implica 
distanciamento entre quem narra, o que é narrado e quem lê/ouve a narrativa?

É importante destacar, a respeito dos mot-es educacionais, ao menos 
três aspectos. Com relação ao Quadro 2, nota-se que a narração em terceira 

7 Embora eu marque aqui certa diferença entre a emergência de mot-es e tropos vinculados mais diretamente 
à educação, de um lado, e elementos associados a entretenimento, de outro, a diferenciação entre ambos 
não deve reconduzir a uma oposição ou desequilíbrio recíproco (que poderia grafar na forma EDUtainment).
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pessoa nunca é usada de forma estrita para compor mot-es educacionais, tal 
como ocorre em relação aos tropos professorais. Há sempre o uso de primeira 
pessoa, seja de forma estrita ou imiscuída no uso da terceira pessoa (narração 
onisciente), e segunda pessoa (preferencialmente na forma de um vocativo). 
Em relação ao Quadro 3, nota-se que justamente na faixa-título Edutainment 
não aparece nenhum tropo professoral. Ao contrário, o tom que atravessa 
toda a faixa é da constituição do eu-lírico como porta-voz de uma mensagem 
divina, embora não na forma de um sermão. Por fim, com respeito ao Quadro 
4, “edutainment” é tanto sujeito que causa a morte da ignorância (faixa 6), 
atributo de rappers, suas crews, título de álbum ou nome de gravadora (faixa 
19), assim como objeto atribuído à (cri)ação divina (faixa 13).

Proponho que estes aspectos sejam lidos da seguinte forma. A concep-
ção de educação posta em jogo na constituição da noção de edutainment se 
distribui em práticas educativas (pedagogia da performance artística do MC; 
conhecimento formal sobre a realidade social; força divina; exposição de 
lições e princípios de conduta; crítica política) e usos (bragaddocio, cumpri-
mento de missão divina, exortação, conscientização) variados. No entanto, 
um elemento permanece comum: a pessoalidade dos eus-líricos e a constante 
provocação das audiências a adentrarem o ambiente poético de cada canção. 
A descrição do “tom professoral” dos primeiros álbuns dos Racionais MC’s 
não poderia encontrar menos eco na noção de edutainment: trata-se de apro-
ximação constante do eu-lírico e da audiência, de uma convocação constante 
à participação crítica e performática da plateia, até mesmo a incitação à com-
petição entre eu-lírico e seus rivais.

O processo de educação passa, assim, pela multiplicidade de relações 
altamente pessoais entre aquele que ocupa a posição de edutainer ou professor 
e os sujeitos que são convocados a adentrar a performance musical: espera-se 
uma inter-relação ativa, crítica e dinâmica entre os sujeitos do aprendizado. 
Espera-se igualmente uma postura autoral, em primeira pessoa, dos atores 
envolvidos no processo de aprendizagem, além de uma capacidade destes de 
enraizar existencialmente o que se busca aprender.

Edutainment também extrapola uma concepção de educação enquanto 
letramento escolar, embora mantenha alguma relação com esta ao questio-
nar as estruturas racistas de processos de escolarização de modo a devolver 
aos ouvintes a agência sobre a formalização e legitimação de conhecimen-
tos. Necessariamente, isto passa pela exigência de revisão crítica da histó-
ria Ocidental, da recuperação da ancestralidade africana e pela aquisição de 
habilidades artísticas, bem como pela busca de formação política a partir de 
referenciais negros revolucionários. Ainda, edutainment envolve letramen-
tos de vida diversos, tais como desafios de limites individuais e coletivos, 
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capacidade de aperfeiçoamento artístico, autoafirmação identitária e política, 
disputa de parâmetros éticos e desempenho de performances artísticas.

Em termos poéticos, edutainment se caracteriza pela formação de crítica 
por meio da justaposição de pessoas e modalidades enunciativas, pelo sam-
pleamento de discursos alheios8 ao lado do proferimento de discursos autorais 
(como na faixa 10), bem como da intercalação entre uso da voz como fala 
exortatória (exhibits) e como canto (demais faixas). E, por fim, edutainment 
engloba momentos de escuta da alteridade e de sua reflexividade, mas não 
faz desse processo um fim em si: a escuta de um eu-lírico que discorre sobre 
si é apenas uma etapa poética e crítica que se alterna com a convocação da 
audiência à proatividade.

Em suma, recuperando de alguma forma todas as categorias de edu-
cação elencadas na seção anterior, edutainment justapõe atores e processos 
educacionais múltiplos, incluindo a alternância entre sujeitos e momentos de 
protagonismo, entre pertencimento comunitário e agência individual, entre 
competição artística e aprendizado compartilhado, bem como entre ouvir, 
refletir e fazer. Como elemento que atravessa tal multiplicidade, destaco a 
pessoalidade e a tentativa de manter o máximo de proximidade possível entre 
educadores e educandos. Na última seção deste texto, tentarei indicar o sen-
tido e os efeitos do projeto educativo de edutainment em relação às ideias de 
educação política e clandestinidade.

Pedagogia (do) sublime como projeto de educação política do Rap

Na segunda seção deste capítulo, vimos que o rap foi considerado expli-
citamente um instrumento de educação política via escolarização. Aqui, é 
importante mencionar que a escolarização, enquanto uma das formas de letra-
mento assumidas pelo rap, funciona numa via de mão dupla. Por um lado, a 
percepção de que a educação formal pode incluir a cultura hip-hop e o rap 
como instrumentos de escolarização contribui para tirar a cultura musical e 
política de jovens periféricos de um regime de clandestinidade. Tanto a entrada 
do rap em sala de aula como seu aproveitamento como matriz para a constitui-
ção de uma pedagogia hip-hop (DIAS, 2019) configuram-se como formas de 
desclandestinização dos processos de educação política juvenil periférica. Por 
outro lado, o entusiasmo em torno da instrumentalização pedagógica do rap 
como formação crítica e política e de superação do chamado fracasso escolar 
se dá de forma ambígua. Isso porque ela ocorre pela primazia: 1) do emprego 
didático do rap de cunho crítico, “consciente”, “engajado”, em detrimento de 

8 É importante mencionar aqui que há uma tradição afro-norte-americana de apropriações fonográficas de 
discursos de lideranças negras. A esse respeito, cf. Charnas (2010).
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outros subgêneros de rap; 2) da análise das letras de música em detrimento 
dos processos de educação musical stricto sensu promovidos pelo rap. Isso 
significa, na prática, que a retirada do rap enquanto expressão linguística e 
crítica do domínio da clandestinidade não foi acompanhada necessariamente 
pela desclandestinização de todas as expressões musicais do hip-hop (por 
exemplo, duelos de rimas ou subgêneros como o gangsta rap). Consequen-
temente, a escolarização do rap não é indício inconteste de que as práticas 
musicais dos jovens periféricos foram retiradas de regimes de clandestinidade 
em sua totalidade.

Em suma, a equação entre educação e instrumentalização escolar do rap 
possui como elementos centrais: 1) a identificação de educação escolar com 
aquisição de conhecimentos formais curriculares, inclusos aí aqueles ligados à 
ideia de alfabetização e aquisição de um padrão linguístico normativo; 2) ela 
tende a promover uma segregação entre registro linguístico e outros registros 
semióticos (sonoros, corporais, visuais), bem como a fragmentação da uni-
dade dos elementos da cultura hip-hop pela primazia das letras de canções; 
3) a conexão privilegiada pela escola na instrumentalização didática do rap 
se dá pela distinção rígida entre rap de teor educativo e outros tipos de rap 
de teor festivo, comercial ou que desviariam da tarefa de promover cons-
ciência política, capacidade de crítica e formas de autoconhecimento; 4) o 
processo de fazer o rap sair de seu regime de clandestinidade pode ser, como 
algumas vezes tem sido, promovido de forma a manter clandestinos impor-
tantes elementos constituintes das práticas de educação política presentes na 
cultura hip-hop. No que segue, cabe indicar como a categoria edutainment 
supera essa clandestinização indireta por meio daquilo que chamarei aqui 
de pedagogia (do) sublime.

Adam Krims (2001, p. 73-74) recorre à categoria “sublime” para des-
crever certos aspectos poéticos de algumas canções e subgêneros de rap. 
Associando tal categoria a termos como “dureza”, “realismo”, “forças irre-
presentáveis” e “incomensurável” (KRIMS, 2001, p. 74), este autor remete 
à ideia de que certas formas de combinar camadas de som em canções de 
rap levam à experiência de eventos que ultrapassam aquilo que convenções 
musicais ordinárias são capazes de representar. No contexto da discussão de 
Krims, trata-se basicamente de relações harmônicas e timbrísticas denomi-
nadas como conflitantes, o que remete à categoria sublime como desacordo 
entre a experiência auditiva de compostos sonoros e a capacidade cognitiva 
de atrelá-los a convenções tonais ou modais. Gostaria aqui de estender o uso 
da noção de sublime tanto para analisar a estruturação de outros elementos 
presentes no álbum Edutainment quanto para definir o conteúdo estético e a 
modalidade de educação política que, a meu ver, constituiriam seu projeto.
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Em Kant (2016, p. 268, itálico no original), encontramos a definição 
de que sublime “é um objeto (da natureza)// cuja representação determina 
a mente a pensar a inatingibilidade da natureza como exposição de ideias”. 
Tal definição de sublime leva, no quadro da discussão kantiana, à distinção 
entre dois tipos de sublime: sublime matemático (relativo à incapacidade 
momentânea de expressar logicamente uma incomensurabilidade física) e 
sublime dinâmico (experiência da incapacidade temporária de representar 
uma incomensurabilidade intensiva). Se para Kant o sublime é apresentado 
como esforço frustrado de adequação entre experiência sensível e exposição 
lógica de ideias sobre os aspectos de extensão e de intensidade das forças 
da natureza, a pedagogia (do) sublime do rap lida com a impossibilidade da 
adequação total entre entretenimento e educação. O sublime, no rap, não cor-
responde aos parâmetros físico-acústicos da duração (extensão temporal) ou da 
intensidade sonora (amplitude): eles dizem respeito à própria impossibilidade 
de os sujeitos definirem o limite entre momento de se entreter e de se educar, 
bem como das diferenças de letramento como processo educativo escolar e 
não-escolar. Tal sublime conduz, tal como o kantiano, a uma espécie de ver-
tigem que se dá não como incapacidade de expressar em ideias aquilo que é 
objeto de uma experiência; antes, se trata da abertura de um limiar no qual a 
vertigem é o próprio modo de se colocar ou manter em ação. Em síntese, a 
pedagogia (do) sublime do rap é a experiência de adentrar um campo de ação 
onde a impossibilidade de distinguir entre educação escolar e entretenimento 
conduz a sensibilidade dos sujeitos a um salto educativo que atravessa diversos 
contextos e dimensões de letramento político.

Podemos ainda dizer que “sublime” define tanto a forma quanto os con-
teúdos da pedagogia expressa pela categoria edutainment. Enquanto forma, 
“sublime” diz respeito ao efeito de acolher no mesmo espaço educativo ele-
mentos díspares capazes de promover a experiência de um salto político-e-
ducativo. Enquanto conteúdo, “sublime” diz respeito a processos educativos 
que sensibilizem para apreciar a complexidade de experiências, fatos e rela-
ções que conduzem sujeitos e grupos a tal salto. Em consequência disso, a 
pedagogia (do) sublime do hip-hop possui alguns princípios que expressam 
a organização de rotinas, processos e conteúdos educativos. Assim, temos:

1. Princípio de layering: Tricia Rose (1994) define layering como uma 
das características estéticas marcantes do rap, qual seja, a prática 
presente em processos composicionais de canções de hip-hop de 
criar texturas sonoras a partir da sobreposição de camadas (layers) 
de som. Transpondo esta categoria para a pedagogia (do) sublime, 
podemos analisar a prática de compor mot-es educacionais e tropos 
professorais distribuindo-os em registros (pessoas, modalidades 
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enunciativas, faixas, formas de uso da voz, camadas sonoras e 
semânticas) diversos. Seja na forma de acúmulo (sobreposição) 
ou dispersão (distribuição em registros diferentes), a pedagogia 
(do) sublime atua, estética e politicamente, convocando a analisar 
complexidade de fatos e fenômenos em suas diversas camadas;

2. Princípio do dissenso: utilizo o termo dissenso consoante a Perry 
(2004) quando esta autora aponta que o universo do hip-hop é aquele 
em que a diversidade de posições subjetivas é fomentada e abra-
çada abertamente;

3. Princípio da inassimilabilidade: refere-se ao potencial da arte de 
produzir objetos incapazes de serem assimilados por sistemas de 
representação existentes num dado momento. Tal inassimilabili-
dade produz um curto-circuito entre os sentidos – aquilo que Kant 
Krims definem como sublime – capaz de elevar a sensibilidade 
ordinária do mundo a um patamar que desafia a representabilidade 
do mundo. Assim, a pedagogia (do) sublime rapper não apenas 
promove a diversidade de argumentação e de pensamento, mas o 
faz de modo que as próprias capacidades de argumentar e de pensar 
sejam construídas a partir do choque entre o que é possível e o que 
não é possível representar num determinado momento.

4. Princípio do choque e da articulação dos inassimiláveis: para que 
haja dissenso, é necessário que haja sentidos em desacordo tanto 
quanto sujeitos, conteúdos e discurso conflitantes. O choque entre 
sujeitos, ideias e discursos, por sua vez, se estrutura a partir da 
justaposição, interposição ou sobreposição de elementos inassimi-
láveis, tais como os sublimes harmônicos e timbrísticos analisados 
por Krims enquanto sobreposição de registros tonais e de timbres 
“agressivos”. Além destes, no caso específico do álbum Edutain-
ment, citamos a justaposição de faixas com teor de crítica social ao 
lado de faixas nas quais se adota o bragadoccio sobre as habilidades 
artísticas individuais dos rappers da BDP Crew ou ainda narrati-
vas realistas, em primeira pessoa, da chamada “vida no crime”. A 
consciência social, o autoelogio individual e a adoção de personas 
gangsta são contrastantes o suficiente para que o ouvinte possa 
argumentar que a combinação destes elementos não pode reduzi-los 
a um denominador comum;

5. Princípio da pessoalidade e da autoria hermenêuticas: diante de 
elementos inassimiláveis, o ouvinte comprometido com a pedagogia 
(do) sublime é convocado constantemente a refletir e a agir de modo 
crítico e consciente. Isto quer dizer que, diante do choque dissensual, 
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há que se produzir um percurso autoral de vida e de conhecimento. 
Não basta consumir desavisadamente produtos culturais (inclusive 
os de hip-hop) sem interpretá-los a sério assim como não basta 
pensar abstratamente sobre problemas sociais sem dar uma resposta 
concreta e prática a eles;

6. Princípio da agonística rapper ou da competição colaborativa: dispu-
tas de ideias e pela aquisição de habilidades musicais são integran-
tes da autoafirmação identitária de MC’s e DJs, seja em canções, 
sets instrumentais para sessões de break dancing ou mesmo em 
competições entre MC’s e DJ’s. No entanto, o sentido da autoafir-
mação e da competição não é, ao menos a priori, o da eliminação 
da concorrência. A autoafirmação e a disposição agonística diante 
de outros artistas são mecanismos por meio dos quais MC’s, DJ’s 
e suas audiências disputam, em performances públicas, a forja de 
figuras que transcendem a ordinariedade subjetiva e artística. Nesse 
processo, não só os litigantes, mas os membros da própria audiên-
cia são provocados a reformular suas identidades, subjetividades e 
parâmetros de ação tomando como base os exemplos provisórios 
consagrados coletivamente como “campeões”. Portanto, a agonística 
rapper é um tipo de competição colaborativa que visa primeiramente 
ao aperfeiçoamento coletivo através da melhoria individual e da 
transcendência do ordinário.

A pedagogia (do) sublime rapper, em seus princípios e formulações con-
cretas, desafia a oposição entre “violência” e “mensagem” na medida em que 
abraça a apresentação dissensual destes termos. Ela se inscreve, na verdade, 
numa tradição crítica de educação política própria a diversas canções de sub-
gêneros do rap que tendem a ser mal vistos como “violentos” ou que fariam 
“apologia do crime”. Esta tradição não será aquela da simples herança do 
movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos nem a da visão pedagogi-
zante do rap como ferramenta de letramento escolar no Brasil. Tampouco será 
uma tradição que lança na clandestinidade, mesmo que inadvertidamente, as 
expressões do rap que tematizam tópicos controversos como criminalidade, 
violência, consumo e comércio de drogas lícitas e ilícitas, cenas eróticas, 
palavras ditas “de baixo calão”. Edutainment é precisamente a categoria filiada 
a outra tradição e sentido de educação via música, uma que não se contenta 
em louvar a Modernidade e as fundações das democracias liberais atuais, nem 
mesmo a escola como espaço de garantia de sucesso na vida; e que, ao mesmo 
tempo, não rejeita nem as expressões do rap mais difundidas comercialmente 
nem trata aquelas vistas como incômodas como não-pedagógicas ou como 
formas de confusão mental, desconhecimento ou falsa consciência.
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A pedagogia (do) sublime rapper, enquanto projeto de educação política 
a ser perseguido, precisaria se fundar no conflito entre inassimiláveis como 
motor de crescimento individual e coletivo. É este motor que se relaciona 
com a educação escolar de forma ao mesmo tempo tática e reservada. Tática, 
pois vê na escola um espaço a conquistar; reservada, pois identifica processos 
de clandestinidade da cultura hip-hop sendo perpetuados pela escolarização. 
Assim, a introdução do hip-hop e de sua pedagogia (do) sublime na escola não 
se contenta em converter o rap em instrumento de letramento escolar. A pre-
sença do rap na escola, assim como na sociedade, pode representar um desafio: 
a disputa por uma educação política centrada na elevação dos sujeitos para 
além das percepções simplistas e unívocas da sociedade. Centrada também 
na pluralidade de vozes, discursos e ações, marcados sempre pelo dissenso. 
Por fim, uma disputa que questiona, onde quer que se dê, a clandestinização 
de elementos culturais de culturas juvenis periféricas como “não-políticos” 
ou “não-educativos”.

É na disputa e no conflito que o rap abre espaços para o aprendizado 
daquilo que a escola e a sociedade não conseguem assimilar como educação 
política. Esta disputa obriga a encarar a limitação dos sistemas de represen-
tação e representatividade políticas diante dos quais, muitas vezes, a cul-
tura hip-hop (com sua variada gama temática, suas técnicas artísticas e seus 
instrumentos de educação política) se converte em fenômeno clandestino. 
Frustrando limites de representação e representatividade políticas ordinários, 
o sublime rapper presente na categoria edutainment não se resume à simples 
adoção de recursos lúdicos para a educação escolar. É pela forma como o 
entretenimento se recusa a ser absorvido pelos propósitos escolares, pela 
irredutibilidade entre edu- e -tainment, entre gêneros musicais aceitos (rap 
consciente, rap crítico) e clandestinizados (rap festivo, rap comercial, gangsta 
rap) pela educação escolar, entre tipos de letramento formais e informais que 
jovens ouvintes e artista de rap estabelecem processos e elementos próprias 
de seus modos de educação política. Tal é o contorno e o propósito do que 
nomeamos aqui como pedagogia (do) sublime rapper9.

