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Aos
Jovens negros que lutam diariamente contra as estatísticas. Àqueles que tiveram suas
vidas e sonhos interrompidos precocemente vítimas da violência e do racismo.
Jovens da sexta turma Oi Kabum! Salvador que tanto se dedicaram e fizeram possível a
realização desta pesquisa.
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RESUMO
Durante onze anos jovens de bairros populares da capital baiana vivenciaram
experiências em arte e tecnologia através da formação, em quatro linguagens
(computação gráfica, design gráfico, fotografia e vídeo), ofertada pela Oi Kabum!
Escola de Arte e Tecnologia. Uma iniciativa do Oi Futuro, Instituto de
Responsabilidade Social da Oi (concessionária de serviços de telecomunicações),
mantenedor e correalizador do projeto, sob a coordenação da ONG CIPÓ Comunicação
Interativa. Após a finalização do projeto, propõe-se através deste estudo um
questionamento acerca dos desdobramentos do processo formativo, dos caminhos
trilhados pelos egressos e dos principais impactos socioculturais, priorizando como
recorte a turma VI/ ano 2014, última turma de alunos vinculados ao projeto.
Considerando neste processo aspectos positivos, bem como tensões e contradições aí
implicadas. As categorias centrais são colocadas a partir da relação juventudesviolência-território, e ao pensar como categoria construída socialmente, busca-se
entender de que modo a juventude, negra e periférica, passa a ser sinônimo de problema
social e como os bairros violentados se configuram em Salvador. Para tal finalidade,
são apresentados os dados coletados através da aplicação do questionário online com 22
jovens, por meio do qual se fez possível traçar um perfil geral dos egressos. E, uma
atenção especial é direcionada às narrativas e trajetórias de 10 jovens egressos, com o
intuito de aprofundar as questões e temas diretamente ligados à experiência e pensar em
que medida o programa influenciou no processo de construção identitária e na
ressignificação de trajetórias. Sujeitos esses que serão tratados a partir das categorias
jovens da Kabum e sujeitos da experiência.
Palavras-chave: Arte. Cultura. Identidades. Juventudes. Oi Kabum!Salvador
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CALASANS, Bruna Santos. CONSTRUCTING IDENTITIES AND THE
(RE)SIGNIFICATION OF YOUTH TRAJECTORIES: Oi Kabum! Art and Technology
School in Salvador (Bahia, Brazil). Thesis advisor: Rita de Cássia Aragão Matos. 2019.
160 f. il. Dissertation (Master in Culture and Society) – Instituto de Humanidades, Artes
e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.
ABSTRACT
During eleven years young people from popular neighborhoods of the capital of Bahia
lived experiences in art and technology through the formation, in four languages
(graphic computation, graphic design, picture and video), offered by the Oi Kabum!
School of Art and Technology. An Oi Futuro initiative, Social Responsibility Instituteof
Oi (telecommunications services dealership), maintainer of the project, coordinated by a
non-governmental organization: CIPÓ Comunicação Interativa. After the finalization of
the project, it is proposed through this study a questioning concerning the unfoldings of
the formative process, of the roads trodden by the exits and of the main sociocultural
impacts, prioritizing as cutting the group VI / year 2014, last group of students linked to
the project. Considering in this process positive aspects, as well as tensions and
contradictions there implicated. The central categories are put starting from the
interconnection youth-violence-territory, and when thinking as category socially built, it
is looked to understand that way the youth, black and outlying, becomes a synonymous
of social problem and how the violent neighborhoods are configured in Salvador. For
such purpose, data were collectedthrough aonline questionnaireapplied with 22 young,
through which was possible to draw a general profile of the exits. Moreover, a special
attention is addressed to the narratives and paths of 10 young, with the intention of
deepening the subjects and themes directly linked to the experience and to think in that
measured the program influenced in the process of identity construction and in the
redetermination of paths. Subjects those that will be treated starting from the categories
young of Kabum and subject of the experience.
Keywords: Art. Culture. Identities. Youth. Oi Kabum!Salvador
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1 INTRODUÇÃO

Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser
envolvido por ela e levado bem além de todo
começo possível. Gostaria de perceber que no
momento de falar uma voz sem nome me precedia
há muito tempo [...]. Não haveria, portanto
começo; e em vez de ser aquele de quem parte o
discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu
desenrolar uma estreita lacuna, o ponto de seu
desaparecimento possível.
(FOUCAULT, 1996, p. 5-6).

As questões que dão base a esta pesquisa antecedem o meu ingresso no Programa
Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. Amadurecidas ao longo
desses dois anos, me acompanham desde cedo, fazem parte da minha (re)existência
enquanto jovem negra, nascida e criada até os 11 anos de idade no bairro considerado
campeão de mortes na capital paulista: o Parque Santo Antônio1. Situado em Santo
Amaro, zona sul, caracteriza-se por ser uma das regiões mais pobres de São Paulo e, ao
lado do Capão Redondo e Jardim Ângela, compõe o chamado “triângulo da morte”.
“A número, número 1 em baixa renda da cidade/ Comunidade zona sul é,
dignidade/ Tem um corpo no escadão, a tiazinha desce o morro/ Polícia a morte, polícia
socorro[...]” – Racionais MC's.
Cresci vendo vários jovens negros terem oportunidades negadas. Cresci vendo
muitos jovens negros se envolverem no tráfico e serem mortos precocemente, outros
nem chegaram a ter envolvimento, mas o fim foi o mesmo. Cresci vendo esses jovens
serem vítimas e autores da violência. Demorei a me reconhecer enquanto jovem negra e
demorei também para me entender dentro desse contexto.
Ao mesmo tempo em que eu e meus dois irmãos crescíamos, crescia também o
medo dos meus pais de que nós também virássemos estatística, motivação da nossa
mudança para Camaçari-BA, ainda no início da minha adolescência. Na Região
Metropolitana de Salvador (RMS) percebi que não se tratava de uma questão
geográfica, mesmo longe do Parque Santo Antônio, não estava livre da violência e
continuava sendo frequente as notícias de jovens negros vítimas ao meu redor. Entendi
então que se tratava de algo mais complexo do que imaginava.

1

< https://vejasp.abril.com.br/cidades/criminalidade-parque-santo-antonio/>
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Por que aqueles jovens morriam tão cedo? Por que tanta violência? Por que
tínhamos que crescer em meio a tanto medo? Por que nos matam todos os dias? Por que
a nossa cor incomoda e é alvo de tanto ódio? Que caminhos podem ser possíveis? Quais
são as saídas? Essas são algumas das questões que me conduziram até aqui, e que
influenciaram consciente e inconscientemente os recortes das minhas pesquisas na
trajetória acadêmica.
O meu processo de construção identitária perpassa por diversos questionamentos
sobre o que é ser jovem negra, sobretudo de periferia, sobre as nossas limitações, sobre
a quantidade de passos que sempre tivemos atrás, sobre o racismo que estrutura a nossa
sociedade, sobre a nossa relação com os territórios e principalmente sobre os diversos
tipos de violência que desde cedo cruzam os nossos caminhos.
Isso pra dizer que as inquietações que envolvem as juventudes sempre estiveram
presentes na minha vida, antes mesmo que eu pudesse compreender a categoria com
embasamento teórico. Tornou-se um movimento constante na tentativa de entender as
juventudes, me incluindo nesse exercício.
1.1 Caminhos que percorri
Apesar da minha condição de jovem negra e pobre, compreendo que ocupo um
lugar privilegiado, a Universidade. Por isso, durante a graduação em Comunicação
Social com habilitação em Relações Públicas, na Universidade do Estado da Bahia,
senti a necessidade de me aproximar das temáticas relacionadas às juventudes, processo
que me conduziu a pensar nos caminhos possíveis, nas saídas individuais e coletivas
que esses sujeitos encontram.
Fui bolsista de Iniciação Científica2 na área de juventude, midiativismo e
comunicação comunitária, período em que busquei compreender as possibilidades do
protagonismo juvenil na capital baiana, através da atuação de jovens negros de
periferias em coletivos, sobretudo do campo da comunicação. Esse contato me levou a
participar durante um tempo de um desses coletivos, o Mídia Periférica, idealizado por
Enderson Araújo em 2010 no bairro de Sussuarana, na tentativa de empoderar os jovens
e dar visibilidade para as potencialidades da periferia por meio da comunicação
alternativa.
2