9 O que não quer dizer que a pedagogia (do) sublime não tenha seus desafios. Se a irredutibilidade entre 
edu- e -tainment é uma forma de resistência a didatismos simplificadores, ela também não assegura, a 
priori, o desenvolvimento da capacidade crítica dos sujeitos. Em suma, a pedagogia (do) sublime não é, de 
antemão, uma garantia de politização crítica dos sujeitos. Ela é forma e conteúdo de tal politização somente 
se a irredutibilidade entre edu- e -tainment não redundar na primazia do segundo sobre o primeiro.
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DEMOCRACIA, SENSIBILIDADES 

Y EDUCACIÓN SEXUAL EN 
LA ARGENTINA: derivas de la 

clandestinidad (1984-1989)

Santiago Zemaitis
Carolina Ojeda Rincón

Myriam Southwell

Introducción: Una primavera de derechos y de “destape” sexual

La transición democrática en Argentina, de la mano del gobierno de Raúl 
Alfonsín (1983-1989), tuvo como uno de los desafíos más fuertes, sortear 
cómo el Estado argentino, la justicia y la emergencia de los grupos defenso-
res de los derechos humanos, avanzarían en hacer justicia por los horrores 
cometidos por la dictadura; todo esto bajo la tensión en la que los militares, 
a pesar de su fracaso y de sus fisuras internas, retenían una importante cuota 
de poder y se encontraban unidos en su resistencia a ser juzgados. Por ello, 
las decisiones del gobierno democrático avanzaron en dos direcciones: por 
un lado, neutralizar a los militares para evitar la posible resistencia activa de 
los mismos, y por otro, no dejar impunes los reclamos de verdad y justicia 
(BÉJAR; RAGGIO, 2013)1. En este sentido, tal como hemos caracterizado en 
otro trabajo, la transición democrática argentina fue oscilante entre un quiebre 
completo y –a la vez– cierta continuidad con el régimen previo, realizando 
un recorrido errático entre la decisión de condenar el pasado y reconstruir las 
instituciones, y la vacilación para profundizar un proceso de estas caracterís-
ticas (SOUTHWELL, 2007).

En el mismo trabajo hemos planteado que el gobierno de Alfonsín cons-
truyó su hegemonía alrededor del significante “democracia”, ocupando este 
un lugar central en todos los discursos de la época: “con la democracia se 
come, se cura y se educa”. Con el uso de la categoría significante hacemos 
referencia a ciertos términos que son objeto de una lucha ideológica muy 
fuerte en la sociedad; por ello, estos términos van a tender a ser significantes 

1 Dos piezas fundamentales en esto fueron: el Informe “Nunca Más” realizado por la Comisión Nacional sobre 
la desaparición de personas (CONADEP), publicado en septiembre de 1984 que reunía los testimonios del 
terror experimentado por parte de las víctimas y sus familiares; y la sentencia Causa 13/84 del Juicio a los 
ex comandantes, dictada en diciembre de 1985.
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tendencialmente vacíos —nunca totalmente vacíos— por el hecho de que 
dada la pluralidad de conflictos que ocurren alrededor de ellos no pueden ser 
fijados a una única articulación discursiva, tal como expresa Ernesto Laclau 
en su texto Emancipación y diferencia (1996).2 De este modo,

se articulaban significados relacionados con el bienestar de la sociedad (nutri-
ción, salud, educación, libertad, representación política, etc.) alrededor del 
significante democracia. Toda la producción discursiva presidencial intentó 
enlazar el sentido de cada acción gubernativa con el propósito de la cons-
trucción de un régimen político democrático (SOUTHWELL, 2007, p. 57).

En este capítulo partiremos de una caracterización del período el último 
tramo del siglo XX, como un contexto en el que tiene lugar una puja ten-
sionada de dos procesos constantes, antagonistas y de mutua impugnación e 
implicación: una corriente de democratización y otra corriente de restricción 
conservadora3. Ambas corrientes disputaron en torno al significante “moderni-
zación” -tan característico de las décadas de 1960 a 1980, buscando articular 
ese significante vacío4 con distintas nociones para dominar el campo de la 
discursividad. Por un lado, en relación a procesos de democratización, tal 
como ha sido frecuentemente analizado, la segunda mitad del siglo XX estuvo 
marcada por el debate cultural –político, social y educativo– conmovido por 
el cuestionamiento de rituales sociales, modos de crianza, vínculos intergene-
racionales, enmarcado en la proliferación de medios y lenguajes propios de la 
expansión de la sociedad de masas, que tuvieron una incidencia directa en la 
puesta en crisis del formato educacional tradicional, la ampliación de medios 
y lenguajes de transmisión cultural y la demanda por la renovación de los 
contenidos y los medios para la filiación que produce la enseñanza. Ese con-
tinente de ideas pujó por ser articulado al significante modernización, porque 

2 Para profundizar esta conceptualización puede consultarse Southwell (2020) “Análisis político del discurso 
educativo o…como hacemos cosas con palabras en educación” en De la Fare, Rovelli, Atairo, Bastidores 
da Pesquisa em Instituições Educativas. EDIPURCS, Porto Alegre. https://editora.pucrs.br/livro/1343/

3 Se trata de una producción colectiva que involucra a las y los autores de este capítulo entre otros colegas 
en el proyecto de investigación “Historia de la educación de los cuerpos y las sensibilidades en la Argentina 
de la segunda mitad del siglo XX” (Cod. 03151, Agencia de Investigación Científica).

4 Con el uso de la categoría significante vacío hacemos referencia a ciertos términos que son objeto de una 
lucha ideológica muy fuerte en la sociedad; por ello, estos términos van a propender a ser significantes 
tendencialmente vacíos –nunca totalmente vacíos– por el hecho de que dada la pluralidad de conflictos que 
ocurren alrededor de ellos no pueden ser fijados a una única articulación discursiva. Y justamente, en el 
hecho de las disputas que suscitan en torno a ellos, reside su potencialidad y capacidad de interpelación. 
Aquí conviene detenernos en una confusión habitual, porque suele entenderse rápidamente que el calificativo 
de vacío habla en desmedro del término; muy por el contrario, el vaciamiento parcial habla de la potencia de 
un significante que logra absorber a otros, se vacía parcialmente al mismo tiempo que incorpora sentidos 
y significaciones que lo exceden (LACLAU, 1996).
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éste contuviera sus prácticas y perspectivas, que al nombrar lo moderno, los 
nombrara, cobrando la forma de una diversidad de propuestas, iniciativas 
y experiencias alternativas al sistema educativo público centralizado en el 
Estado, desarrolladas durante las últimas décadas del siglo XX desde sectores 
conservadores hasta aquellos democrático-populares más radicalizados.

Por otro lado, en la corriente conservadora que también atraviesa la 
mencionada etapa, el significante modernización fue pensado en términos 
de adecuación de la escolarización al entorno, de su adaptación a las nece-
sidades, capacidades y potencialidades. De modo más general, los nuevos 
dispositivos de regulación atenuaron la concepción de universalidad del 
derecho, el peso de la principalidad del Estado en torno a una escolaridad 
homogeneizante, los vínculos entre la escolarización, el patrimonio común 
y la idea de igualdad. Las intervenciones autoritarias supusieron un accio-
nar en diversos “campos de batalla” –la cultura, la educación, la familia, 
los ámbitos laborales–con la intención de promover una concepción eco-
nomicista, individualista y atomista de la ciudadanía y de la vida social, 
apoyadas en valores jerárquicos y competitivos de mercado que se articu-
laron inestablemente con postulados tradicionales de organización social. 
Estas prácticas se vieron potenciadas y extendidas por una serie de políticas 
orientadas a la re-moralización de una sociedad desbordada que, además 
de poseer componentes igualmente represivos, articularon nuevos y viejos 
elementos en una serie de propuestas dirigidas a la formación en torno de 
la consolidación del orden como significante estructurante.

Con esta lente, esta tensión, estas presencias paradojales, analizaremos 
en este capítulo los discursos que fueron configurando una propuesta de edu-
cación sexual en el periodo de apertura democrática, el cual constituyó un 
escenario propicio para la preocupación política de incluir contenidos desti-
nados al público estudiantil5. Como veremos, la formación de la sexualidad 
dejaría de pensarse definitivamente como una cuestión del entorno familiar 
o doméstico, para pasar a la esfera de lo público: la sexualidad y la salud 
reproductiva como asuntos de Estado.

En términos culturales, la “primavera alfonsinista” se caracterizó por una 
marcada liberalización de la sexualidad en las industrias culturales masivas 
como la prensa gráfica, las revistas de consumo popular y la cinematogra-
fía, una apertura de los canales de comunicación y difusión de información 

5 Es también importante señalar que en esta década se estaba produciendo un cambio crucial en el para-
digma de la infancia. Hasta 1989 los niños no tenían derechos (no eran considerados social ni jurídicamente 
como sujetos de derecho) pero esta concepción se modifica a partir de ese año ya que la ONU sanciona la 
Convención de los Derechos de niñas y niños, formando parte de ésta todos los países del mundo (con la 
excepción de Somalia y EEUU). La Convención se incluye en la Constitución Nacional en el Art. 75; allí se 
agregan los apartados de los Derechos Humanos, entre ellos los Derechos de los Niños.
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y conocimiento sobre la sexualidad para el público en general (JONES; 
GOGNA, 2012). Para Natalia Milanesio (2019), el periodo de la transición 
democrática fue un momento de descubrimiento y de exposición de “una 
avalancha de imágenes sexuales y de narrativas que se caracterizaron por 
alcanzar nuevos niveles de explicitación visual y discursiva sobre el sexo y el 
cuerpo, tópicos que la dictadura había considerado de mal gusto, inmorales, 
incontrolables y, por todas esas razones, peligrosos” (p. 99). La liberación 
del clima de censura y represión militar, hizo que se levantaran los viejos 
prejuicios y tabúes que el sexo había conllevado durante todo el siglo XX, y 
posibilitó el inicio de una apertura de los canales de difusión de información 
y conocimientos en torno a la sexualidad para el público en general. Su salida 
de la clandestinidad.

Con la experiencia previa de la liberación sexual de los años sesentas, la 
sociedad argentina se encontraría en una nueva época en donde se acrecentó, 
por ejemplo, la lectura de literatura de divulgación extranjera sobre temas 
de sexualidad en la pareja, la experiencia sexual de mujeres y varones, guías 
prácticas sobre la sexualidad vinculadas a la obtención de un mayor placer 
y a la felicidad; así como también las emisiones de columnas en programas 
radiales sobre temas diversos de divulgación sexual (SEOANE, 2014)6.

Se trata de un período en el que se avanzó considerablemente en acciones 
gubernamentales vinculadas al ámbito de los derechos sexuales y reproducti-
vos, civiles y políticos de las mujeres (BARRANCOS, 2017; SUAREZ, 2007). 
El nuevo clima político, social y cultural hizo posible que estos derechos fue-
ran adquiriendo una mayor visibilidad pública en términos de demanda. Así, 
se amplió su reconocimiento como derechos humanos y se demandó al Estado 
su promoción y la garantía de su ejercicio (PETRACCI; RAMOS, 2006).

Paralelamente los ochentas fueron los años de “auge de la sexología en 
Argentina”, momento en el cual se consagró la sexología clínica (GOGNA; 
JONES; IBARLUCIA, 2011), debido a la gran difusión de las terapias 
sexuales, el incremento de demanda en los consultorios, la publicación de 
libros de divulgación que tuvieron éxito entre un público masivo. Algunas 
voces de este campo desconfiaron de la idea del destape, aduciendo que, 
el auge de las revistas eróticas (ni siquiera pornográficas, ya que estas últi-
mas nunca llegaron a editarse aquí), la abundante información sexológica en 

6 De acuerdo a los rastreos realizados por María Seoane, la venta de libros de sexología representaba el 10% 
de las ventas diarias en una librería porteña. Entre las publicaciones extranjeras que más se vendían se 
encontraban: Cómo hacer el amor con la misma persona el resto de tu vida, Guía del buen sexo y Momen-
tos clave de la vida sexual. Entre las publicaciones locales con gran venta, se encontraban Sexualidad 
Femenina, La sexualidad masculina, El hombre sexualmente feliz y Viviendo nuestra sexualidad. Asimismo, 
Seoane muestra que los fascículos de la Enciclopedia del amor y la sexualidad tenían una venta semanal 
de 35.000 copias.
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revistas femeninas, o la emergencia de centros sexológicos de atención, tenía 
que ver más con una mayor posibilidad de consulta, debido a que disminuyó 
la censura, y no tanto con transformaciones significativas en la sexualidad de 
los argentinos (GINDÍN, 1989).

En este contexto de apertura democrática y destape sexual, una serie de 
prácticas sexuales/identidades sexuales, que venían habitando y apropiando 
-ciertamente con relativo éxito- el espacio de la clandestinidad (RAPISSARDI, 
2001; FLORES, 2015; BOY, 2017), buscaban salir del mismo. Fue este un 
momento que habilitó la discusión en torno a la cuestión homosexual, a través 
de la denuncia de la continuidad de razzias y persecuciones implementadas 
desde la dictadura de Onganía (1966-1973), bajo el supuesto vínculo entre 
radicalización política, modernización cultural y homosexualidad, en tanto 
práctica sexual “desviada”, constituyendo una amenaza de corrupción para los 
jóvenes. La naciente Comunidad Homosexual Argentina lo expresó en 1984 
de manera categórica: “con represión y discriminación no hay democracia”. 
Para el activismo sexo disidente el significante democracia operó de manera 
articulada con el discurso de los derechos humanos, y fue estratégico en la 
producción de una novedosa visibilidad identitaria. Theumer (2017) observa 
que este periodo de transición será “un momento bisagra en la resemantiza-
ción, reorganización y repolitización de la protesta sexual argentina, articu-
lada con el discurso de los derechos humanos y el liberalismo democrático 
heterosexista” (p. 115-116).

Como producto de esta fuerza, sumada a la emergencia del SIDA y a la 
problemática, también emergente, del embarazo adolescente, se reconoce por 
primera vez en el sistema educativo un marcado interés por la implementación 
de programas, experiencias y producciones de textos ministeriales en torno a la 
educación sexual7. Este destape de la educación sexual como asunto público, 
tuvo como marco las preocupaciones sanitarias y, por tanto, se reconoce un 
enfoque u orientación (por sus fundamentos y contenidos propuestos) que 
podríamos llamar sanitarista-preventivo, o “enfoque del riesgo”. Nos interesa 
focalizarnos en esta tendencia ya que dichos términos organizaron buena 
parte de la matriz normativa en los discursos ministeriales de la educación 

7 Es también importante señalar que en esta década se estaba produciendo un cambio crucial en el para-
digma de la infancia. Hasta 1989 los niños no tenían derechos (no eran considerados social ni jurídicamente 
como sujetos de derecho) pero esta concepción se modifica a partir de ese año ya que la ONU sanciona la 
Convención de los Derechos de niñas y niños, formando parte de ésta todos los países del mundo (con la 
excepción de Somalia y EEUU). La Convención se incluye en la Constitución Nacional en el Art. 75; allí se 
agregan los apartados de los Derechos Humanos, entre ellos los Derechos de los Niños. En el marco de los 
principios de la Convención, los Derechos Humanos tienen como principios: la no discriminación a ninguna 
persona; son de carácter universal, y son también progresivos (nunca se pueden otorgar menos derechos; 
y los mismos son indivisibles e interdependientes entre sí). A partir de la Convención los derechos de los 
Niños alcanzan a todas las personas de 0 a 18 años de edad.
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sexual. En este marco subrayamos que toda pedagogía de la sexualidad, es, a 
su vez, una pedagogía de la sensibilidad y los afectos. Si entendemos que la 
educación de las sensibilidades produce códigos, valores y adjetivos con los 
cuales se formulan e incorporan juicios que hacen inteligible a los sujetos en 
su experiencia sensorial (PINEAU, 2014), las valoraciones del ejercicio de 
la sexualidad a partir del riesgo va trazando límites, libertades y prohibicio-
nes de lo que es correcto o no hacer con (y d)el cuerpo, con un horizonte de 
normalización sexo política.

La educación sexual en la democracia renaciente: Demandas 
y perspectivas

En los años previos a la democracia tuvieron lugar algunas experiencias 
transitorias de educación sexual de iniciativa pública y privada (FELITTI, 
2009; WAINNERMAN; DI VIRGILIO; CHAMI, 2008; OJEDA, 2020; 
ZEMAITIS, 2021), pero sin que se posicionaran como prioridad en la agenda 
política oficial, que “reafirmaron la moral sexual católica, los valores tradi-
cionales y asumieron políticas natalistas, arrinconando al espacio privado los 
debates que mantenía la opinión pública y especializada” (WAINNERMAN 
et al., 2008, p. 26). La dictadura militar puso el foco en descriptores como 
métodos anticonceptivos o educación sexual, considerados “impropios, peli-
grosos y amorales” (PINEAU, 2006; INVERNIZZI; GOCIOL, 2002), lo cual 
entre otras cosas, justificó la censura de textos y la apertura de expedientes 
por parte de las direcciones de inteligencia.

La década del ochenta ha sido presentada comúnmente como un tiempo 
perdido8, no obstante, en el marco de la reconstrucción del orden democrático, 
resultó ser para el campo educativo un periodo de balances, diagnósticos y de 
implementación de políticas que buscaban la reconfiguración de la educación 
en el país (WANSCHELBAUM, 2014). Es ahí cuando tienen lugar las rei-
teradas demandas que se hacían al Estado nacional sobre la implementación 
de programas de educación sexual en las escuelas, situándose como asunto 
de debate público por parte de un amplio espectro de actores e instituciones, 
y tema central de espacios tanto académicos como legislativos.

El Estado había incorporado ya en 1972 la Educación para la Salud en 
el currículum del nivel primario9 y realizó en ese mismo año una experiencia 
piloto en escuelas secundarias, tanto de la Ciudad como de la provincia de 

8 La caracterización de la década de1980 como perdida en América Latina, provino del diagnóstico del Banco 
Mundial acerca del estancamiento del PBI y esa definición se extendió a varios ámbitos. Sin embargo esta 
caracterización no se cumple, cuando se entran a analizar las transformaciones en el sistema educativo 
argentino. El determinismo economicista, no da cuenta de esos procesos.