GUPEMA (Grupo de Pesquisa e Estudos em Mídias Alternativas e Midiativsmo), 2013-2015,
“Comunicação inclusiva e sua produção entre jovens da e na periferia de Salvador”, com financiamento
da FAPESB/CNPq.
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Essas aproximações somadas às conversas e discussões amadurecidas nas aulas de
Comunicação Comunitária, ministradas pela profª Maria do Carmo, foram fundamentais
para pensar no meu lugar, e de outros jovens, dentro da Universidade e em outros
espaços possíveis. A partir daí, desenvolvi então o Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), no ano de 2014, com foco na apropriação de espaços públicos de cultura por
jovens, considerando que por si só esses espaços não têm capacidade efetiva de
mudanças, tendo como recorte o Centro Cultural Plataforma (CCP), no Subúrbio
Ferroviário de Salvador.
Juventude, comunicação e cultura sempre foram temas de interesse na minha vida
acadêmica, e mais ainda, necessários. No mesmo ano de conclusão do curso tive uma
experiência de curta duração, mas significativa, na “Oficina de Fotografia e Design
Gráfico: processos criativos multimídia”, realizada pela Oi Kabum! Salvador, no
período de outubro a dezembro. Sem finalidades acadêmicas, esse foi o primeiro contato
com a escola de arte e tecnologia – o qual trouxe muitas inquietações – e com as idas e
vindas dos recortes e delimitações do objeto no projeto de mestrado acabou tornando-se
parte fundamental do estudo proposto aqui. Esse que tem como objetivo geral analisar
os principais impactos socioculturais na vida de jovens egressos da Oi Kabum! Escola
de Arte e Tecnologia de Salvador que passaram pela formação em artes, tecnologias da
comunicação e ação comunitária, tendo como recorte a turma VI/ ano 2014, última
turma que passou pelo processo formativo.
Como objetivos secundários: problematizar as tensões entre o primeiro, segundo e
terceiro setor; analisar os motivos que levaram à escolha de Salvador para inauguração
da Oi Kabum! em 2004, após o projeto piloto iniciado no Rio de Janeiro, assim como a
parceria da CIPÓ Comunicação Interativa, traçando o percurso de atuação da ONG em
Salvador; compreender a relação entre juventude, identidade, arte e cultura a partir das
ações desenvolvidas pela Oi Kabum!; analisar aspectos da metodologia de trabalho, das
etapas de desenvolvimento do projeto e aspectos que estão por trás do fim das
atividades após 11 anos; Investigar a atuação de jovens egressos, buscando perceber as
suas percepções sobre o projeto e as possíveis contribuições no desenvolvimento dos
seus projetos de vida3. Além disso, a proposta visa ainda contribuir com o campo de
estudos sobre cultura e juventudes.

“O final do Programa é marcado pelo desenvolvimento do Projeto de Vida dos jovens. Neste momento,
eles participam da Vivência-Estágio, entrando em contato direto com empresas, instituições e
profissionais autônomos. Elaboram seus currículos e finalizam seus portfólios. O Projeto de Vida envolve
3
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Passaram-se três anos desde o fim das atividades da escola em Salvador e até o
momento não há indícios de que o programa possa voltar a funcionar mesmo com
reelaborações, como aconteceu no Rio de Janeiro. Entretanto para além da estrutura de
funcionamento existem sujeitos que passaram pela formação e que hoje estão
vivenciando outras experiências que podem ou não carregar algum sentido do processo
formativo. E é nesse esforço de pensar esses aspectos pós-Oi Kabum! que as reflexões
neste trabalho caminham.
Ao longo desses dois anos me vi em um processo de construção e reconstrução,
tentando compreender outros jovens. E falar deles é de certa forma falar do meu ‘ser
jovem’, me deparei com trajetórias e identidades que, de alguma forma, acabam se
cruzando com as minhas.
A cada página pausas para pensar na satisfação e nas dificuldades em tratar de
juventudes tão plurais; nos estudos, mapas e relatórios apresentados demarcando a
estreita relação entre juventude e violência. Pausas para pensar na dimensão dos direitos
perdidos e negados. Retrocessos atrás de retrocessos nas áreas de cultura e educação.
Retrocessos na garantia dos direitos humanos. Como seguir ao pensar que a juventude
tratada aqui é a mesma juventude que está morrendo todos os dias? Na verdade, seguir
só foi possível porque os jovens da Kabum deram todo o “gás” necessário para a
realização dessa dissertação e mostraram outros caminhos possíveis, ressignificados.
Caminhos que em sua maioria não foram “os que lhes sonharam”, mas que fazem ou em
algum momento fizeram sentido em suas vidas.
O processo de aproximação e aceitação entre pesquisador-pesquisado foi muito
satisfatório, talvez pela aproximação de idade, pelo contato estabelecido anteriormente
com alguns, mesmo que de forma rápida, e pela divulgação “boca-a-boca” feita entre
eles. A receptividade conduziu a pesquisa de forma inesperada. A relação, de um modo
geral, foi de muita troca, confiança e empatia. Ao longo das etapas se mostravam no
lugar de pertencentes a esta pesquisa. Uma relação muito mais de refletir e apontar
críticas juntos do que de colher informações e tirar conclusões sozinha. O mais
importante nesse processo foi entender que todo conhecimento sociológico deve ter o
compromisso com os valores como fundamento (MARTINS, 2004). Valores que se
aproximavam em alguns aspectos, mas se distanciavam em outros.

também a dimensão da participação comunitária. Os jovens planejam em grupo as formas de atuação em
suas respectivas comunidades” – Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia.
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Ao estudar culturas são abertos caminhos que possibilitam perceber que o contato
com cada cultura “[...] permite traduzir melhor a diferença entre nós e os outros e, assim
fazendo, resgatar a nossa humanidade no outro e a do outro em nós mesmos.”
(DAMATTA, 1981, p. 4).