9 CNE. Resolución 929/72.
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Buenos Aires en el marco de la materia de Educación para la Salud. Pero es 
en la década siguiente, desde el Ministerio de Salud Pública y Medioambiente, 
que se vuelve a insistir sobre la necesidad de continuar con esta materia. En 
1983, con la renaciente democracia, se publica la tercera edición actualizada 
del cuadernillo “Educación para la Salud en la Escuela Primaria”; una guía 
de orientación con temas y contenidos que las escuelas debían incorporar. En 
este documento se menciona en varias páginas contenidos a ser enseñados 
relativos a temas de crecimiento y cambios corporales en la adolescencia, 
reproducción humana, hormonas y órganos reproductivos.

En septiembre de 1985 el Senado de la Nación aprobó un proyecto de 
Comunicación (S-856/84) para su inclusión en los niveles primarios y secun-
darios del sistema educativo formal, firmado por unanimidad por la Comi-
sión de Educación, aunque no hay datos que este proyecto haya prosperado 
(CONADEFA, 1986)10. En 1986, otro proyecto (S-425/86) de los senadores 
Héctor Velázquez, Antonio Napoli, Antonio Berhogaray y Margarita Malharro 
de Torres presentaron otro proyecto para que “se instrumente la incorporación 
a la escuela primaria la educación sexual” para niños de 6 a 8 años de edad, 
proyectos que fueron criticados por asociaciones civiles como la CONADEFA 
(Coordinadora Nacional de Defensa de la Familia)11.

En el ámbito de la política educativa, un evento muy significativo será el 
Congreso Pedagógico Nacional (CPN) celebrado en 198612, cuyo objetivo era 
generar nuevas políticas y normativas para el sistema educativo nacional. En 
las mesas técnicas y de discusión, la educación sexual fue, no solo un tema 
presente, sino uno de los que presentaba mayores disensos, y evidenciaría 
por parte de planificadores familiares, médicos y sexólogos, la vacancia en el 
desarrollo de esta materia y por tanto su consecuente demanda al Estado. Otro 
evento de relevancia en el tema se celebró en 1988 en la ciudad de Buenos 
Aires: IV Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual13, 

10 Los firmantes fueron los y las Senadores/a: Margarita Malharrdo de Torres, Ojilela del Valle Rivas, Gabriel 
Feris, Libardo Sánchez, José Alejandro Falsone, Francisco Villada, Albertlo Rodríguez Saa, Manuel Vidal, 
Ricardo Emilio Laferriere.

11 Creada en 1986 y perteneciente al ámbito de la Basílica de Luján y Unión de Familias (Fabris, 2009). La 
comisión de Mujer y Madre de esta entidad emite un panfleto en el cual “(…) solicita al Honorable Senado de 
la Nación que reconsidere la primera comunicación aprobada en septiembre/85, rechace el citado proyecto 
de comunicación sobre educación sexual para niños de 6 a 8 años, que contradice abiertamente las últimas 
investigaciones científicas, el derecho de los padres, las enseñanzas de la iglesia y el sentido común del 
pueblo argentino” (CONADEFA, 1986).

12 Impulsado por Alfonsín en 1984 pero inició sus actividades en 1986. Entre julio y agosto de 1987 fue su 
clausura definitiva.

13 Los tres anteriores se habían realizado en Asunción (Paraguay) en 1982, Lima (Perú) en 1984 y Caracas 
(Venezuela) en 1986.
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organizado por la Flasses14 y la Was15, en el cual se insiste y explicita la 
necesidad de la búsqueda de fundamentos pedagógicos, provenientes de las 
ciencias de la educación por parte de los médicos, psicólogos y psicoanalistas 
que formaban parte de la sexología clínica y educativa.

En la órbita del Ministerio de Educación y Justicia, se desarrollaron 
algunas iniciativas de capacitación en talleres y en la producción de materia-
les pedagógicos sobre temas relativos a la sexualidad en la adolescencia. En 
1986, este Ministerio en conjunto con la Organización de los Estados Ame-
ricanos publicó dos módulos bajo el título “La relación Educación-Salud. La 
adolescencia desde la perspectiva médica y pedagógica”. Mientras el primer 
módulo versó sobre los cambios en la adolescencia, el segundo presentaba 
como protagonistas al cuerpo y las sensaciones”. En un punteo de síntesis 
por el recorrido de sus páginas, se expresa:

Señalamos luego la evolución de la sexualidad adolescente que va desde 
el autoerotismo, en que la masturbación es un proceso normal desde la 
perspectiva médica, hasta la heterosexualidad. En esta evolución normal 
el adolescente pasa a los ´enamoramientos´ de la adolescencia temprana, 
y a la búsqueda del amigo o amiga. En este proceso evolutivo de la sexua-
lidad, le sigue luego la búsqueda de pareja con contactos superficiales 
como primer beso hacia la salida heterosexual que implica ir aceptando 
la genitalidad. Es allí donde aparece el embarazo como factor de riesgo 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA; ORGANIZACIÓN DE 
LOS ESTADOS AMERICANO, 1986, p. 66).

Es preciso resaltar que durante la década de 1980, las ciencias sociales 
(epidemiología, psicología social, socio-demografía) comenzaron a estudiar 
la actividad sexual en las poblaciones adolescentes. Esto tiene que ver, por 
un lado, con el incremento de los embarazos adolescentes16, y posteriormente 
con la propagación del SIDA. Como lo vienen señalando varias reflexiones 
y estudios sobre las tradiciones de la educación sexual, es la perspectiva del 
riesgo la matriz por la cual se fue estudiando el comportamiento sexual juve-
nil. En esta se coloca el acento en las dimensiones psicológica o biológicas, 
y se asocia “sexualidad adolescente” al embarazo y a las enfermedades de 
transmisión sexual, destacando las consecuencias negativas de las prácticas 

14 Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Fundada en 1980
15 Asociación Mundial para la Salud Sexual, fundada en 1978.
16 Para 1990, la tasa de fecundidad general del país fue de 21.0%, correspondiendo al segmento de 10 a 19 

años el 38.1%. De niñas y mujeres de ese mismo segmento, nacieron 96404 niños, lo que representa el 
14.2% del total de los nacimientos de todas las edades. Ese porcentaje fue del 11.2% en 1958, y 13.3% en 
1980. Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaria de Salud (1993). Plan de Salud Integral del Adolescente. 
Buenos Aires. p. 19.
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sexuales. De este modo: “se acentúan las características modernas de índole 
negativa que se le atribuyen [...] falta de experiencia de la persona, la inca-
pacidad para prever las consecuencias de los comportamientos y potencial 
destructividad” (VILLA, 2007, p. 40). Observamos en esta perspectiva, una 
manera de organizar las experiencias sensoriales, a la vez que, como veremos, 
opera un dispositivo de generización y de producción de sexualidades.

La aparición del HIV-SIDA hizo re-emerger el sentido de “peligro” o 
“contagio” como atributos casi intrínsecos de las comunidades homosexuales. 
La aparición de casos de hombres homosexuales inició una contundente cons-
trucción sobre la noción “grupo de riesgo”, incentivando al estigma de lo 
patológico sobre las comunidades homoeróticas. La homosexualidad así, 
quedaría asociada (nuevamente) al riesgo de una enfermedad, y para ese 
entonces, el riesgo a la muerte.

Los jóvenes también serían en este caso potenciales grupos de riesgo. En el 
mismo documento mencionado anteriormente: “La relación Educación-Salud. 
La adolescencia desde la perspectiva médica y pedagógica” (1986, p. 65), se 
especifica en forma de punteo que:

Para una detección adecuada [de las enfermedades de transmisión sexual, 
ETS] se debe examinar y buscar la enfermedad en la siguiente pobla-
ción adolescente:
- todo adolescente sexualmente activo.
- todo adolescente en que se sospecha que haya sido víctima de violación, 
abuso sexual o incesto.
- toda adolescente embarazada.
- toda adolescente prostituta
- todo varón homosexual
- todo adolescente que haya tenido contacto sexual con persona 
enferma de ETS.
- todo adolescente preso
- todo adolescente con infección venérea recurrente.

La homosexualidad como grupo de riesgo, también aparece ligada como 
una desviación a atender dentro de los discursos ministeriales. El documento 
“Educación sexual” de 1987, escrito por María Elena Dopacio en la Serie 
de demandas de información educativa y publicado por el Ministerio de 
Educación y Justicia, es un material en donde se evidencia esto último17. En 
la Introducción del texto, se diferencia, por un lado, la “educación sexual” 

17 Además de los tópicos que aquí analizamos, este documento se estructura bajo el siguiente índice de temas: 
Antecedentes, Fecundación, Hormonas, Menstruación, Herencia, Conductas instintivas, Instinto, Instintos 
sexuales, Nacimiento de la sexualidad, Perversiones, Homosexualidad, Masturbación, Disfunciones sexuales, 
Anticonceptivos, Aborto, Enfermedades de transmisión sexual.
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y por otro la “educación genital”. La primera, según allí se explicita, “[…] 
existe desde siempre, ya que de acuerdo con la diferencia de sexos se enseñan 
modos de comportamiento y se adjudican roles diferentes”. En cambio “la 
educación genital”:

[…] intenta impartir educación científica sobre los fenómenos tanto bioló-
gicos como psíquicos relacionados con el desarrollo sexual del ser humano 
hasta el logro de la genitalidad, considerada como la etapa de madurez en 
la cual la pulsión sexual se pone al servicio de la función de reproducción. 
De esta manera, se admite la existencia de una sexualidad que evoluciona 
hacia modalidades cada vez más adultas, pudiendo así explicar y com-
prender las desviaciones de la misma en su adecuada dimensión (p. 1).

Las desviaciones a las cuales refiere más adelante en el documento es la 
homosexualidad. En su definición de este término se indica: “La homosexua-
lidad consiste en la elección de una persona del mismo sexo como objeto de 
amor. Se aplica a hechos tan diversos como la pederastía activa; los juegos 
sexuales de la adolescencia el transexualismo o sea la búsqueda del cambio 
de sexo, el travestismo, etc.” (p. 14). Y continúa:

Podemos atribuir la homosexualidad a: 1. Factores constitucionales: 
alteraciones en los caracteres físicos masculinos y femeninos. 2. Factores 
experienciales: seducciones precoces sufridas por individuos del mismo sexo. 
3. Estructura familiar y rasgos de personalidad de los padres. Hoy se admite 
la influencia de un padre ausente o cuya autoridad no es reconocida, en la 
génesis de la homosexualidad (p. 14).

Los “grupos de riesgo”, se conforman ante todo como grupos adolescen-
tes (no hay referencia alguna de prácticas sexuales o las identidades sexuales 
adultas). Pero, sin duda, las figuras que completan estos grupos son la ado-
lescente embarazada joven y los homosexuales. Estas asociaciones no son 
exclusivas de estos materiales, más bien están respondiendo a un orden del 
discurso epocal característico de la década de 1980. Si consideramos otras 
agencias productoras de discursos sobre la sexualidad observamos también 
este tipo de asociaciones discursivas entre determinadas prácticas sexuales e 
identidades. Ejemplos de esto pueden observarse en la prensa experta referida 
a temas de planificación familiar como la revista Contribuciones de la Asocia-
ción Argentina de Planificación Familiar (AAPF)18. Los discursos educativos 

18 Vigliola, O. “Adolescencia y anticoncepción”, (1988) En: Contribuciones, Año 11, nº 37 Febrero-Abril; Olivares 
Domingo. El compromiso sexual de los jóvenes (1985) En: Contribuciones, Año 8, No. 28, Marzo; Boletín 
médico de la AAPF. “Estrategias frente al SIDA” (1987). En Contribuciones, Vol. 21 n° 1, febrero; “Lo que los 
adolescentes necesitan saber sobre sexo” (1992) Documento producido por la Federación Internacional de 
la Planificación de la Familia. Región del hemisferio occidental. En: Contribuciones, Año 15, n° 45, p. 59.
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sobre la sexualidad, en tanto discursos normalizadores, trazan la frontera 
de lo que le es exterior, visibilizándoles como diferencia (anormalidad) y 
disponen sistemas de vigilancia y control. En este periodo el problema de la 
homosexualidad constituyó dicha exterioridad.

Al respecto de la patologización de la homosexualidad, el sociólogo 
argentino Ernesto Meccia (2016) ha denominado la década del ochenta como 
“el tiempo de silencio de una comunidad sufriente”, haciendo referencia a 
la comunidad homosexual. El sufrimiento en cuestión tuvo que ver, por un 
lado, con que, aun en una época en que la Argentina comenzaba a vivir tiempo 
por fuera de la violencia militar-policial, las prácticas de las razzias en la vía 
pública19 como los chantajes a estos grupos, continuaron ejerciéndose hasta 
1998 cuando se puso fin a los edictos policiales, que tenían ya una larga 
historia desde 1940. En este contexto, se conformó, en 1984 la Comunidad 
Homosexual Argentina (CHA), una de las organizaciones más importantes 
en reclamar por el fin de los edictos, por la defensa al libre ejercicio de la 
sexualidad y por la lucha contra la discriminación por el SIDA20.

Señala Meccia que no fue hasta la década de los noventa que comenzaron 
a visibilizarse imágenes menos negativas, más dignificantes sobre la homose-
xualidad y sobre los homosexuales. Podríamos plantear que, como parte del 
destape sexual que caracterizó a esta década, la homosexualidad sale de la 
clandestinidad, como un tema de notable interés en los medios gráficos, con 
opiniones de juristas, políticos e integrantes de la comunidad homosexual. 
Por ejemplo, en 1984 una de las tapas de la revista Siete días y que resultó 
muy controversial, se titulaba “El peligro de ser homosexual en Argentina”, 
en esta se le dio cabida a la opinión y narración de varones homosexuales, 
algo que resultaba de cierta novedad. Los debates por entonces, giraban en 
torno al peligro o no de la homosexualidad, a la ofensa o no al orden y a la 
moral pública, sobre si se trataba o no de una enfermedad, desviación, sobre 
sus “estilos de vida”. Siendo muy pocas las revistas que contenían notas a 
favor de la no discriminación (MECCIA, 2016, p. 99-102).

El paso de esta década a la siguiente significó finalmente una mayor 
visibilización en términos menos estigmatizantes, un interés mediático plas-
mado en la difusión de notas y columnas de radios, programas populares de 
televisión y un creciente y significativo proceso de “politización de la homo-
sexualidad” (PECHENY, 2001), la fundación de varios grupos de diversidad 
sexual y una mayor intercomunicación de éstos con sectores del ámbito de la 

19 Entre el 20 de diciembre de 1983 y el 21 de marzo de 1984 la detención de homosexuales alcanzó un número 
de 21.000 personas (SEOANE, 2014, p. 322).

20 La Inspección General de Justicia le negó a la CHA su conformación como personería jurídica en 1989, lo 
mismo ocurrió en 1991 por la Corte Suprema de Justicia, obteniendo este fin al año siguiente.
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salud y organización partidarias. Sus imperativos en el gobierno de Menem 
(1989-1999) tuvieron que ver con la mayor visibilización y la lucha contra la 
discriminación por el SIDA, y el reclamo al Estado argentino por dar visibili-
dad a lo que había mantenido históricamente en el silencio, clandestino. Señala 
Dora Barrancos que, “De modo muy contradictorio, el miedo a la invasión 
del retrovirus letal condicionó nuevas formas de exclusión, pero auxilió a la 
visibilidad de quienes se suponían víctimas exclusivas, aunque a medida que 
corría la década de 1980, el alerta cundió también para los heterosexuales” 
(2014, p. 26). Esto se verá reflejado tanto en los discursos ministeriales como 
en los manuales de textos escolares editados a partir de la década de 1990.

SIDA y monogamia. Educación (hetero)sexual de “la pareja”

Hemos planteado al inicio de este capítulo, que en el período abordado 
tuvieron lugar dos corrientes antagonistas, una transformadora y otra conser-
vadora, que disputaron en torno al significante “modernización”. En el período 
de la post-dictadura, además, el significante democracia se tornó el significador 
central, ese significante que estaba representando la complejidad de un tiempo 
y las disputas por dominar ese potente campo discursivo. Para el caso que 
nos ocupa, veremos que ambas corrientes coexistieron y expresaron desde 
voces de especialistas, en la pugna por definir los límites y alcances de lo que 
se consideró educación sexual, así como sus objetos de estudio y problema-
tización, las poblaciones objeto de la misma, los contenidos a enseñar, y en 
especial, los referidos a abordar el tratamiento educativo-preventivo del SIDA.

En el Boletín Médico de Febrero publicado en la Revista Contribuciones 
de la AAPF en 1987, se transcriben las recomendaciones del Grupo Internacio-
nal para el Asesoramiento Médico (IMAP) para “ayudar a las asociaciones a 
desempeñar un papel más activo para contribuir a controlar la propagación 
del SIDA”. En estas orientaciones se sugiere, entre otras cuestiones, que:

“Lo más seguro es una relación estable y fiel con otra persona no infec-
tada. En todo caso, la reducción en el número de compañeros/as sexuales 
reduce las probabilidades de contraer SIDA (…) Debe prestarse especial 
atención a grupos de alto riesgo que incluyen hombres homosexuales y 
bisexuales, prostitutas y prostitutos, clientes de clínicas para enfermedades 
transmitidas sexualmente, personas con muchas parejas sexuales, usua-
rios ilegales de drogas intravenosas, y las parejas sexuales de aquellos en 
cualquiera de estos grupos” (p. 42).

Lo que está en el marco de la prevención del SIDA no son las conductas 
de utilización de tecnologías como el condón, sino que el riesgo recae en 
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estilos de relaciones, en ciertos grupos y prácticas. Prevalece así una idea 
normativa sobre lo que es una sexualidad sana y libre de riesgos, y se orientan 
las recomendaciones a partir de una moralización de las conductas y prácti-
cas (“relación estable y fiel”) o la frecuencia o cantidad de parejas sexuales 
(a propósito del número de compañeros sexuales). La presunción de que se 
trate de una pedagogía de la sexualidad destinada al amor de la pareja joven, 
se apoya en la heteronorma como matriz de inteligibilidad de la educación 
de la sexualidad, que excluye o sanciona experiencias, deseos e identidades 
sexuales, ya sea como anormalidad, enfermedad o rareza (Ojeda, Schara-
grodsky y Zemaitis, 2019). En este caso la homosexualidad queda capturada 
y reducida al problema del SIDA:

Nos ha costado mucho esfuerzo y mucho tiempo llegar a hacer atendible 
el convencimiento de que el hombre y la mujer convertidos en pareja 
son los dueños de la voluntad de procreación; “este hijo viene al mundo 
porque esta mujer y este varón convertidos en pareja así lo quieren”. El 
hecho corre no por azar ni por designio divino sino por voluntad de una 
pareja esclarecida que así con acento lo quiere. Claro que dicho voluntad 
puede ser la manifestación de una voluntad superior que para el creyente 
se expresa a través del ser humano (AAPF, 1993, p. 17).

Otro ejemplo, más alineado con la corriente transformadora, se puede ver 
en un artículo del mismo año titulado “El SIDA y la educación sexual”, en la 
que Ana María Zeno de Luque, fundadora de la Asociación Argentina de Edu-
cación Sexual (que luego pasó a ser Instituto Kinsey) exponía que “El SIDA 
plantea, afortunadamente, la urgencia de la implementación de la educación 
sexual formal en todos los niveles educativos”. Aun cuando en el artículo 
señala que la educación sexual debe proporcionar “información básica sobre 
el SIDA, combatir temores infundados y aconsejar medidas preventivas…”, 
sugiere que “Las campañas educativas deben estar dirigidas a los grupos 
de alto riesgo (…) y a la comunidad toda, principalmente a preadolescentes, 
adolescentes y jóvenes, y a otro público clave como son los padres, maestros 
trabajadores de la salud y los medios de comunicación, líderes comunitarios”.

En el planteo de Zeno de Luque, no solo hay un llamado a ampliar el 
público a quien tendría que ir dirigida la educación de la sexualidad, sino tam-
bién a hacer más porosos los límites entre las instituciones destinadas a inter-
venir y hacer frente a la problemática. En el mismo artículo la autora impugna 
duramente el orden conservador, apelando con ello a su transformación:

[…] Pero lamentablemente, los medios de comunicación de masas han 
bombardeado con una serie de rumores e informaciones falsos, lo que 
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ha contribuido a crear el fantasma del SIDA. Además algunos grupos en 
forma mal intencionada y oscurantista, aprovechan este mal para intentar 
restringir el ejercicio de la sexualidad y para estigmatizar no sólo a los 
homosexuales, sino también a los que ejercen prostitución, los drogadic-
tos y hasta las personas de origen africano. Son los grupos que se creen 
los únicos capacitados para decidir que está mal y que está bien; hablan 
de virtudes y de vicios; de culpas y de castigos –en el transfondo está la 
ideología represor-sexofóbica (p. 29).

Otro escenario en el que estará muy presente la tensión entre corrientes 
conservadora/transformadora, con respecto a la educación de la sexualidad, 
será el institucional, que atravesaba un nuevo ciclo de reconstrucción de las 
áreas afectadas por la dictadura. En el área de Sanidad Escolar, dependiente 
del Ministerio de Educación y Justicia, se desarrollaron dos programas impor-
tantes en materia de educación sexual: por un lado, el Programa Nacional de 
Promoción Psicosocial y Nutricional del Escolar (PRONADEP) y por otro el 
de Prevención del SIDA, coordinado por la psicóloga Mirta Videla.

Norberto Liwski21, quien será delegado como coordinador la Direc-
ción de Sanidad desde 1984 hasta 1989, recuerda ser convocado por Alfredo 
Bravo, por entonces Subsecretario de Educación del Ministerio de Educación 
y Justicia,

Él es el que me convence de que yo asuma el cargo de director en Sani-
dad. Entonces democracia naciente, juzgamiento a las Juntas, campo de 
derechos humanos con reconocimiento social y una institución [Dirección 
de Sanidad Escolar] con aquel origen y se había deteriorado en el tiempo 
perdiendo dinamismo y acompañamiento a las nuevas demandas, necesi-
dades. (…) La educación sexual, se inició con el tema del SIDA y luego 
se amplió (LIWSKI, entrevista personal, 2018).

Además de los aspectos preventivos, la educación sexual promovida 
por esa gestión señala Liwski, reconocía una “estigmatización feroz sobre 
la homosexualidad, y eso tenía componentes discriminatorios en planos que 

21 Médico graduado de la UNLP y especializado en pediatría social. Durante los ´60 y ´70, su formación política 
tuvo su lugar en la militancia universitaria, en el trabajo con organizaciones de derechos humanos y se 
identificaba también con la doctrina social de la Iglesia. Durante la última dictadura militar fue perseguido, 
hostigado y apresado. Fue también uno de los sobrevivientes que prestó testimonio en la CONADEP. Al 
tiempo de quedar en libertad, volvió a su actividad profesional como médico junto con un grupo de curas 
salesianos. La vuelta a la democracia fue un “nuevo desafío… un verdadero cimbronazo y la necesidad de 
contribuir activamente a la recuperación del espacio histórico del Peronismo, fortaleciendo al mismo tiempo 
las instituciones aún débiles de la democracia recuperada”. Esto último se vio plasmado en su participación 
en la gestión radical que iniciaba sus actividades luego de 1983. Norberto Liwski (s/a). Historia de vida. 
Recuperado de: http://norbertoliwski.com.ar/historia-de-vida/. [última consulta: 15-12-2020].
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abarcaban incluso el ámbito de la educación”. Desde ambos programas de 
la Dirección de Sanidad, Liwski y su equipo se propusieron discutir con las 
comunidades educativas y las familias, los prejuicios y la discriminación 
con una base técnica… fuimos a las mejores fuentes científicas y la decisión 
política de penetrar en el ámbito del sistema educativo para poner en tela 
de juicio las ideas que se habían instalado respecto a las modalidades de 
contagio, a la estigmatización a la homosexualidad…”.

De allí que una primera etapa fue de formación interna de los equipos 
en dichos programas. Relata Liwski que se formaron en temas de prevención 
del SIDA trabajadoras sociales jóvenes, médicos jóvenes y no tan jóvenes, 
dado que se buscó la interdisciplinariedad, pero también un cierto grado de 
perspectiva transgeneracional en el enfoque del tema. Ese equipo tuvo una 
primera etapa cuya misión era informar con un alto contenido científico, 
ético y articulado con un sentido antidiscriminatorio en la perspectiva de 
derechos. Estos espacios despertaron varias reacciones de resistencia entre 
los asistentes: “había gente que se levantaba y se iba y nos decía “yo no 
voy a acompañarlos” gente como Jefes de servicios…Había equipos que 
se negaban a hablar del tema, que se negaban al programa que lo boico-
teaban…”. Incluso el médico psiquiatra Figari, Jefe de Salud Mental, quien 
“consideraba la homosexualidad como una enfermedad”, llegó a escribirle 
una carta al presidente Alfonsín, reivindicando su condición de pertenecer al 
mismo partido político, advirtiendo que “se estaba contaminando a los jóve-
nes”. En esa carta acusaba como responsable a Liwski esgrimiendo que “que 
la enfermedad [en referencia al SIDA], es una derivación de la enfermedad 
primaria, de los homosexuales”.

Para Liwski, el discurso opositor como el de Figari fue hasta mediados 
del 86 la postura más generalizada, pero luego, como una segunda etapa, 
se fue aceptando la perspectiva antidiscriminatoria ante el SIDA en las 
comunidades educativas.

En el relato de Liwski, los talleres de Educación Sexual, Adolescencia, 
Familia y Escuela, ya tenían el camino del debate allanado, para 1986 cuando 
iniciaron. De este modo, las discusiones iniciadas por el tratamiento del SIDA, 
la discriminación de los homosexuales y las resistencias ya planteadas por 
varios responsables de escuelas y médicos, fueron dando cuenta de una “una 
voluntad política manifiesta” y “una base de profesionales que estaba abso-
lutamente convencidos de esa propuesta de educación sexual”.

Por otra parte, en su participación en el CPN expuso los avances que se 
estaban realizando con los talleres de los programas de Prevención de SIDA 
y de los encuentros con docentes y familias organizados por el Programa 
Educación Sexual Adolescencia, Familia y Escuela de la Dirección de Sanidad 
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Escolar. Según rememora Liwsky, “el Congreso generaba un microclima, un 
tema de tanta dificultad de avance no le constituía un problema, en todo caso 
una ventaja…lo que no puedo dejar de reconocer que la existencia del Con-
greso fue un habilitador del debate…”. Si bien se siguieron encontrando con 
resistencias por parte de algunos directores de escuelas, los talleres lograron 
entrar muy rápidamente en los territorios, en especial, en aquellos distritos 
que ya habían hecho el recorrido de los talleres informativos anteriores sobre 
prevención del SIDA22. Entre los distritos donde se realizaron estas actividades 
dependientes del Programa de Educación sexual se encuentran: Quilmes y la 
Matanza (1985, 1986, 87 y 88); Tilcara, Jujuy (1987); La Pampa (1986, 87); 
Salta (1986); CABA (1986); Viedma (1987); Rosario (1987); Choel-Choel 
(1988), el Dorado, Misiones (1988), Córdoba (1986); Formosa (1989). (Minis-
terio de Educación y Justicia. Dirección Nacional de Sanidad Escolar, 1989).

La voluntad antidiscriminadora impulsada por Liwsky y su equipo de 
gestión, se vio reflejada en un panfleto editado por esa Dirección. Los discur-
sos sobre el SIDA despertaban muchos temores y estigmas, entre ellos, a las 
comunidades de homosexuales, a la “promiscuidad sexual”, o las relaciones 
no monogámicas y/o estables como las más riesgosas, etc. En torno al nombre 
del Programa, las nociones de adolescencia y familia, no fueron agregados 
meramente formales. Incluso, en la estrategia de ser una concesión a la preocu-
pación que manifestaba algunos sectores de la Iglesia, resultó ser un mensaje 
que se decidió generar en las comunidades educativas y familiares, en especial 
por los prejuicios instalados: “[…] no era la justificación… poner a la familia 
para justificar que hacíamos educación sexual en la escuela. No, no. Era 
porque creíamos que además el mensaje tenía que llegar a los padres…”.

22 En un informe sobre las acciones de programas y políticas educativas llevadas a cabo por el Ministerio de 
Educación y Justicia, se informaba que entre 1987 y 1989 se realizaron en la Capital Federal experiencias de 
formación, “Conocimiento y Prevención contra el Sida”, a directivos y docentes de Biología y Educación para 
la Salud, llevadas a cabo por la Dirección de Sanidad (Secretaria de Educación de la Nación, 1989, p. 45).
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Esto mismo se vio plasmado en las asambleas que se organizaban en 
torno a los talleres de educación sexual, que llegaron a contar entre 500 y 
600 madres y padres. Según recuerda Liwski en la entrevista referenciada,

Nosotros estábamos convencidos que había que incorporar a los padres 
de los chicos a estos debates, que había que transmitir información, que 
había que escuchar donde estaban sus resistencias, sus dudas, sus preo-
cupaciones, pero que había una avidez enorme. Estos talleres eran para 
los jóvenes, docentes y padres.

Tal apertura se sintetizó en un documento producido por el programa, de 
1989, en el que se especifican los modelos tradicionales de la educación sexual 
para luego proponer una nueva perspectiva: una educación sexual dentro de 
la educación general, e intentando una síntesis superadora que integre aspec-
tos biológicos, psicológicos y sociales del sujeto, lo que en el documento se 
reconoce como un “enfoque integrativo”. Al cierre del documento, se señala:

La educación sexual implica un aprendizaje gradual que involucra actitu-
des sociales, un desarrollo integral del sujeto en vinculación creativa con 
su medio. Las estrategias para el trabajo en el área, se basan fundamen-
talmente en la posibilidad de generar un diálogo nutrido con el aporte de 
experiencias y reflexiones sobre las mismas. Se trata de facilitar un ámbito 
participativo, democrático y pluralista, donde todos puedan aportar desde 
las coincidencias o las diferencias (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
JUSTICIA, 1989).
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Conclusiones

Los años 80 y el periodo de apertura democrática, caracterizados por 
un destape cultural y liberalización de la sexualidad, el discurso de los dere-
chos humanos, así como su demanda y promoción, y un avance importante 
en acciones gubernamentales orientadas reconstruir un sistema institucional 
seriamente afectado por la dictadura. El discurso educativo se vio implicado 
permanentemente en la disputa por el significante “democracia”, cobrando la 
forma de una diversidad de propuestas, iniciativas y experiencias alternativas 
en pujas por construir hegemonía dentro del sistema educativo. Tal disputa 
tuvo una corriente que pugnaba por la transformación, y otra que, por el con-
trario, apelaba a la “re-moralización” de una sociedad “desbordada”.

En este marco, sumado a la emergencia del SIDA y a la problemá-
tica, también emergente, del embarazo adolescente, la sexualidad y la salud 
reproductiva pasan a la esfera de lo público, lo que habilita que la educación 
sexual se sitúe también como un asunto de Estado. La perspectiva del riesgo 
y las nociones de peligro/enfermedad, serán las que habiliten una serie de 
reflexiones y discusiones que fueron consolidando un campo pedagógico, 
y sacan de la clandestinidad identidades y prácticas sexuales, pero al costo 
de haber sido pensadas en términos del peligro y patologización, en lugar de 
opciones personales, estigmatizando a grupos poblacionales. Pese a ello, su 
entrada en el discurso, aún desde la perspectiva del riesgo, fue condición de 
posibilidad para las luchas sociales de estos grupos que se consolidaron en 
los años 80 y 90.
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POR UMA PEDAGOGIA 

DO SUBTERRÂNEO

Eder Rodrigues Proença

Introdução

No final de 2017 concluímos a tese de doutorado cujo título Pedagogia 
do subterrâneo: narrativas trans, éticas, estéticas e políticas dos e nos coti-
dianos escolares1 propunha compor o conceito de pedagogia do subterrâneo 
a partir das reverberações provocadas pelas leituras de Paulo Freire e Pedro 
Lemebel2, pelas práticas cotidianas escolares e, ainda, pelas idas e vindas do 
pesquisador por espaços acadêmicos, movimentos informais e experimenta-
ções culturais, tanto no Brasil quanto no exterior.

O recurso metodológico que utilizamos na pesquisa foi criado através 
das conversas do cotidiano que possibilitaram o aprofundamento sobre o 
uso das narrativas na escrita acadêmica (REIGOTA, 1999; SPINK, 2008; 
MEDRADO; SPINK; MÉLLO, 2014; CORDEIRO; KIND, 2016), tão caras 
ao nosso grupo de pesquisa Perspectivas Ecologistas de Educação, do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação, da Universidade de Sorocaba, SP. A 
pesquisa no cotidiano possibilita que o nos tornemos parte dela e não apenas 
observadores de um objeto de estudo, que se distancia do seu campo-tema para 
produzir resultados de forma imparcial. Portanto, nossa atenção às conversas 
do cotidiano, onde a vida acontece de forma micro, está no mesmo horizonte 
com o campo-tema da pesquisa.

A partir das conversas do cotidiano e utilizando recursos como o diário 
de bordo passamos a criar narrativas, que trazem para o espaço público, a 

1 A tese foi produzida subvertendo as noções vigentes da instituição acadêmica, sendo entregue como 
uma composição: a OcaCaixaTese, referência à obra de Bené Fonteles (2016), “OcaTaperaTerreiro”, na 
32ª Bienal de Arte de São Paulo “Incerteza Viva”, em 2016, contendo manual de instruções, cadernos de 
textos, fotografias, CD de músicas e um caleidoscópio. Embalados por uma sacola de algodão cru, que 
assim como a pintura da caixa e o caleidoscópio, foram construídos artesanalmente. Disponível em: http://
educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2017/eder-proenca.pdf. Acesso em: 11 jan. 2021.

2 Lemebel foi um escritor e artista visual chileno, homossexual, dizia que o salto alto e a escrita eram as armas 
para enfrentar as forças opressoras do país. Durante a ditadura, recusou-se a exilar. Seu único romance, 
Tengo Miedo torero (2019), é uma história de amor de uma travesti, já de meia idade, por um jovem mem-
bro de uma das frentes de combate ao governo autoritário de Pinochet, que é retratado no livro envolto a 
pesadelos e seus próprios fantasmas, quando sofre um atentado, em 1986. Lemebel morreu em 2015, em 
Santiago, vítima de um câncer na laringe.



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

166

possibilidade de reflexão sobre vidas e trajetórias de tantos corpos que vêm 
das margens e/ou vivem na clandestinidade, mas o fazem pautados pelo per-
tencimento ético, estético, político e pedagógico (REIGOTA, 2010). Importa 
de onde vêm, quais espaços ocupam, como se constituem e como constroem 
o posicionamento e atuação enquanto cidadãos do mundo.

Narrativas trans – denominação que damos a essa metodologia – se carac-
teriza por um conjunto de narrativas que partem de vários pontos: transpassam 
as ideias da prática da liberdade e o posicionamento de cada um, enquanto 
sujeito de sua própria história (FREIRE, 2017); transbordam questões de 
gênero e sexualidade, a partir da resistência de Pedro Lemebel e tantos outros 
corpos LGBTQ+, ao enfrentar autoritarismos e normatizações para seus corpos 
num modelo padronizado; ressaltam trajetórias de professoras trans e outras 
narrativas que trafegam os cotidianos escolares e as demais esferas da vida 
social, transformam as relações e as ideias do ser em grupo e transgridem 
normas estabelecidas para a composição dos corpos sociais; transitam por 
diferentes espaços com a atenção redobrada para as conversas que podem 
contribuir com as reflexões do trabalho; utilizam imagens que possibilitam 
transver o narrado, facultando outras narrativas e apontam as transversalidades 
das tramas que compõem a pesquisa.

Escolhemos para este texto três narrativas que compõem a tese e que 
nos parecem ideais para chamar o leitor e a leitora a adentrar ao cotidiano 
escolar, perceber seus acontecimentos, apontar possibilidades de vislumbrar 
pequenos lampejos políticos, éticos e estéticos e, quiçá, maneiras outras para 
adiar o fim do mundo, como defende o líder indígena, Ailton Krenak (2019).

A primeira narrativa apresenta a força da mobilização estudantil sobre 
uma arbitrariedade imposta pela gestão escolar, na cidade de Sorocaba/SP, 
em 2013, quase como um ensaio para as ocupações que se sucederam em 
2015 e que nos ajuda a pensar um novo caminho para a instauração de uma 
nova política.

A segunda traz a trajetória de uma professora trans que, enfrentando 
tudo e todos, é eleita diretora de uma escola pública no estado do Paraná. 
Sua trajetória contribui para a reflexão da diversidade e das marcas deixadas 
pelas instituições e sociedade nos corpos de LGBTQ+.

A terceira narrativa relata a experiência de evidenciar os corpos subal-
ternos (SPIVAK, 2010; PELÚCIO, 2012) que povoam as escolas e que quase 
nunca são considerados parte do processo de ensino e aprendizagem: as meren-
deiras e auxiliares de limpeza que, numa festa da escola, se tornam persona-
gens de encanto poético e estético.

Essas narrativas dimensionam a subversão e a clandestinidade que per-
corremos para traçar, minimamente, as ideias de uma pedagogia subterrânea, 
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que não se conforma às macropolíticas estabelecidas nos gabinetes governa-
mentais, mas acontece nas relações mais imediatas, considerando os sujeitos 
e suas diferenças, no cotidiano escolar. Acreditamos que as narrativas se 
aproximam da educação clandestina (SILVEIRA; ALMEIDA, 2021), princi-
palmente pela forte resistência e a busca de possibilidades mais democráticas, 
emancipadoras e éticas para aqueles e aquelas que estão suscetíveis às marcas 
disciplinadoras (FOUCAULT, 2001) impostas pela escola e também pelas 
demais instituições ao longo do tempo.