1.2 Horizontes Metodológicos
O fazer pesquisa envolve escolhas de caminhos, formas de fazer que revelam
limites e possibilidades. As leituras teóricas e discussões propostas pelas disciplinas
cursadas no primeiro ano do mestrado, somadas a outras referências que se mostraram
necessárias, foram fundamentais como ponto de partida para pensar as questões-chave.
Como apontamento para iniciar as discussões, as categorias centrais foram
pensadas a partir do aporte teórico-metodológico de alguns autores, dentre eles: Roberto
DaMatta e Nestor G. Canclini para compreender a noção de cultura e sua característica
simbólica de produção e reprodução através dos processos sociais; Pierre Bourdieu,
Juarez Dayrell, Paulo Carrano, Regina Novaes e Livia de Tommasi para a compreensão
sociológica de juventude, sua pluralidade e a condição de sujeito social do jovem;
Leonor Arfuch, Tomaz Tadeu e Stuart Hall na discussão sobre a formação e
consolidação de identidades, sujeitos e subjetividades; Jorge Larrosa com a percepção
de experiência e sentido; Luigi Pareyson para pensar a arte como expressão e base para
a formação de identidades juvenis; Milton Santos, Carlos Montaño e Boaventura de S.
Santos para problematizar as tensões entre público, privado e terceiro setor.
Considerando a limitação de período para desenvolver este estudo, dois anos, e a
necessidade de estabelecer recortes para pensar no universo da Oi Kabum!, foi feita a
escolha por trabalhar com a turma VI/ ano 2014, última turma que passou pelo processo
formativo, que acompanhou as tentativas para evitar o fechamento da escola e também
por se tratar da turma que tive contato durante as ações multiplicadoras.
Como instrumentos complementares às pesquisas bibliográficas e documentos
institucionais – como o “Arquivo Oi Kabum! 12 anos – juventude, experiências e
aprendizados em Arte e Tecnologia”; optamos pela escolha da aplicação de um
questionário online, a fim de coletar dados gerais sobre os sujeitos e assim usar as
informações como subsídio para o desenvolvimento das etapas seguintes. E a realização
de entrevistas em profundidade com uma amostra de 10 (dez) jovens, com o intuito de
explorar as questões que envolvem o processo de formação e as experiências
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individuais. Além dos jovens, Isabel Gouvêa, coordenadora da Oi Kabum! no período,
também foi fonte direta de informação através da realização de entrevista, e outros
jovens que passaram pela Oi Kabum!, em ações paralelas, foram ouvidos de maneira
não sistemática.
Inicialmente foi elaborado um questionário teste e aplicado em plataforma online
do Google com três jovens egressos, no período de 20 a 30 de março de 2018. Etapa
fundamental para o diagnóstico de falhas na coleta de informações, identificação de
perguntas-problema e validação do instrumento. Após, foi feita a revisão, análise e
reestruturação do questionário final (Apêndice A).
Esse, intitulado “Pesquisa: Egressos da Oi Kabum! Salvador - Turma VI/ ano
2014”, também foi aplicado através de um formulário online no Google Docs, tendo
como pré-requisito ser egresso da turma VI. As perguntas foram divididas por áreas
temáticas: informações pessoais; formação; perfil socioeconômico; experiência com a
Oi Kabum!; e assuntos relacionados à arte e cultura. Era ainda reservado um espaço
para observações e comentários.
Com uma média estimada de 6 minutos gastos para o preenchimento total, essa
primeira etapa teve como propósito medir variáveis e observar atentamente cortes
como: gênero, questão geracional (primeira, segunda e terceira juventude), renda
familiar, situação geográfica/ bairro e impressões gerais sobre a formação na Kabum.
Com relação ao período de aplicação, inicialmente ficou definido o mês de
janeiro/2019, dia 5 ao dia 31. No entanto, a partir da aproximação posterior com outros
egressos e possibilidade de ter também o feedback desses, o período foi repensado,
sendo reaberto entre 20 e 27 de abril de 2019 para que pudessem responder. Ao final da
aplicação o retorno foi de uma amostra total de 22 (vinte e dois) formulários
respondidos. E apenas um dos jovens afirmou não ter concluído a formação, pois
iniciou um curso de nível superior e os horários coincidiam.
A escolha inicial pelo questionário se justifica pela possibilidade de alcance do
público desejado, facilitando a identificação de um perfil geral, além de ser uma forma
de aproximação inicial. Momento importante, pois apesar do contato anterior com
alguns dos jovens, nesse momento aconteceu a reaproximação com esses sujeitos e o
primeiro contato com os outros ainda desconhecidos. Em termos metodológicos, mesmo
sabendo das limitações que poderiam ser encontradas, a exemplo da adesão, a escolha
se justificou pela possibilidade de obter uma:
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[...] relativa uniformidade de uma medição a outra, pelo fato de que o
vocabulário, a ordem das perguntas e as instruções são iguais para
todos os entrevistados. [...] O fato de ter tempo suficiente para
responder ao questionário pode proporcionar respostas mais refletidas
que as obtidas em uma primeira aproximação com o tema pesquisado.
A tabulação de dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez
que outros instrumentos (por exemplo, a entrevista). (RICHARDSON,
2012, p. 205)