Escola não é prisão: ocupação secundarista e um novo jeito de 
conceber política

A cada ano, no mês de outubro, o diretor da escola na qual era professor 
permitia que o grêmio estudantil organizasse um campeonato interclasse de 
futebol. Porém, todos os anos, a mesma briga para que, pelo menos, as turmas 
dos times que estivessem jogando pudessem participar na torcida.

Mas o diretor nunca liberava, era irredutível em sua postura, 
quase militar.

Em 2013 não foi diferente, mas dessa vez os estudantes estavam mais 
rebeldes e ousavam questionar. Reclamaram para os professores e profes-
soras, para a coordenadora pedagógica e para as inspetoras, mas de nada 
adiantou, a negativa do diretor persistia, afinal, era sempre sua a última 
palavra. A justificativa era que a escola iria virar bagunça. Portanto, as aulas 
deveriam ocorrer normalmente e apenas os jogadores seriam dispensados, 
a cada partida.

Numa das noites, tudo transcorria normalmente até que ao soar o sinal, 
indicando o fim do intervalo, enquanto nos dirigíamos para as salas de aula, 
um acontecimento: a grande maioria dos e das estudantes ficaram do lado 
de fora, ocuparam a quadra poliesportiva e lá permaneceram, em silêncio.

Nós, professores, ficamos nas portas das salas, conversando com alguns 
poucos que não quiseram participar da manifestação.

As inspetoras pediam para que todos fossem para as salas, mas os e as 
estudantes não lhes davam ouvidos. Alguns professores reprovaram a movi-
mentação, mas a maioria vibrava com a postura de rebeldia, insubmissão e 
enfrentamento daquela moçada.

O diretor, enraivecido, esbravejava para que colocássemos todos para 
dentro das salas e dava ordens para que os estudantes desocupassem a qua-
dra, o que de nada adiantara.

Em seu desespero, acionara a polícia e, dessa maneira, ocorrera a dis-
persão dos e das estudantes, encerrando o período antecipadamente.
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Talvez, na concepção do diretor, aquela manifestação lhe era violenta, 
pois suas palavras de ordem não foram atendidas pelos e pelas estudantes. 
Talvez em sua cabeça se passava que poderiam provocar a depredação do 
espaço escolar. Mas em nenhum momento deve ter se atentando que, na ver-
dade, era apenas um pedido de diálogo, uma forma de lhe chamar a atenção 
para que voltasse seu olhar para os e as estudantes, compreendendo, de uma 
vez por todas, que aquele espaço era um espaço de pertencimento, muito mais 
daquela moçada, do que dele, diretor.

Essa manifestação foi a melhor demonstração de que cada aula dada 
naquela escola tinha valido a pena.

***

O acontecimento narrado se aproxima da discussão realizada por Peter 
Pál Pelbart (2016) acerca da democracia, da ética e da política a partir dos 
movimentos de ocupação das escolas que tiveram início em novembro de 
2015, no estado de São Paulo, contra as políticas de reorganização das escolas 
que consistiria no fechamento de mais de uma centena delas e na transferên-
cia de milhares de estudantes para outras escolas, muitas delas distantes de 
seus locais de residência ou trabalho, afetando suas vidas e também a vida 
de centenas de professores/as.

O filósofo escreve que a força das ocupações promovidas pelos jovens 
e adolescentes estudantes das escolas públicas da rede estadual de São Paulo 
entrará para a história.

A ocupação de mais de duzentas escolas no final do ano passado pelos 
secundaristas de São Paulo, em protesto contra um plano de reorganização 
da rede pública estadual pelo governo Alckmin, passará para a história 
como um dos gestos coletivos mais ousados na história recente do Bra-
sil. Eu diria, sem titubear, que esse movimento destampou a imaginação 
política em nosso País. A coragem e a inteligência com que essa luta foi 
conduzida, a maneira democrática e autogestiva com que se suscitou, as 
formas de mobilização e comunicação que aqui se inventaram, o modo 
em que soube suscitar diálogo e conexão com as diversas forças da socie-
dade civil, a maneira autônoma que demonstrou ao logo de todo o trajeto, 
merecem nossa mais viva admiração e aplauso. Entretanto, mais do que 
isso, constituíram para todos nós uma verdadeira aula de ética e política. 
Se nossos políticos aprendessem um por cento do que aqui se ensinou, 
nosso país seria outro (PELBART, 2016a, online).

A ação dos/das estudantes diante dos desmandos da política mostra que os 
representantes terão que ficar atentos ao que estão dizendo. Não é dentro dos 
gabinetes que se estabelecerá o futuro de uma centena de milhares de jovens, 
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adolescentes e crianças, não pode “uma canetada decidir o que vai acontecer 
com esses espaços, esses lugares e essas vidas” (PELBART, 2016b, p. 6).

Um diretor que não está aberto ao diálogo com os vários grupos que 
compõem o cotidiano escolar e acredita que apenas suas ideias, sua com-
preensão de escola e educação devem ser respeitadas e postas em prática, vive 
no anacronismo histórico e das discussões mais recentes sobre democracia e 
gestão participativa.

Essa grande reviravolta na episteme de quem governa e de quem é gover-
nado abre uma série de possibilidades para os enfrentamentos futuros num 
cenário em que, dia a dia, crescem os fascismos, os conservadorismos e a 
mercantilização de todas as esferas da vida.

Essa ruptura, essa reviravolta e seu efeito significam o seguinte: o que 
até então era a trivialidade cotidiana, de repente torna-se intolerável. Por 
exemplo, se até então parecia natural que quem decidia sobre os equi-
pamentos escolares era o gestores, nos seus gabinetes, subitamente isso 
aparece como uma aberração intolerável. Com isso, todo um conjunto de 
coisas torna-se intolerável. A mercantilização da educação, as relações de 
poder vigentes dentro da escola, a disciplina panóptica, os modos desgas-
tados de ensino, aprendizado, avaliação, até mesmo o objetivo da escola... 
Ao mesmo tempo, em contrapartida, o que até ontem parecia inimaginável 
(os alunos poderem ocupar e gerir os espaços que lhes são destinados, 
não apenas para reivindicar seus direitos, aprofundá-los, ampliá-los, mas 
também para experimentar a força de um movimento coletivo, autogestivo, 
suas possibilidades inúmeras e inusitadas) torna-se não só possível, mas 
desejável (PELBART, 2016a, online).

E, independente do resultado que se obteve – no caso da rede estadual 
de São Paulo, o governador voltou atrás e não efetivou a reorganização –, o 
que se viu foi coletividade, autogestão, horizontalidade, resistência a formas 
de assujeitamento e formação de redes de solidariedade.

Pelbart assinala a importância de tais ações para o que está acontecendo 
no Brasil na atualidade e que proliferam na medida em que vão se unindo a 
outros movimentos, coletividades, se fortalecendo e formando redes.

Esse tipo de movimento causa inflexão, a política já não pode ser mais 
pensada como antes, o seu campo de atuação amplia-se e outras formas de 
vidas, distintas daquelas proclamadas e tornadas quase que modelos únicos 
pelas instituições e com apoio da mídia, devem ser consideradas. Assim como 
a sensibilidade da juventude, em que o intolerável está à flor da pele, é visceral 
e está prenhe de atitudes diante do que aí está.
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É preciso minar os espaços com micropolíticas que se rizomatizam e 
contagiam toda uma rede com ideias que liberam outras subjetividades e 
possibilidades de ser em grupo.

O que pode um corpo trans?

Em uma reportagem, publicada em 2013, no Caderno Educação do 
jornal O Globo, Juliana Dal Piva conta a história de Laysa Machado, então 
com 41 anos, e que, em 2009, foi eleita diretora na Escola Estadual Chico 
Mendes, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Nascida em um distrito de Guarapuava, região Centro-oeste paranaense, 
em uma colônia de descendentes de alemães, vindos do Leste Europeu, após a 
Segunda Guerra Mundial, Laysa é filha de uma família humilde, que sempre 
ouviu do pai que a salvação da família seria garantir os estudos para o filho. 
E, de certa forma, compreendeu que, naquele espaço e diante das situações 
da vida, deveria apresentar um comportamento que era esperado, ou seja, 
ser o típico homem heterossexual, branco e cristão, passando então a atuar: 
“porque eu sempre fui atriz, então sabia como que o jogo, como que era o 
jogo, então, eu tinha que jogar o jogo deles” (MACHADO, 10 jun. 2016).

Na escola, sempre pertencera ao grupo das minorias, que reunia negros, 
deficientes, LGBTQ+, e, dessa forma, acabava isolada dos demais estudantes 
e podia realizar as leituras de seu interesse e, assim, criar o seu mundo, até 
concluir o Ensino Médio.

Como em Guarapuava não havia curso de Artes Cênicas, sua primeira 
opção, acabou enveredando pela formação em História.

[...] foi definidor na minha vida, se eu tivesse feito artes cênicas, eu ia 
ser muito realizada profissionalmente, é obvio, mas não ia ter esse enten-
dimento mais profundo de que é pertencer a uma sociedade, uma classe 
social, um grupo considerado abjeto, ainda mais hoje, com retrocessos que 
estamos presenciando em todos os sentidos (MACHADO, 10 jun. 2016).

Após concluir o curso de História, ingressou em Letras, com ênfase no 
inglês e, na sequência, fez pós-graduação em teoria do conhecimento histórico.

Laysa acaba ressaltando que isso tudo era fuga e que poderia ter sido 
as drogas, a prostituição ou qualquer outra coisa. No seu caso, foi o estudo.

Porém, chegou o momento em que não era mais possível fugir e conti-
nuar fingindo o que não era e Laysa resolve assumir para si mesma e para o 
mundo a sua transexualidade, sofrendo na pele os dilemas de uma sociedade 
machista e preconceituosa. Acaba perdendo o emprego, assim como os estu-
dantes das aulas particulares de inglês e se vê num lugar que já não era mais 
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suportada. No ano de 2000 acaba mudando-se para São José dos Pinhais, 
onde poderia enfrentar o processo de hormonioterapia.

Acaba passando por várias escolas e as dificuldades sempre as mes-
mas, preconceito e discriminação, que só vão diminuir quando passa a se 
apresentar como Laysa e sem dar muitas explicações, na tentativa de gerar 
menos problemas para si.

Quando enfim se efetiva como professora na Escola Estadual Chico 
Mendes, na periferia de São José dos Pinhais, acaba sofrendo com a falta 
de recepção da equipe e dos estudantes, tendo que suportar deboches e as 
agressões psicológicas até se firmar como uma boa e dedicada professora.

Em 2009, Laysa se candidata, com mais dois colegas, ao cargo de dire-
tora da escola e, em sufrágio com a participação dos estudantes, pais e 
profissionais da unidade, é eleita e, em 2011, reeleita. Sua experiência foi 
ótima, pois além de realizar um trabalho em prol da educação que acredita, 
pode contribuir com a reflexão para eliminar o preconceito e instaurar a 
diversidade étnica, racial e de gênero naquela comunidade.

Laysa foi a primeira diretora trans eleita democraticamente no Brasil. 
Atualmente, além de continuar atuando como docente na mesma escola, rea-
liza trabalhos como atriz. Sua postura é de luta e de enfrentamento sempre.

[...] Eu falo e milito a bandeira da transexualidade, pois se até eu apagar 
a minha transexualidade, vai ser o que a sociedade quer, dizendo que está 
tudo ok. Porque quando não se toca no problema é porque não existe o 
problema, então eu toco, toco, toco. Sou uma atriz, sou uma atriz tran-
sexual. Sou uma professora, sou uma professora transexual e fui eleita a 
primeira diretora transexual do Brasil [...] (MACHADO, 10 jun. 2016).

Laysa chama atenção para o investimento na sensibilidade, no respeito 
às diferenças e para a preocupação em relação ao aumento da violência e do 
ódio contra as minorias sexuais, e desabafa: “enquanto lotarmos estádios de 
futebol para ver nosso time, mas não sairmos em passeata lutando para os 
direitos humanos, ou direitos políticos, ou direitos sociais, infelizmente nosso 
país vai continuar a ser um país de retrocesso” (MACHADO, 10 jun. 2016).

***

MC Linn da Quebrada (2016) traz questões importantes para serem 
pensadas e debatidas a respeito das questões do corpo, do gênero e da tran-
sexualidade. Primeiro, ao afirmar que seu objetivo nunca fora produzir ou 
se tornar cantora, mas sim pesquisar o corpo: os discursos veiculados sobre 
questões de gênero e sexualidade passam semprepela relação com o corpo, 
mais especificamente o seu próprio corpo.
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Desse modo, sua história, o lugar de sua fala, suas experiências têm 
grande relevância, ainda mais quando dizem respeito a ser bicha, preta, trans, 
de periferia, filha de empregada doméstica. Linn afirma que a música possibi-
litou o alcance para as coisas que considera importante, atingindo pessoas que 
talvez os outros meios ou linguagens artísticas não alcançassem. A escolha 
do funk tem relação com o espaço que ocupa, da marginalização, com seu 
corpo preto, pobre e transviado.

Para mim o funk ocupa um espaço de poesia. O funk é a poesia da que-
brada. Ele é a poesia da favela e o funk conta a história não contata. Ele 
conta a história que nem ao mesmo vale ser vivida. Ele conta história de 
pessoas que mereceriam ser esquecidas. E mais uma vez, quem são essas 
pessoas? Quem são essas pessoas que não merecem ter as histórias con-
tadas nas músicas, contadas nos filmes, representadas nos livros? Por isso 
eu vi no funk a possibilidade de contar a minha história. Isso pode parecer 
muito egoísta, mas eu falo que ao contar as minhas histórias, eu sinto que 
eu estou falando de contar a história de muitas outras como eu. De muitos 
outros que não tiveram a chance de ter os seus afetos representados (MC 
LINN DA QUEBRADA, 2016, vídeo).

De acordo com dados do Grupo Gay Bahia (OLIVEIRA; MOTT, 2020), 
os números apontam o Brasil como o país mais violento do mundo contra 
pessoas LGBTQ+ e não é nenhuma novidade a história de luta e resistência 
desses corpos no enfrentamento à LGBTfobia.

Na atualidade, há um boom de artistas LGBTQ+, impulsionados pelas 
facilidades da internet. A revista Vogue Brasil de agosto de 2017, por exemplo, 
trouxe uma matéria de dez páginas que apresenta fotos e reportagens com as 
cantoras Liniker, Linn da Quebrada, Pablo Vittar, Gloria Groove, Verónica 
Valentino, Ivana Wonder, Lia Clark, Candy Mel, Raquel Virgínia e Assucena 
Assucena, vestidas em roupas da Gucci, defendendo com sua arte o empode-
ramento dos corpos multifacetados, inclusão e respeito à população LGBTQ+.

Os corpos da professora Laysa Machado e dessas divas pop carregam 
muitas marcas pelas trajetórias enfrentadas, mas sua luta não tem fim, o embate 
segue para que outros tantos corpos possam alcançar a visibilidade e, de 
alguma forma, quebrar esse ciclo vicioso da violência, ódio e preconceito 
reforçados por grupos conservadores como Escola Sem Partido e Movimento 
Brasil Livre, que em 2015, por exemplo, acabaram encampando as discus-
sões para que fossem retiradas a educação sexual e as discussões de gênero e 
sexualidade dos planos municipais, estaduais e nacional de educação.
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Está chovendo histórias: quando os subalternos ocupam a cena

Anualmente a escola realizava a Festa da Família, um momento em que 
as crianças e equipe escolar preparavam os ambientes para apresentação 
daquilo que havia sido produzido e que dava sentido ao cotidiano escolar. 
Em cada edição era escolhido um tema e todos se mobilizavam com os pre-
parativos: decoração, apresentações culturais (com parceria de grupos da 
comunidade ou mesmo familiares das crianças), comes e bebes, oferta de 
serviços de corte de cabelo (com a parceria de profissionais da comunidade), 
orientações sobre alimentação saudável (com nutricionistas da seção de 
alimentação escolar da Secretaria da Educação) e outras questões de saúde 
(com profissionais do postinho de saúde local), além de doação de filhotes que 
associações de proteção animal acabavam vindo expor e também de mudas 
de árvores cedidas pela Secretaria de Meio Ambiente.

O movimento que o evento provocava nas crianças, professores/as e 
funcionários/as na preparação e a alegria e satisfação dos visitantes durante 
sua realização sempre valiam todos os esforços, correrias e as preocupações 
que acabavam surgindo.

A Festa da Família era um dos pontos altos da escola, pois não é 
sempre que a escola está aberta para receber e interagir com as famílias 
e comunidade.

Durante os preparativos da festa, no ano de 2012, o diretor propôs que as 
merendeiras e as auxiliares de limpeza ganhassem uma função para além de 
seus trabalhos cotidianos, considerando que elas, assim como todos os demais 
profissionais daquele espaço escolar, deveriam ser chamadas educadoras, 
pois estão diretamente envolvidas no processo de ensino e aprendizagem das 
crianças. Não raro, eram essas trabalhadoras que paravam para escutar os 
anseios, medos, alegrias e conquistas das crianças.

Depois de conversar com cada uma delas e de provocá-las para uma 
proposta de intervenção na festa, em que deveriam criar uma personagem de 
contadora de histórias ao pé do ouvido dos visitantes em nosso evento, elas 
toparam e passaram a criar o figurino – saias de chita, camisetas brancas 
com apliques de fuxicos e laços coloridos, também usados nos cabelos, som-
brinhas coloridas com fitas esvoaçantes que escorriam por suas bordas como 
chuva e em cada ponta um rolinho com um verso que deveria ser entregue 
para quem se dispusesse a ouvi-las.

A intervenção foi chamada de “Está chovendo histórias” e cada uma 
delas chegava bem próxima ao ouvido de uma pessoa e dizia “está chovendo 
histórias, você gostaria de ouvir uma?” Se a resposta fosse afirmativa, elas 
cochichavam uma história, escolhida por cada uma delas.
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O efeito produzido foi de uma estética e poética que encantou a todos 
e contribuiu com a autoestima dessas mulheres que carregam histórias de 
luta e superação.

***

Rodrigo Barchi (2016), em sua tese de doutorado em educação, chama a 
atenção para a compreensão que se formou em torno da educação contempo-
rânea e da própria imagem que a pedagogia criou para a educação e infância, 
na qual não há um trabalho empregado para que cada criança se torne aquilo 
que ela poderá vir a ser, mas sim, a construção paulatina de um sujeito para 
uma determinada sociedade, ou seja, um sujeito normatizado.

Caminho pré-determinado, currículo enquadrado, objetivo específico, 
encontros planejados, conexões orientadas e controladas. A educação con-
temporânea, construída e estabelecida sob o manto das políticas públicas, 
que determinam os processos, conteúdos, técnicas, espaços, tempos, mate-
riais, objetivos e meios educativos, impede cada vez mais de se abrir ao 
desconhecido, à experiência e à impossibilidade (BARCHI, 2016, p. 22).

A saída seria o investimento na educação menor, nas leituras marginais, 
na indisciplina e na potência das pequenas ações do e no cotidiano escolar, 
mobilizando outros pensamentos, o exercício de resistências na educação e 
produção de conhecimentos insubmissos.

Barchi (2016) convida-nos a investir em outras sonoridades e em nós 
mesmos, para que, de fato, cada um possa pensar o sujeito que se tornou e não 
prolongue a miséria humana de assimilação e homogeneização aos sistemas 
e complementa sua ideia escrevendo sobre o processo educativo a partir da 
leitura de Paulo Freire:

Ao insistir que uma educação não se faz sem a presença do conhecimento 
do outro, ou seja, do aluno, do educando, do oprimido, a proposta freireana 
sugere, se alinha a uma noção de resistência insubmissa no que diz respeito 
não a negação da verdade do outro, mas a presença das diversas verdades. 
As quais, coextensivas entre si, contribuirão para a compreensão e leitura 
de mundo, construídas na dinâmica educacional.
Ao construir uma pedagogia do oprimido, e na insistência em dar ao opri-
mido a possibilidade e a chance de se pensar e se enxergar como tal, Freire 
propõe um exercício de resistência que busca inverter a lógica da educação 
como um processo de imposição de saberes maiores, de normalização, 
hegemonização, submissão inconteste a certos tipos de conduta e a uma 
lógica policial de convício social (BARCHI, 2016, p. 181).
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Por isso a noção de minoridade aqui nos é tão cara. Noção que vem dos 
estudos de Deleuze e Guattari sobre a literatura de Kafka, ao ser deslocada 
para a educação (GALLO, 2003), pode favorecer uma revolução micropolí-
tica, já que investir na educação menor é ir além do que propõe a educação 
maior, é mesmo uma prática pedagógica de militância no cotidiano escolar.

[...] a educação menor desterritorializa a educação maior (das políticas, 
das leis, dos programas e currículos oficiais, dos gabinetes) ao possibilitar 
novas práticas, métodos, currículos e convívios educativos nos espaços 
da educação, sejam eles institucionalizados ou não. Impedir a produção 
educativa em massa, para o mercado. Criar resistência e diferença (BAR-
CHI, 2016, p. 187).

Quando subvertemos a lógica e oportunizamos que as merendeiras e auxi-
liares de limpeza ficassem em evidência na festa da escola, com uma caracteriza-
ção pensada para elas, uma performance ensaiada a exaustão para fazer bonito, 
apesar das dificuldades (em sua maioria, essas profissionais haviam frequentado 
apenas o ensino fundamental), é um fazer micropolítico acontecendo.

Educação menor como fazer político. Fazer político como ação cotidiana, 
rizomática, fragmentada, segmentada, que não está interessada em se 
integrar a uma fictícia noção de totalidade na educação, mas um fazer 
micropolítico, instigado pela revolta, pela insubmissão, pela rebeldia, pela 
indignação. Aliás, já sugeria Paulo Freire que transformar a experiência 
educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o caráter formador 
da educação (BARCHI, 2016, p. 187).

Quando as crianças, familiares e membros da comunidade vislumbraram 
e puderam ouvir pequenas histórias ao pé do ouvido, contadas pelas meren-
deiras e auxiliares de limpeza, que antes apenas as viam com seus uniformes 
monocromáticos e sempre dentro da cozinha e/ou com vassoura, rodo ou 
pano nas mãos, causamos um estranhamento, subvertemos a ordem daquilo 
que se tem estabelecido na escola, em que os/as professores/as que devem ler, 
falar, explicar, e geralmente estão em evidência. Naquela Festa da Família foi 
diferente e produzimos diferenças.

Considerações finais

As narrativas apresentadas como pequenos lampejos políticos, éticos 
e estéticos, permitem aprofundarmos na ideia da pedagogia do subterrâneo, 
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pois são acontecimentos nos espaçostempos3 (ALVES; GARCIA, 2008) dos 
cotidianos escolares.

Essa pedagogia vai acontecendo cotidianamente, em ações micropolíti-
cas, quando estudantes ousam enfrentar as normas impositivas de um diretor 
nada democrático; é o corpo trans da professora que enfrenta seus próprios 
medos, os preconceitos sociais, mas resiste e é eleita diretora de uma escola 
pública; e/ou ainda, no olhar atento e na escuta das trabalhadoras mais simples 
das escolas, muitas vezes invisíveis em seus uniformes, repetindo dia-a-dia 
suas tarefas braçais.

Para a pedagogia do subterrâneo, importa contribuir com o alargamento 
dos horizontes de cada sujeito que está presente no cotidiano escolar. Criar 
imagens caleidoscópicas, multicoloridas, multi(vidas), que se misturam e criam 
relações, que giram e provocam sensações, outros horizontes e conhecimentos.

Nossa aproximação com a produção artística e literária de Pedro Leme-
bel, que iniciou sua carreira publicando crônicas de forma clandestina, em 
panfletos, jornais e revistas populares e de cunho contrário ao governo, denun-
ciando o poder autoritário, violento e assassino de Pinochet, contribuiu para 
fortalecer nossa crença no poder da resistência, das estratégias marginais, das 
pequenas ações do e no cotidiano escolar que não são preestabelecidos e/ou 
fazem parte da educação maior.

Essas estratégias nos dão a conhecer o quanto cada vida vale ser vivida 
em plenitude, com suas diferenças, escolhas, ascendências, posses, práticas 
sexuais e hábitos culturais. Cada corpo é um campo de batalha.

A escrita de Lemebel é como uma espada afiada. Seus textos podem nos 
levar à reflexão sobre nossas próprias práticas cotidianas. Em cada crônica 
há um grito pelos desaparecidos políticos, contra a violência ratificada pelos 
militares; criticando a homogeneização da homossexualidade ao pasteurizar 
o comportamento dessa população a partir de modelos padronizados, ou tido 
como aceitáveis, pois se adéquam a sociedade capitalista.

No Manifesto Hablo por mi diferencia, Pedro Lemebel (2015) traça um 
panorama do ser homossexual no Chile, num momento em que a repressão 
militar era explícita, mas também, no momento socialista, sua presença não 
era bem-vinda. O Manifesto foi lido, em 1986, na Estação Mapocho, em 
Santiago, num ato político da esquerda. Lemebel o fez como uma intervenção 

3 Espaçotempo é a ação criativa de possibilitar que o conhecimento aconteça de forma natural, através da 
socialização entre os diferentes personagens que convivem na escola. Essa ação é possibilitada quando, no 
cotidiano escolar, o investimento pedagógico maior deixa de ser no currículo e passa para os acontecimentos 
cotidianos, nas socializações das “redes de múltiplas relações e movimentos que permitem a criação, rica 
e turbulenta, de novos conhecimentos, que nem sempre são aqueles que pretendíamos ser os que ‘devem’ 
ser aprendidos” pelos estudantes (ALVES; GARCIA, 2008, p. 82).
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– usava salto alto, trajava roupa preta e em sua face, uma pintura da foice e 
do martelo, cravejados de estrelas.

[...] Hablo por mi diferencia
Defiendo lo que soy
Y no soy tan raro
Me apesta la injusticia
Y sopecho de esta cueca democrática
Pero no me hable del proletariado
Porque ser pobre y maricón es peor
Hay que ser ácido para soportarlo
Es darle un rodeo a los machitos de la esquina
Es un padre que te odia
Porque al hijo se le dobla la patita
Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro
Envejecidas de limpieza
Acunándote de enfermo
Por malas costumbres
Por mala suerte
Como la dictadura
Peor que la dictadura
Y viene la democracia
Y detrasito el socialismo
¿Y entonces? [...] (LEMEBEL, 2015).

A professora Laysa, assim como Lemebel e tantos outros LGBTQ+, são 
exemplos que os corpos trans não têm que ficar restritos a alguns números 
de atividades, comportamentos e padrões para atender aos interesses de uma 
sociedade capitalista. Eles e elas podem e devem estar onde seus sonhos 
conseguirem alcançar.

Há preconceito, há violência, há forças contrárias, mas também e em 
contrapartida, há enfrentamentos e resistências que estão tornando esses corpos 
empoderados e essenciais para dar visibilidades e engrossar a luta, exigindo 
proteção e políticas públicas para que não sejam mais apagados com golpes 
de lâmpadas, em plena Avenida Paulista ou assassinados anonimamente como 
grande número dessa população ainda é e sequer entram para as estatísticas.

E não é porque subterrânea que essa pedagogia é invisível ou impercep-
tível, pelo contrário, ela pode ser concebida nos subterrâneos, mas sua força, 
embora latente, a faz vazar pelas frestas, pelos poros dos cotidianos escolares, 
e como os gêiseres ou as nascentes de água, acabam sempre transbordando 
para a superfície e são captadas pelo olhar atendo do pesquisador conversador 
do cotidiano.
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Um olhar sensível e que está disposto a desvelar, não aquilo que é da 
ordem da educação maior – que dita os currículos, estabelece metas, prazos e 
normatiza ao extremo, para homogeneizar os corpos, os conhecimentos e as 
aprendizagens. O que importa para esses pesquisadores do e no cotidiano são 
as práticas menores, microscópicas e micropolíticas. Práxis pedagógicas de 
resistência e de militância que não está interessada em esquadrinhar como esse 
ou aquela estudante aprende e sim, a partir de sua leitura de mundo (FREIRE, 
1989), pretende contribuir para a ampliação de sua própria visão, enquanto 
pesquisador, e também, da ampliação do campo de visão do e da estudante.

Essas e tantas outras narrativas apontam transbordamentos do/no coti-
diano escolar e carregam a força da práxis sugerida por Paulo Freire (2017) 
em Pedagogia do oprimido, podem promover alguma alteração em benefício 
aos sujeitos envolvidos.

A pedagogia do subterrâneo é uma aposta em fazer emergir práxis liber-
tadoras no cotidiano escolar, transbordando vida, desejante e repleta de resis-
tência contra tudo que pretende aprisionar a história singular/plural dos e das 
estudantes, dos/das professores/as, dos/das diretores/as e demais profissionais 
que povoam os cotidianos escolares com suas diferenças.
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MEMÓRIAS DA CLANDESTINIDADE: 

narrativas de professoras consideradas 
subversivas no Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade no Brasil1

Pâmela Tainá Wink da Luz
Éder da Silva Silveira

O presente texto como é um dos resultados da pesquisa ‘‘Mulheres mili-
tantes: narrativas da resistência à ditadura militar brasileira no Relatório da 
Comissão Nacional da Verdade’’, desenvolvido no ano de 2017. Temos como 
objetivo analisar e refletir sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade 
e, também, sobre os depoimentos narrados por mulheres à Comissão, particu-
larmente os casos de professoras, a fim de compreender, afinal, o que dizem 
essas mulheres sobre a resistência à ditadura e de que forma se desenrolou a 
sua participação nessa resistência.

A fonte principal da pesquisa foi o Relatório da Comissão Nacional 
da Verdade. Em seu conjunto, ele revela as graves violações dos direitos 
humanos cometidos por agentes do Estado repressivo. Através dele, tivemos 
acesso às narrativas de mulheres que atuaram em diferentes movimentos 
e grupos de resistência à ditadura militar brasileira2 e que acabaram sendo 
presas e torturadas.

O Relatório resultou do trabalho da Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) e foi entregue no dia 10 de dezembro de 2014 para a então presidenta 
Dilma Rousseff. O documento possui 4.300 páginas e é dividido em três volu-
mes. O Volume I é voltado para as atividades que foram desempenhadas pela 
CNV, como diligências investigativas, entrevistas e depoimentos colhidos; o 
relatório ainda volta seu foco para as graves violações dos direitos humanos 
e, por fim, apresenta as conclusões e as recomendações da Comissão para o 
Estado brasileiro. O Volume II reúne nove textos temáticos escritos sob super-
visão de membros da Comissão. Neles, são abordadas as graves violações dos 
direitos humanos sofridos por grupos, movimentos sociais e trabalhadores, 

1 Agradecemos a Diego Orgel Dal Bosco Almeida, colega de grupo de pesquisa, pela leitura prévia e pelas 
sugestões que contribuíram para qualificar a versão final do texto.

2 Cabe ressaltar que a produção historiográfica diverge em relação a essa questão nominalista a respeito da 
ditadura ser chamada de “militar” ou “civil-militar”. No presente texto, partilhamos das defesas quanto ao 
uso da expressão “ditadura militar”, baseada em argumentos e abordagens de historiadores como Carlos 
Fico (2004), Jorge Ferreira (2014) e Ângela de Castro Gomes (2014).
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como pessoas do campo, cristãos, indígenas, homossexuais e estudantes. Esse 
volume também aborda aspectos da relação constituída entre sociedade civil 
e ditadura. O Volume III é voltado para o tema dos mortos e desaparecidos 
políticos, onde constam 434 indivíduos listados. Neste volume são reveladas 
as circunstâncias das mortes e desaparecimentos, bem como o andamento das 
investigações da Comissão sobre os casos.

Metodologicamente, a análise integrou, inicialmente, um mapeamento 
sobre a presença de mulheres nos volumes I e III do relatório, o Volume II 
do relatório não foi utilizado neste processo, pois é composto por textos 
temáticos e não por depoimentos. Em sua grande maioria, os depoimentos 
apresentam relatos sobre tortura, perseguição ou perdas sofridas no período da 
ditadura militar brasileira, sendo estas narrativas provenientes de 58 mulheres, 
enquanto no Volume III do relatório estão presentes 51 mulheres mortas e 
desaparecidas. As mulheres mortas e desaparecidas do Volume III são algumas 
vezes citadas no Volume I, já que este investiga mortes e outras violações. 
Já as mulheres do Volume I aparecem com menos frequência no Volume III, 
sendo citadas, às vezes, como componentes das histórias de outras mulheres 
ou como depoentes dos casos analisados.

O foco da análise contemplou a presença das mulheres nessa fonte e, 
principalmente, as narrativas das mulheres professoras (que exerceram a 
profissão na época da ditadura ou que a exerciam no momento da pesquisa) 
sobre resistência, militância e a experiência da prisão. No Volume I foram 
contabilizadas apenas aquelas que forneceram depoimentos e relatos à Comis-
são, não sendo contabilizadas as mulheres que foram unicamente citadas no 
desenvolvimento do relatório.

Entre as 21 professoras mapeadas no relatório, onze estão presentes no 
Volume I e dez no Volume III. Das professoras localizadas no Volume I, seis 
foram citadas nesse artigo, por fornecerem depoimentos e relatos que vão ao 
encontro de nossos objetivos. Em relação às professoras presentes no Volume 
III, nenhuma foi citada por não constar nenhuma narrativa ou depoimento.

Após a realização do mapeamento foram criadas duas planilhas no Micro-
soft Office Excel, uma planilha do primeiro volume, com os seguintes dados 
das mulheres mapeadas: nome, local de nascimento, onde reside atualmente, 
profissão atual, profissão na época da ditadura, organização política a qual 
pertencia, local da captura para prisão, local da prisão, formação acadêmica, 
páginas do relatório onde se encontram suas narrativas e observações. A pla-
nilha baseada no terceiro volume (de mortos e desaparecidos) foi elaborada 
com os seguintes dados: nome, cidade e estado de nascimento, profissão, 
organização política, data da morte ou desaparecimento, local da morte ou 
desaparecimento e observações.
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A elaboração dessa planilha foi necessária na organização dos dados 
da pesquisa, pois, ao final, foi possível ver os elementos sobre o perfil e as 
relações entre essas mulheres, bem como a proximidade entre as datas das 
prisões. Esse trabalho inicial também permitiu perceber quais foram colegas 
de partido/organização política, assim como quais estavam presas no mesmo 
local, suas profissões etc.

A análise qualitativa de narrativas de mulheres militantes ocorreu a partir 
de algumas considerações teóricas. Quanto à memória, esta é vista como um 
fenômeno ou prática social que ‘‘escolhe, seleciona e é vivida no presente, 
com a preocupação do futuro e caracteriza-se pela permanência viva de um 
passado’’ (LAFER, 2012, p. 19). Quanto à clandestinidade, conforme desta-
caram Silveira e Moretti (2017, p. 199), esta foi considerada como um termo 
polissêmico, cuja conceituação não pode ser reduzida à condição ou efeito de 
ilegalidade e invisibilidade. Pensar a clandestinidade “exige uma interpretação 
polifônica, conceitos psicanalíticos – trauma, sublimação, resistência, dentre 
outros” (LACERDA FILHO, 2011, p. 9). Assim, “a clandestinidade, para além 
de ilegalidade e invisibilidade, também pode representar trauma, resistência, 
projeto e imposição” (SILVEIRA; MORETTI, 2017, p. 199).

Memória e reparação: notas sobre os aspectos históricos e de 
contextualização da Comissão Nacional da Verdade no Brasil

A Comissão Nacional da Verdade, órgão criado para apurar e esclarecer 
publicamente as graves violações dos direitos humanos cometidos por agen-
tes do Estado entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, período 
situado entre as duas últimas constituições democráticas do Brasil, tem tam-
bém por finalidade, efetivar o direito à memória e à verdade histórica, além 
de identificar e trazer ao público quais os locais, as instituições, os indivíduos 
e os aspectos em que se realizaram tais violações.

Neste sentido, o que objetiva a Comissão da Verdade é verificar os meios 
e contextos em que ocorreram estas graves violações, focando-se não 
somente nas mais graves, como a tortura, mas também em outras mais 
sistemáticas e cujas instituições perpetradoras passaram por poucas refor-
mas com vistas à não repetição (TORELLY, 2014, p. 221).

Para Carlos Fico (2013), no entanto, a Comissão não conseguiu essa 
abrangência no tocante às violações. O historiador criticou o fato de que, para 
a CNV, as vítimas da ditadura foram apenas as pessoas presas, vitimadas pela 
tortura e desaparecimento. Para o historiador, a Comissão fracassou em não 
inserir pessoas comuns no rol das vítimas, como aquelas que não fizeram 
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parte da militância de esquerda, mas que foram atingidas e prejudicadas pela 
ditadura de outras maneiras.

No Brasil, a criação da Comissão Nacional da Verdade ocorreu após 
muita polêmica e resistência por parte dos setores militares, temerosos de que 
a comissão pudesse acarretar na revisão da Lei de Anistia, lei que

conferiu o benefício da anistia a todos quantos, no período compreendido 
entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexos a estes, aos que tiveram seus direitos políticos sus-
pensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações 
vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes Legislativo e 
Judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes, punidos com 
fundamento em atos institucionais e complementares. A anistia permitiu 
a liberdade de centenas de militantes que cumpriam pena em todo o país, 
bem como o retorno ao solo brasileiro daqueles que se viram compelidos 
ao exílio (BRASIL; CNV, 2014, p. 24).