Considerando o público da pesquisa, jovens, e a relação que estabelecem com a
internet, sobretudo com as redes sociais, optou-se pela realização do contato e
divulgação do link do formulário através do Facebook, Instagram e WhatsApp, com
grande êxito. Não houve sucesso nas tentativas por email, com exceção de um único
caso em que o jovem em questão estava sem aparelho celular e esse era o único meio de
contato viável. A maioria dos jovens contactados mostrou-se bastante solícita para
contribuir com o preenchimento do formulário e divulgação entre os colegas, inclusive
em grupos e redes que ainda mantêm. E muitos registraram a satisfação, agradecendo
pela oportunidade de estarem vivenciando lembranças da Oi Kabum!.
A princípio houve uma preocupação com a adesão e o número de amostra, no
entanto o foco da análise não compreende a obtenção de números, este estudo não se
propõe a realizar uma demonstração estratificada. Embora tenha se utilizado e dialogado
com métodos quantitativos, a fim de obter informações iniciais e sustentação para a
etapa de entrevistas em profundidade, trata-se de uma pesquisa qualitativa e não
quantitativa, na qual o foco é atribuir significados às narrativas apresentadas pelos
sujeitos.
A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise
de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e
grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada
pela heterodoxia no momento da análise. Enfatiza-se a necessidade do
exercício da intuição e da imaginação pelo sociólogo, num tipo de
trabalho artesanal, visto não só como condição para o aprofundamento
da análise, mas também — o que é muito importante — para a
liberdade do intelectual. (MARTINS, 2004, p. 289)

Ainda no momento de aplicação do questionário online, os jovens sinalizavam se
teriam interesse ou não em participar da etapa posterior, do universo total de respostas,
apenas três jovens não demonstraram interesse ou disponibilidade para participação.
Diante das manifestações, na escolha dos dez jovens que seriam entrevistados, houve o
cuidado em manter uma uniformidade na distribuição de gênero. Entretanto, com os
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imprevistos ocorridos, as entrevistas foram finalizadas com a participação de 6 (seis)
jovens do sexo feminino e 4 (quatro) do sexo masculino.
As entrevistas, semi-estruturadas, foram iniciadas no mês de abril e finalizadas no
início de maio/2019, seguiram um roteiro pré-estabelecido com perguntas precisas, préformuladas e com uma ordem estabelecida, a partir da divisão de temas: contexto
familiar/ origem; bairro e sociabilidade; escola; pré-Kabum; processo formativo, e; pósKabum. Apesar do roteiro, houve acréscimo de outras questões relevantes, de acordo
com a necessidade no andamento das conversas e não se seguiu necessariamente a
ordem pré-estabelecida.
Quanto a autorização do uso da entrevista, foi validada por meio da assinatura do
“Termo de consentimento livre e esclarecido” (Apêndice B), após explicação dos
objetivos da pesquisa e esclarecimento das condições de participação. Ficou acordado
que os sujeitos teriam suas identidades preservadas, portanto os que responderam
apenas o questionário inicial serão identificados por letras e os entrevistados terão seus
nomes substituídos por pseudônimos. Serão frequentemente ainda mencionados a partir
das categorias jovens da Kabum e sujeitos da experiência.
As entrevistas foram realizadas individualmente, de acordo com a disponibilidade
dos entrevistados, em locais públicos (livrarias e outros espaços comerciais) e via Skype
(quando a presença física se tornou inviável), tendo o aparato de recursos tecnológicos
(celular, câmera e notebook), com duração máxima de 1h e 44min. Em alguns
momentos serão utilizados colchetes ou intervenções complementares, a fim de facilitar
o entendimento, evidenciando aspectos que ficaram explícitos nas entrevistas e
conversas, mas ao serem inseridas na construção deste texto talvez não.
As técnicas de entrevista aberta e semi-estruturada também têm como
vantagem a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma
cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a
interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas
espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma abertura e
proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que permite
ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados, ou
seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será o
favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas partes. (BONI;
QUARESMA, 2005, p. 75)

De um modo geral os entrevistados se mostraram à vontade e tranquilos para
responder às questões, constantemente apresentando feições, gestos e pausas que
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demonstravam emoções e sentimentos. Detalhes esses que dizem muito para o processo
de escrita.
O pesquisador deve levar em conta que no momento da entrevista ele
estará convivendo com sentimentos, afetos pessoais, fragilidades, por
isso todo respeito à pessoa pesquisada. [...] não pode esquecer que
cada um dos pesquisados faz parte de uma singularidade, cada um
deles têm uma história de vida diferente, têm uma existência singular.
(BONI; QUARESMA, 2005, p. 77)