Com o perdão político proporcionado pela Lei de Anistia de 1979, não 
apenas os presos políticos que haviam sido exilados e/ou torturados ganharam 
o direito à liberdade, mas, também, os agentes da repressão permaneceram 
impunes quanto às atrocidades que cometeram. Esses militares, desfrutando da 
proteção que a anistia proporcionou, passaram a se posicionar contra qualquer 
tipo de alteração na lei que pudesse vir a prejudicá-los:

Desde 1979 as Forças Armadas fizeram da Lei de Anistia um assunto 
tabu e atuaram com o poder de veto sempre que o tema entrou na agenda 
política. Contaram para tanto com o apoio velado ou explícito do Poder 
Executivo, com a morosidade da justiça, a inapetência do Legislativo para 
com os temas dos militares e dos direitos humanos. Tiveram a seu favor, 
especialmente, o fato de que a sociedade brasileira nunca se mobilizou 
de forma expressiva em prol de uma política de direitos (D’ARAÚJO, 
2012, p. 39).

Essa resistência resultou em implicações para a CNV por pressão dos 
militares que, anteriormente, já haviam boicotado sua criação durante o man-
dato do então presidente Lula e que, em 2009, assinou um decreto que criava 
o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Neste mesmo plano estava 
prevista a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, ideia consolidada 
pela Conferência Nacional dos Direitos Humanos e que gerou ameaças de 
renúncia de cargo por parte de comandantes militares. Isso levou o presidente 
a postergar a questão, que permaneceu silenciada por dois anos. No governo 
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de Dilma Rousseff a Comissão foi finalmente criada pela Lei 12.528, de 18 
de novembro de 2011.

Apesar de sua feição justiceira, a Comissão não deteve o poder de punir 
os indivíduos envolvidos nos crimes de tortura, obedecendo à decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que em abril de 2010, acatando a uma ação da 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), decidiu que a Lei de Anistia não 
poderia ser modificada para penalizar os agentes da repressão.

Uma comissão da verdade é, portanto, um mecanismo do Estado com 
poderes e prerrogativas especiais para a busca da verdade, que não será, 
ao final, uma verdade judicial (sem com isso deixar de ser uma verdade 
“ajuizável”), e que foca-se muito mais nas vítimas do que nos perpetra-
dores (TORELLY, 2014, p. 219).

A Comissão Nacional da Verdade teve o objetivo de atender às demandas 
de perseguidos políticos presos no período da ditadura, além das reivindicações 
de familiares de mortos e desaparecidos que almejavam informações sobre 
as circunstâncias das mortes e desaparecimentos de seus entes queridos. Foi 
reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro pelas graves violações dos 
direitos humanos, uma vez que indivíduos e entidades do regime repressivo não 
foram responsabilizados, apesar de mencionados como agentes da repressão e 
de terem sido expostas muitas de suas atividades, principalmente por meio de 
depoimentos de ex-presos políticos, cujas narrativas integraram o Relatório.

Esse não reconhecimento da responsabilidade dos agentes repressivos 
deixou uma fissura no quesito ‘‘direito à verdade histórica’’, visto que acabou 
por encobrir parte das informações que deveriam ser abertas às vítimas e à 
sociedade. A Comissão Nacional da Verdade no Brasil, assim como ocorreu 
em outros países, pode ser localizada em um contexto mais amplo relativo 
às justiças de transição.

Como um mecanismo de justiça de transição a CNV visava enfrentar, 
reparar e superar abusos e violações perpetuados durante os conflitos internos 
de um país, julgando os agentes responsáveis pelo crime, esclarecendo a ver-
dade, reconhecendo e registrando a memória das vítimas na história da nação. 
No que diz respeito ao momento político em que tais violações ocorreram, 
Caroline Bauer destaca:

Durante os processos de transição política, houve a ressignificação de 
diversos discursos sobre a ditadura civil-militar e o terrorismo de Estado. 
Um deles, foi a subtração da militância política das vítimas. No Brasil, 
muitos militantes que fizeram parte de organizações guerrilheiras pas-
saram a ser representados como membros da “oposição democrática”, 
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como militantes que pretendiam restabelecer a democracia no país, e não 
projetos alternativos para a sociedade, como o comunismo ou o socialismo 
(BAUER, 2015, p. 65-66).

Conforme Renan Quinalha (2013), o conceito de transição era novo 
dentro da linguagem político-jurídica e diz respeito a todas as medidas que 
são tomadas nos processos de transição de regimes totalitários e autoritários 
para regimes democráticos.

Segundo Carlos Fico, as marcas da transição brasileira são a impunidade 
e a frustração:

A frustração diante da impunidade e da ausência de uma verdadeira ruptura 
torna a transição brasileira um processo que não terminou, uma transição 
inconclusa. Não surpreende que ainda estejamos às voltas como o tema 
(FICO, 2012, p. 29).

Para Carlos Fico é possível identificar dois momentos que permitem 
entender a transição no Brasil como inconclusa, a Lei de Anistia de 1979 e 
a Campanha das Diretas Já em 1984. Segundo o historiador, a Lei de 1979 
beneficiou os oposicionistas, mas também se tornou uma autoanistia, que con-
sagrou a impunidade aos agentes da repressão (FICO, 2012). Já a Campanha 
das Diretas Já objetivava pressionar o Congresso Nacional para a aprovação 
de eleições diretas, mas apesar das esperanças que o impacto da campanha 
trouxe para a população, a escolha do presidente foi indireta, como planejado 
pelos militares, através de uma negociação política (FICO, 2012).

Em outros países em que Comissões da Verdade foram criadas, como 
na América Latina: Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Guatemala, Panamá e 
El Salvador, se reconheceu publicamente as graves violações dos direitos 
humanos cometidos, levando em consideração diferentes contextos históricos, 
sociais, legais e culturais. Ao todo foram mais de 30 Comissões espalhadas 
pelo mundo.

Em nossa jovem democracia, assuntos como a violação de direitos huma-
nos são vistos como um tabu que nunca foi enfrentado por completo. Dessa 
forma, ‘‘a transição política brasileira esteve marcada pelo caráter de excepcio-
nalidade característico do período ditatorial anterior’’ (BAUER, 2015, p. 119).

A CNV concentrou seus trabalhos no esclarecimento de casos de prisões 
ilegais e arbitrárias, torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de 
cadáveres, sendo todos esses fatores vistos como graves violações de direitos 
humanos. Também receberam atenção, ainda que com menos ênfase, outras 
formas de violação, como a cassação de direitos políticos, a censura, o exílio 
e a perseguição a funcionários públicos. Foram apurados ainda as violações 
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de direitos cometidos contra militares, trabalhadores, religiosos, estudantes, 
professores, camponeses e indígenas. Foi permitido também à CNV a apura-
ção e o esclarecimento das graves violações dos direitos humanos ocorridos 
no exterior:

No tocante ao marco espacial, coube à CNV a promoção do esclarecimento 
das graves violações de direitos humanos ainda que ocorridas no exterior. 
Ao permitir que a CNV investigasse casos ocorridos em outros países, a 
Lei no 12.528/2011 autorizou um raro caso de extraterritorialidade dentre 
as comissões da verdade. Isso porque seus trabalhos tiveram por pressu-
posto a constatação de que o Brasil promoveu uma forma de repressão que 
ultrapassou as fronteiras do país (BRASIL; CNV, 2014, p. 41).

Foram coletados depoimentos de agentes repressivos, voluntários, con-
vidados e de familiares, na ocasião também enquadrados como vítimas. Tais 
depoimentos apontam as marcas que violência da ditadura deixou na memória 
coletiva daqueles que foram presos e torturados e, também, daqueles que 
perderam seus entes queridos para a repressão.

Em novembro de 2013, a CNV constituiu um núcleo pericial, com o 
objetivo de esclarecer as circunstâncias das mortes, indicar locais e métodos 
de tortura, execução, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Nessa 
intenção, os peritos da CNV elaboraram laudos periciais e relatórios técni-
cos, realizaram entrevistas, exumações e pesquisas, coletaram depoimentos 
e participaram de diligências nas dependências de instalações militares. A 
partir dessas diligências, foi possível, por exemplo, confeccionar esboços da 
antiga distribuição de celas ou cômodos onde eram mantidos presos políticos, 
levando em consideração que a maioria desses locais, foram alterados no 
decorrer do tempo (BRASIL; CNV, 2014).

Em fevereiro de 2014 a CNV passou a realizar audiências e sessões 
públicas para apresentar relatórios preliminares de pesquisa. Desde o seu 
estabelecimento, em 16 de maio de 2012, até 31 de outubro de 2014, foram 
coletados 1.116 depoimentos, sendo 483 em audiências públicas e 633 de 
maneira reservada. Foram realizadas mais de 80 audiências públicas pelo 
país. O seu relatório final foi entregue no dia 10 de dezembro de 2014 em 
uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto, que contou com a presença da 
presidenta Dilma Rousseff, que havia sido uma presa política e se pronunciou 
na ocasião: ‘‘Sobretudo merecem a verdade aqueles que perderam familiares e 
parentes e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre 
a cada dia’’ (LOURENÇO; EBC, 2014, s/p).

O documento, que recebeu o nome de Relatório Nacional da Verdade, foi 
um marco significativo na história do país. Contudo, se por um lado parece 
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ter amenizado o sentimento de impunidade das vítimas da ditadura; por outro, 
não fez com que esse sentimento desaparecesse, visto que os causadores do 
sofrimento impostos às vítimas nunca foram punidos. É possível afirmar, 
considerando o exposto, que o relatório foi parte importante no processo de 
transição para a democracia, mesmo que os traumas da repressão ainda perma-
neçam, sobretudo quando se notabilizam as crescentes ameaças à democracia 
nos últimos anos.

As mulheres no Relatório da CNV: as narrativas das professoras 
consideradas subversivas

A presença das mulheres no Relatório da Comissão Nacional da Verdade 
foi analisada, primeiramente, no Volume I onde foram identificadas 58 mulhe-
res e 80 homens, através de depoimentos e relatos encontrados em documen-
tos e cartas ou entrevistas. Já no Volume III do relatório, em que constam os 
mortos e desaparecidos, estão presentes 51 mulheres e 383 homens, sendo 
um total de 434 pessoas.

Entre as mulheres mapeadas no Volume I, foi possível constatar a pro-
fissão da maioria. Duas nasceram no estado do Rio Grande do Sul, 7 em 
São Paulo, 1 no Espírito Santo, 1 em Pernambuco, 6 em Minas Gerais, 1 em 
Santa Catarina, 2 no Rio de Janeiro e, no caso de outras 38, foi constatada a 
ausência dessa informação. Das 58 mulheres analisadas no Volume I, 11 são 
professoras, das quais 3 já exerciam a profissão na época da ditadura e conti-
nuavam atuando na área no momento da pesquisa; 2 exerciam a profissão na 
época, mas não foi possível averiguar se continuam a atuar na área. Quatro 
advogadas, 3 aposentadas, 1 era arquiteta, 1 era atriz e cineasta, 1 era cineasta, 
3 eram pesquisadoras, 1 era economista, 2 eram jornalistas, 1 era socióloga, 1 
era falecida. Algumas dessas mulheres possuíam mais de uma profissão. Em 
relação às demais, não foi possível identificar esta informação.

Das mulheres presentes no Volume III, entre as quais foi possível ave-
riguar qual profissão exerciam antes de morte ou desaparecimento, 6 eram 
professoras, 3 eram bancárias, 1 era comerciária, 2 eram donas de casa, 1 era 
costureira, 19 eram estudantes, 1 era dançarina, 1 era empregada doméstica, 1 
era enfermeira, 1 era estilista, 1 era geóloga, 1 era médica, 5 eram psicólogas, 
2 eram jornalistas, 1 era trabalhadora rural e líder sindical, 1 era industriária, 2 
eram operárias e 3 não foi possível identificar. É possível observar, conforme 
o levantamento que realizamos quanto às ocupações, as diversas profissões 
exercidas por essas mulheres. Isso indica, de algum modo, a abrangência da 
repressão entre as mulheres. Seja como for, o recorte adotado foi o de se deter 
nas narrativas e experiências vividas pelas professoras, que representou um 
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número expressivo no total. A bibliografia referente à participação de mulheres 
em organizações que pegaram em armas para lutar contra o regime militar 
informa que poucas ocuparam posições de comando em organizações de 
esquerda. Contudo, muitas atuaram ao lado de seus companheiros realizando 
atividades importantes na luta política da época, como as de pichação, pan-
fletagem, expropriação de bancos, sequestros de avião, instalação de bombas, 
dando apoio logístico a ações de guerrilheiros e, ainda, muitas vezes, faziam 
levantamentos de horários e deslocamentos de autoridades que viriam a ser 
alvo das ações dos militantes (MACHADO, 2008).

Apesar de essas mulheres enfrentarem problemas referentes ao gênero, 
mesmo dentro das próprias organizações de resistência, houve uma relevante 
participação feminina nessas organizações, onde muitas dessas mulheres tam-
bém pegaram em armas para alcançar seus objetivos.

Pode-se dizer que a mulher da década de 1960, de certa forma inspirada 
no feminismo3 que vinha ganhando força desde a sua primeira onda no final 
do século XIX e início do XX, passou a romper com o que era designado 
como “próprio” ou “natural” ao seu gênero. Houve maior reconhecimento dos 
limites da ideia de que o trabalho da mulher asseria apenas cuidar dos filhos e 
do marido. Foi um momento em que se rompia, também, com a ideia de que 
a mulher não adentrava na vida política. Esse comportamento foi visto como 
uma transgressão, essa transgressão feminina ao padrão patriarcal imposto se 
manifestou também com a resistência de mulheres à ditadura militar instaurada 
no Brasil (PAGOTTO; SOUZA, 2016).

Ana Maria Gomes, detida no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco 
e levada ao DOPS/SP para prestar depoimento, em julho de 1968, relata a 
reação de um delegado depois que explicou os motivos pelos quais estaria no 
sindicato naquele momento. Por meio do relato é possível analisar qual seria, 
na concepção desse agente, o papel de uma mulher:

[...] Nós recebemos um sermão. Ele [delegado] disse: “vocês são moças, 
jovens, que provavelmente pretendem casar, constituir uma família, e fica 
muito mal, moças como vocês estarem frequentando sindicato, estarem 
metidas nesse tipo de coisa, então vocês vão para casa, tenham juízo e 
nunca mais se metam nessa” [...] É interessante ver em como você se 
coloca na tua condição de mulher e você consegue resistir a partir dessa 
condição que a sociedade te dá. Aí foi perfeito: nos enquadramos e pronto. 
E [é interessante ver] como ele também nos ameaçava com o perigo de 

3 Na obra O que é feminismo, Branca Moreira Alves (1981) diz que o feminismo se constrói a partir das 
resistências, derrotas e conquistas que compõem a História da Mulher, estando em permanente recriação 
e buscando a superação das relações hierárquicas entre homens e mulheres e alinhando-se a outros 
movimentos que lutam contra a discriminação em suas diferentes formas.
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não casar, com o perigo de não cumprir com aquilo que toda mulher sonha 
(BRASIL; CNV, 2014, p. 405).

Fica aqui evidente a visão não só do delegado, mas também a visão 
do papel da mulher e a função de sua existência que a sociedade da época 
reproduzia. Ter ‘‘juízo’’, ser recatada, se encaixar nesse papel e ‘‘performar 
feminilidade’’ para ter uma boa imagem e realizar o ‘‘sonho feminino’’ de 
casar e constituir uma família. A possível não realização dessa possibilidade 
deveria ser motivo de medo e desgosto.

Ao finalmente adentrar à vida política, a mulher passa ser vista como 
transgressora de um padrão. Em alguns casos, fica explícita a necessidade 
de mulheres terem que se adequar ao modelo masculino do militante. Susel 
Oliveira da Rosa (2016) salienta que, ao longo do processo de formação para 
a militância política vinha a ‘‘dessexualização’’ da militante, que deveria se 
transformar apenas em militante, sujeito universal masculino (SUSEL, 2016).

A aversão a essa ‘‘transgressão’’ fica evidente no depoimento da pro-
fessora Izabel Fávero que, junto de seu marido Luiz Andrea, coordenava a 
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Quando foi 
presa em maio de 1970, Izabel foi torturada mesmo estando grávida e acabou 
sofrendo aborto na prisão, em decorrência das torturas. Segundo ela, parte das 
ofensas proferidas pelos torturadores a atacavam em sua condição de mulher:

[...]eles levavam a gente lá para aquele pavilhão, a gente aí, o prazer 
deles era torturar um em frente ao outro, dizer: “Olhe, sua vadia, ele está 
apanhando por culpa sua, que não quer colaborar”, ou o contrário, era 
um jogo de tortura psicológica, física, pra desestabilizar a gente. Eu fui 
muito ofendida, como mulher, porque ser mulher e militante é um carma, 
a gente além de ser torturada física e psicologicamente, a mulher é vadia, 
a palavra mesmo era “puta”, “menina decente, olha para a sua cara, com 
essa idade, olha o que tu está fazendo aqui, que educação os teus pais te 
deram, tu é uma vadia, tu não presta”[...] (BRASIL; CNV, 2014, p. 766).

Esse sentimento de estar sendo atacada como mulher fica evidente em 
diversos depoimentos prestados por outras mulheres à Comissão Nacional da 
Verdade. Muitas relataram insultos sofridos semelhantes ao que foi narrado por 
Izabel Fávero, como é o caso da jornalista Rose Nogueira, que foi militante 
da ALN (Ação Libertadora Nacional), presa cerca de um mês após dar à luz. 
Nogueira esteve na Torre das Donzelas4, ela relatou à CNV:

4 A Torre das Donzelas se localizava no presídio Tiradentes, ganhou este nome por abrigar presas políticas 
do regime militar, nela estiveram diversas mulheres e militantes, como por exemplo, Dilma Rousseff.
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Eles diziam: “Onde já se viu! Acabou de parir e tem esse corpo! É porque 
é uma vaca terrorista”. [...] Aí começaram a me chamar de Miss Brasil, 
porque tinha uma vaca de verdade, leiteira, que ganhou um prêmio [...] 
Uma vaca chamada Miss Brasil, a vaca ganhou um prêmio. Um daqueles 
caras, o Tralli, trouxe um jornal que mostrava a vaca e rasgava o jornal 
e passava em mim. Outra coisa é que eles me tiravam a roupa [...] tinha 
uma escrivaninha e eles me debruçavam nua com o bumbum para cima e 
eles ficavam enfiando a mão. Penetra- ção, não tive [...]. Ele me beliscou 
inteira, esse Tralli. Ele era tarado (BRASIL; CNV, 2014, p. 404-405).

Sobre a violência exercida contra mulheres, Ana Maria Colling pontua:

Docilizar o corpo da mulher para sujeitá-lo, fragilizá-lo, para que ela 
entenda sua posição de inferioridade absoluta ao poder instituído, são os 
objetivos fundamentais da tortura. Era preciso que se entendesse que a 
militante política era uma mulher desviante, porque poder e política rimam 
com masculinidade, com virilidade, e não com feminilidade (COLLING, 
1997, p. 80).