E talvez esteja nessa etapa a essência do trabalho, pela possibilidade de diálogo
com o ‘outro’, que “[...] tem o seu ponto de vista, as suas interpretações, que muitas
vezes colocam as nossas em xeque.” (MARTINS, 2004, p. 291).
1.3 Estrutura e organização dos capítulos
A dissertação está estruturada a partir de quatro capítulos divididos em seções.
Inicialmente busca-se uma discussão geral sobre aspectos relacionados à temática
central a fim de situar e facilitar o entendimento de qualquer leitor sobre o que antecede
o funcionamento da Oi Kabum!, foco desta análise. O primeiro capítulo se desenvolve
no intuito de problematizar as possíveis tensões entre o Primeiro, Segundo e Terceiro
Setor, com base nas dimensões do Estado, da empresa Oi/ Instituto Oi Futuro e da ONG
CIPÓ Comunicação Interativa. Observando principalmente o movimento de redução da
intervenção estatal; a questão do terceiro setor, a partir da atuação das ONGs na
perspectiva neoliberal de ineficiência do Estado; e os paradoxos das ações sociais que
partem da iniciativa privada. Essa discussão mais geral levará até a mais pontual, com o
Instituto Oi Futuro, percebendo como as empresas privadas se afirmam através dos
discursos de filantropia e responsabilidade social e a posição que de fato assumem
dentro da lógica econômica que rege seu funcionamento. Num segundo momento
traçaremos o percurso de atuação da ONG CIPÓ Comunicação Interativa em Salvador
para apresentar as dimensões do processo de escolha desta como instituição parceira e
executora do programa Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia em Salvador.
No segundo capítulo, dedico-me a revisar a literatura das categorias centrais,
sendo as principais: juventude, identidade, arte, cultura e educação. A discussão teórica
é base para pensar como a ideia de juventude se desenvolve e como passa a ser
tematizada pela ótica do problema social. Perfil esse de jovem-problema construído sob
o imaginário de uma juventude negra e periférica. Mais adiante, ao pensar na relação
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juventude-violência os dados mostram como o fator “desigualdade racial” define as
formas de manifestação da violência (física e simbólica). Ao longo de todo o capítulo há
um esforço de tentar perceber como os jovens são lidos pela sociedade e como a
influência de diversos fatores se mostra significativa na construção identitária, dentre
eles: a cultura, categoria base para a compreensão da sociedade; a arte, que muitas
vezes é pensada a partir de uma concepção limitada, e; a educação, que acaba
envolvendo um processo educacional com inúmeras falhas.
No capítulo intitulado “Ser jovem na capital baiana: as lutas diárias” apresento
de modo panorâmico questões que envolvem a relação juventude-território, a partir da
realidade de Salvador (BA). As reflexões partem da necessidade de compreender o que
significa ser jovem nas periferias, as principais lutas enfrentadas diariamente pela
garantia de acesso aos direitos básicos e as tentativas de reivindicar e reinventar a
relação com a cidade, atribuindo a ela novos sentidos, mesmo com as barreiras
geográficas e simbólicas. Ainda nesse capítulo trago a descrição do locus da pesquisa,
divisão geográfica e aspectos (econômicos, geográficos, sociais e culturais) que marcam
os bairros populares, ou bairros violentados, tomando como ponto de partida o
Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS) e a Região Nordeste de Amaralina (RNA),
áreas consideradas como prioridade no processo de seleção da Oi Kabum!
O eixo central desta pesquisa é desenvolvido no quinto e último capítulo,
“Construindo identidades, (res)significando trajetórias”, no qual serão descritos
aspectos metodológicos do programa Oi Kabum, seguidos dos seus desdobramentos e
problematização dos impactos e (res)significações a partir das narrativas apresentadas
pelos sujeitos, jovens egressos da turma VI/ ano 2014. É nele que se busca tecer uma
análise do perfil dos jovens, a partir da tabulação dos dados do questionário aplicado e
das entrevistas em profundidade realizadas, e os direcionamentos que tiveram a partir
do contato com a Oi Kabum!. A construção do capítulo se dá pelas narrativas dos
próprios sujeitos da experiência, que revelam o que a formação em arte e tecnologia
significou, quais os sentidos atribuídos a ela e como a partir de então se desdobra na
vida pessoal e profissional. Através das memórias revisitadas colocam a experiência Oi
Kabum num entre-lugar4 onde foi possível repensar identidades e trajetórias.