A professora, tradutora e produtora cultural Maria Dalva Leite Castro 
de Bonet, presa em três momentos diferentes, também relata o ataque sofrido 
como mulher, quando estava presa no DOI-CODI do Rio de Janeiro. Segundo 
seu depoimento, o machismo estava sempre presente no interrogatório:

Até que chega de novo o Magalhães com esta pérola da vida. Eu quero 
que vocês botem exatamente como ele falou, que eu nunca esqueci: sua 
puta, esta cona nunca mais vai ver piroca na vida! Aos gritos. E repetia. 
Nossa, isso eu senti como uma violação. [...] Sempre havia uma marca 
machista (BRASIL; CNV, 2014, p. 405-406).

A violência sexual é outra questão muito presente nos depoimentos colhi-
dos pela Comissão Nacional da Verdade, principalmente nos relatos prestados 
por mulheres. A Comissão abordou que o uso da violência sexual nos centros 
de torturas mostrou a banalização desse tipo de violência como método que 
vinha a anular a personalidade da vítima (BRASIL; CNV, p. 279). A CNV 
ainda expressou que, no seu entendimento, a violência sexual pode ser uma 
forma de tortura quando esta é cometida por agente público visando adqui-
rir informações, castigar, intimidar, humilhar ou discriminar o torturado ou 
alguém ligado à vítima (BRASIL; CNV, 2014).

A tortura busca atacar a condição humana, deixar marcas em diversos 
sentidos, que extrapolam o físico. Além da tortura sexual, havia diversas outras 
formas de tortura que sempre buscavam, além da coleta de informações, a 
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humilhação do torturado. Dulce Chaves Pandolfi, presa política na ditadura, 
chegou a servir de cobaia em uma demonstração que visava ensinar técnicas 
de tortura a mais de 20 oficiais. Pandofi, professora e historiadora, era estu-
dante e militante da ALN (Ação Libertadora Nacional) quando foi presa no 
DOI-CODI em 1970. Ela relatou:

No dia 20 de outubro, dois meses depois da minha prisão e já dividindo 
a cela com outras presas, servi de cobaia para uma aula de tortura. O 
professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com o meu corpo. 
Era uma espécie de aula prática, com algumas dicas teóricas. Enquanto eu 
levava choques elétricos, pendurada no tal do pau de arara, ouvi o professor 
dizer: “essa é a técnica mais eficaz”. Acho que o professor tinha razão. 
Como comecei a passar mal, a aula foi interrompida e fui levada para a 
cela. Alguns minutos depois, vários oficiais entraram na cela e pediram 
para o médico medir minha pressão. As meninas gritavam, imploravam, 
tentando, em vão, impedir que a aula continuasse. A resposta do médico 
Amílcar Lobo, diante dos torturadores e de todas nós, foi: “ela ainda 
aguenta”. E, de fato, a aula continuou [...] (BRASIL; CNV, 2014, p. 351).

Nem mesmo as crianças, filhos de militantes, escapavam da repressão 
da ditadura militar no Brasil. Muitas eram levadas para os centros de tortura, 
onde acabavam por ouvir os gritos dos torturados, podendo, ainda, serem 
obrigadas a ver seus pais torturados. Em seu depoimento, a professora Eleo-
nora Menicucci de Oliveira, na época militante da luta armada pelo Partido 
Operário Comunista, relata que sua filha, com um ano e dez meses de idade, 
foi ameaçada pelo uso de choques elétricos:

Um dia, eles me levaram para um lugar que hoje eu localizo como sendo 
a sede do Exército, no Ibirapuera. Lá estava a minha filha de um ano e dez 
meses, só de fralda, no frio. Eles a colocaram na minha frente, gritando, 
chorando, e ameaçavam dar choque nela. O torturador era o Mangabeira 
[codinome do escrivão de polícia de nome Gaeta] e, junto dele, tinha 
uma criança de três anos que ele dizia ser sua filha. Só depois, quando 
fui levada para o presídio Tiradentes, eu vim a saber que eles entregaram 
minha filha para a minha cunhada, que a levou para a minha mãe, em 
Belo Horizonte. Até depois de sair da cadeia, quase três anos depois, eu 
convivi com o medo de que a minha filha fosse pega. Até que eu cum-
prisse a minha pena, eu não tinha segurança de que a Maria estava salva. 
Hoje, na minha compreensão feminista, eu entendo que eles torturavam 
as crianças na frente das mulheres achando que nos desmontaríamos por 
causa da maternidade (BRASIL; CNV, 2014, p. 409).
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Não foram poucas asvezes em que os militares utilizaram a maternidade 
como forma de causar sofrimento às mulheres, conforme relato de Maria 
Amélia de Almeida Teles, professora de artes na época em que foi presa:

[...] Nós fomos torturadas com violência sexual, usaram a maternidade 
contra nós. Minha irmã acabou tendo parto, tendo filho na prisão. [...] 
Nós sabemos o quanto a maternidade, o ônus da maternidade, que nós 
carregamos (BRASIL; CNV, 2014, p. 408).

Ela ainda relata a experiência de ter os filhos raptados e levados para a 
sala de tortura onde ela estava:

Tive os meus filhos sequestrados e levados para sala de tortura, na Ope-
ração Bandeirante. A Janaina com cinco anos e o Edson, com quatro 
anos de idade. [...] Inclusive, eu sofri uma violência, ou várias violências 
sexuais. Toda nossa tortura era feita [com] as mulheres nuas. Os homens 
também. Os homens também ficavam nus, com vários homens dentro da 
sala, levando choques pelo corpo todo. Inclusive na vagina, no ânus, nos 
mamilos, nos ouvidos. E os meus filhos me viram dessa forma. Eu uri-
nada, com fezes. Enfim, o meu filho chegou para mim e disse: “Mãe, por 
que você ficou azul e o pai ficou verde?”. O pai estava saindo do estado 
de coma e eu estava azul de tanto... Aí que eu me dei conta: de tantos 
hematomas no corpo (BRASIL; CNV, 2014, p. 410).

O depoimento de Criméia Schmidt de Almeida, que militou pelo PCdoB 
e atuou na Guerrilha do Araguaia, por meio da Comissão dos Familiares dos 
Mortos e Desaparecidos Políticos, presa em dezembro de 1992 pelo DOI-CODI/
SP, enquanto estava grávida de seis meses, acrescenta a esta questão:

É claro que, psicologicamente, na hora que você é preso, você é afetado. 
[...] através do serviço de análise da repressão, que começa a tentar detectar 
onde você é mais forte. E aí, óbvio, a maternidade pesa. Tanto quando eu 
estava grávida, como para as pessoas que tinham filhos. E se ameaçavam 
os filhos, como forma de abater o ânimo, a disposição daquela pessoa 
(BRASIL; CNV, 2014, p. 408).

A tortura psicológica buscava causar sofrimento psíquico e moral e aca-
bava por se enquadrar às práticas utilizadas pelos agentes na repressão, sur-
tindo efeitos devastadores nos torturados. Com o objetivo de que as torturas 
seguissem um uma espécie de critério científico, buscava-se reduzir os danos 
físicos para que estes não fossem perceptíveis e para que as marcas visíveis 
logo desaparecessem, elevando o sofrimento da pessoa, porém sem causar 



Ed
ito

ra
 C

RV
 - 

 P
ro

ib
id

a a
 im

pr
es

sã
o e

 co
m

er
cia

liz
aç

ão

196

óbito. Assim, foram desenvolvidos métodos de torturaque não causaram neces-
sariamente danos físicos, mas psicológicos, como as utilizações de técnicas 
audiovisuais, luzes e ruídos perturbadores. O intuito era produzir perturbações 
mentais (BRASIL; CNV, 2014).

Izabel Fávero relatou para a CNV as torturas sofridas por ela e seu marido 
quando estavam presos no Batalhão de Fronteira. Sobre o uso da tortura psi-
cológica ela declarou:

[...]eles levavam a gente lá para aquele pavilhão, a gente aí, o prazer 
deles era torturar um em frente ao outro, dizer: “Olhe, sua vadia, ele está 
apanhando por culpa sua, que não quer colaborar”, ou o contrário, era um 
jogo de tortura psicológica, física, pra desestabilizar a gente (BRASIL; 
CNV, 2014, p. 766).

As sequelas e traumas da tortura podem causar danos irreversíveis aos 
infligidos, acarretando diversos transtornos. O psicólogo Alfredo Guillermo 
Martin, informa que as sequelas mais frequentes causadas pela tortura foram 
problemas identitários, processos dissociativos graves, comportamentos com-
pulsivos, lutos não elaborados, angústia crônica, ansiedade, depressão, insônia, 
transtornos neuróticos ou psicóticos, alterações nos hábitos alimentares, na 
sexualidade, sentimento de culpa, entre outros (MARTIN, 2005).

Em relação às sequelas da tortura, a professora aposentada Jussara Mar-
tins Albernaz, que era Vice-Presidente da União Nacional dos Estudantes 
(UNE) durante a ditadura, declarou a Comissão Nacional da Verdade, em 
agosto de 2013:

[...] Espero ter deixado claro que os agentes policiais capixabas, se não 
tiveram a responsabilidade maior pelos meus danos físicos mais profundos, 
contribuíram decisivamente para minha instabilidade psicológica, dificul-
tando ainda minha vida profissional, de 1968 a 1975. Sem meu afastamento 
do país por alguns anos, primeiramente com bolsa do governo francês e 
ajuda dos familiares, meus e do meu marido, e depois com ajuda de custo 
da Capes e da Ufes, além de trabalho em tempo parcial meu e de meu 
marido, enquanto estudávamos, dificilmente teria conseguido reorganizar 
minha vida profissional e emocional [...] (BRASIL; CNV, 2014, p. 388).

Outra professora, Jessie Jane Vieira Souza, que era integrante da ALN 
quando foi presa em julho de 1970 e esteve na Torre das Donzelas. Jane foi 
condenada a trinta anos de prisão e passou nove anos presa, sendo dois anos 
em completo isolamento. Em seu depoimento à CNV, ocorrido em setembro 
de 2013, ela também falou das marcas deixadas pela tortura:
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Eu sempre digo também que ter vivido muitos anos presa, de certa forma, 
tem o lado dramático, principalmente nove anos presa. É muito tempo, 
mas também é um tempo de aprendizagem e a... você tem também o tempo 
de assentar, de certa forma de apaziguar aquilo que havia sido vivido nos 
porões. Eu imagino... eu imagino não, eu sei, que os companheiros que 
saíam do DOI-CODI direto pra rua, muitos não suportaram. Nunca con-
seguiram sair do DOI-CODI. Evidente que nós nunca vamos conseguir 
sair do DOI-CODI. Mas saber que é preciso sair é importante (BRASIL; 
CNV, 2014, p. 388).

Como mencionado por Jane, muitos ex presos políticos não suportaram 
as marcas psicológicas deixadas pela tortura e acabaram por cometer suicídio, 
como é o caso de Maria Auxiliadora Lara Barcellos, que era estudante de 
medicina quando começou a se envolver em atividades do movimento estu-
dantil. Após o AI-5 passou a militar na luta armada, entrou para o Comando 
de Libertação Nacional (Colina) e, em seguida, à Vanguarda Popular Revo-
lucionária (VPR), organização derivada do Colina que veio a dar origem à 
VAR-Palmares. Maria Auxiliadora sofreu inúmeras torturas que causaram um 
grande trauma que a acompanhou durante toda sua vida, até cometer suicídio 
no dia 1° de julho de 1976, jogando-se nos trilhos de um trem na estação 
Chalottenburg, em Berlim Ocidental (BRASIL; CNV, 2014).

Em vista disso, fica claro que a tortura não serviu apenas como forma 
de coerção na tentativa de arrancar informações dos torturados, mas serviu 
também como forma de destruir a personalidade e o psíquico das mulheres, 
atacando sua moral, dignidade e integridade.

As militantes mulheres enfrentaram diferenças de tratamento até mesmo 
dentro das organizações de esquerda. Ainda que tenham adentrado nesses 
movimentos pelas suas convicções políticas, compatíveis com os ideais do 
grupo, seu gênero acabava por influenciar até mesmo na divisão de tarefas.

Em se tratando das relações sociais e de gênero, a Comissão Nacional da 
Verdade, no Volume I de seu relatório, abordou o tema pontuando que estas 
relações norteiam a vida dos indivíduos e pontua que as normas e relações 
sociais envolvem oportunidades, liberdades e obrigações que estão ligadas 
ao ser masculino e ao feminino, podendo gerar discriminações, não favore-
cendo a igualdade e a liberdade (BRASIL; CNV, 2014). Ainda no que diz 
respeito a isso:

Submissão, fraqueza, dependência, emoção, castidade, pudor, honra femi-
nina, manutenção de valores e tradições familiares são alguns exemplos 
desses estereótipos associados à mulher “de família”, seguidora de padrões 
socioculturais. Por outro lado, associam-se ao homem concepções como 
agressividade, força/potência sexual, capacidade de prover, racionalidade, 
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honra masculina etc. Masculinidade e feminilidade podem, então, ser 
definidas como as percepções, de mulheres e homens, sobre o papel de 
ambos na sociedade. E essas percepções constituem, sobretudo, expecta-
tivas sociais (BRASIL; CNV, 2014, p. 401).

Essa percepção do papel do homem e da mulher na sociedade adentrou 
nas organizações de resistência e no cotidiano das atividades políticas exerci-
das pelas organizações. As mulheres permaneciam com o papel de namoradas 
e esposas dos homens militantes, o que deixa claro a dificuldade, até mesmo 
dentro desses grupos, de descartar uma condição que já era bastante comum 
na sociedade em geral, que frequentemente direcionou o homem para o espaço 
público e a mulher para o espaço privado. A condição da mulher não foi tratada 
de forma política ou teórica, apenas após a reorganização da esquerda nos 
anos 1970 é que a questão da mulher passou a ser debatida (COLLING, 1997).

Muitas mulheres também exerciam a negação da condição de mulher. 
Havia uma tentativa de assexualização feita por muitas mulheres, acreditando 
que assim alcançariam a igualdade ao lado do companheiro sendo apenas 
militante. Desse modo, se esforçaram para serem vistas como militantes e não 
como militantes mulheres. Esforçavam-se para serem tratadas com igualdade, 
mas seus companheiros as olhavam como mulheres, eles não as olhavam como 
militantes assexuadas (COLLING, 1997). Os homens da esquerda ainda viam 
as mulheres com as específicas características femininas de sensibilidade, 
fragilidade e instabilidade emocional, usadas para a dominação e controle das 
mesmas. Assim, eles assumiram uma posição de proteção em relação a elas, 
limitando-as a atividades privadas (PAGOTTO; SOUZA, 2016).

Nos relatos analisados, percebe-se que as mulheres militantes contra 
a ditadura militar brasileira sofreram processos de sujeição e repressão que 
estavam presentes na sociedade como um todo, incluindo tanto os agentes da 
ditadura quanto uma cultura política que atuava como uma educação clandes-
tina entre os/as militantes de esquerda que resistiram a todas as violações de 
direitos humanos que foram impostas pela ditadura. Cruz e Silveira (2018, 
p. 272), estudando a relação entre gênero, educação e cultura política comu-
nista em narrativas de mulheres militantes, observaram:

Na cultura política comunista brasileira contemporânea à Guerra Fria, a 
rigidez dos papéis de gênero reproduziu e adaptou formas de sujeição em 
relação às mulheres militantes. Nesse processo, a incorporação de traços 
estéticos e comportamentais compreendidos como masculinos, servia 
como mecanismo de legitimação e imposição de sua condição militante 
dentro de determinados coletivos caracterizados por essa cultura política.
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Segundo a autora e o autor, analisar as violências sofridas por mulhe-
res militantes no período da ditadura militar exige considerar os processos 
educacionais endógenos à estrutura patriarcal que permeiam as relações de 
gênero e que nenhuma prática social, incluindo as práticas educativas, está 
totalmente imune aos efeitos dessa mesma estrutura (CRUZ; SILVEIRA, 
2018). As mulheres são socializadas para apresentarem um comportamento 
dócil, cauteloso e pacífico, enquanto os homens são incentivados a desenvol-
verem condutas agressivas e perigosas, a serem fortes e corajosos (SAFFIOTI, 
2015). Essa característica social em si já deixa claro o porquê de as mulheres 
militantes serem subestimadas nos mais diversos sentidos.

Para finalizar, é importante destacar que as mulheres atuaram significati-
vamente na militância política, quebrando padrões e modificando a estrutura 
social. No contexto da ditadura militar brasileira, exerceram sua resistência 
ajudando a construir no Brasil uma nova forma de se pensar a respeito da 
mulher enquanto sujeito. A pesquisa possibilitou compreender, através das 
narrativas presentes no Relatório da Comissão Nacional da Verdade, como 
se desenvolveu a participação das mulheres na resistência e as violações de 
direitos humanos.

Conclusão

O objetivo do capítulo foi analisar e refletir acerca dos trabalhos rea-
lizados pela Comissão Nacional da Verdade, tendo como foco principal os 
depoimentos narrados por mulheres para a Comissão, especialmente no 
caso de professoras, a fim de compreender o que disseram essas mulheres 
sobre a resistência à ditadura e de que modos se desenrolou sua participação 
nessa resistência.

A fonte principal da pesquisa foi o Relatório da Comissão Nacional da 
Verdade que, em seu conjunto, revela as graves violações dos direitos huma-
nos cometidos pelos agentes do Estado repressivo. Trata-se de um documento 
que, transformado em fonte para as pesquisas em ciências humanas e sociais, 
permite que se tenha acesso às narrativas de mulheres que atuaram em dife-
rentes movimentos e grupos de resistência à ditadura militar brasileira e que, 
em função disso, foram presas e torturadas.

Os processos de sujeição e repressão presentes nas práticas de agentes 
repressivos se diferenciavam daqueles aplicados aos homens, ganhando con-
tornos específicos no que diz respeito às mulheres. Violência sexual e ameaças 
aos filhos foram frequentes entre as torturas físicas e psicológicas.

A investigação realizada permitiu, também, concluir que as mulheres 
militantes contra a ditadura militar brasileira sofreram processos de sujeição e 
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repressão presentes tanto nas práticas dos agentes repressivos, quanto em uma 
cultura política que atuava como resistência a todas as violações de direitos 
humanos impostas pelo regime.

O número expressivo de professoras no total das mulheres presentes no 
Relatório da Comissão Nacional da Verdade precisa ser melhor analisado 
e mapeado. Contudo, as narrativas dessas mulheres demonstram, de modo 
geral, as experiências de mulheres em relação à repressão e, principalmente, à 
tortura que, pelo fato de serem mulheres, guardam especificidades em relação 
ao gênero.
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de Goiás. Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
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SOBRE O LIVRO
Tiragem: 1000
Formato: 16 x 23 cm
Mancha: 12,3 x 19,3 cm
Tipologia: Times New Roman 10,5/11,5/13/16/18
Arial 8/8,5
Papel: Pólen 80 g (miolo)
Royal Supremo 250 g (capa)