4

Conceito de Silviano Santiago (1978), pensado aqui na formação de identidades em meio à experiência
na Oi Kabum!, a partir da capacidade de deslocamento, de espaço fronteiriço, de estranhamento e
possibilidades.
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2 TENSÕES E DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE PRIMEIRO, SEGUNDO E
TERCEIRO SETORES
Há um verdadeiro retrocesso quanto à
noção de bem público e de solidariedade, do
qual é emblemático
o encolhimento das funções sociais e políticas
do Estado com a
ampliação da pobreza e os crescentes agravos
à soberania, enquanto
se amplia o papel político das empresas na
regulação da vida social.
(Milton Santos)

Há aproximadamente três anos tem sido adotada uma série de medidas pelo
governo federal, sobretudo por meio de privatizações e reformas, que apontam para a
redução da intervenção estatal nas políticas públicas5. Nesse período, muito tem se
questionado sobre os impactos desta redução do papel do Estado como principal agente
de desenvolvimento, a ameaça aos direitos básicos e o papel do terceiro setor, sobretudo
como a figura das Organizações da Sociedade Civil (OSC’s)6 se configura nesse
contexto.
A reforma do Estado está situada no centro da agenda dos países
periféricos, obedece às condicionalidades do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e do Banco Mundial, assim como está presente
nas políticas que ampliam a esfera privada em detrimento da pública.
(LEHER, 2003, p. 203).

Por um lado, correntes defendem a reforma do Estado e a descentralização como
superação dos problemas sociais em decorrência de um suposto Estado falido,
burocrático e ineficiente, a solução seria um Estado mínimo, com o controle da
economia pelo mercado.
[A direita neoliberal] Entendeu que estas reformas orientadas para o
mercado, que apoiou e ajudou a formular, trariam automaticamente o
desenvolvimento de volta, desde que estivessem firmemente
direcionadas para o objetivo do Estado mínimo e do pleno controle da
economia pelo mercado. [...] era necessário privatizar, liberalizar,
desregular, flexibilizar os mercados de trabalho, mas fazê-lo de forma
radical, já que para o neoliberal o Estado deve limitar-se a garantir a
“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e
procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do
Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis,
programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de
recursos públicos. (TEIXEIRA, 2002, p. 2)
6
Em 2014 foi aprovado o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, com o objetivo
de modernizar as relações do poder público com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), agentes
fundamentais para a execução de iniciativas de interesse público e para o aprofundamento da democracia.
5

26

propriedade e os contratos, devendo, portanto, desvencilhar-se de
todas as suas funções de intervenção no plano econômico e social.
(PEREIRA, 1997, p. 16)

Por outro lado, visões como a de Milton Santos (2001) apontam para o fato de que
para um país na dimensão do Brasil não existe a possibilidade de instituições que atuam
com políticas compensatórias, desempenhando um papel localizado, suprirem toda a
demanda do Estado. Só este, através de políticas públicas é capaz de resolver o
problema.
Ao contrário do que se repete impunemente, o Estado continua forte e
a prova disso é que nem as empresas transnacionais, nem as
instituições supranacionais dispõem de força normativa para impor,
sozinhas, dentro de cada território, sua vontade política ou econômica.
(SANTOS, M. 2001, p. 77)

Então a questão é que o Estado se omite a serviço da economia dominante, pois
esta necessita tê-lo flexível a seus interesses.
A base estruturante da iniciativa privada, na qual os interesses econômicos estão
postos acima de tudo, tem seguido uma tendência de investimentos em ações, muitas
vezes em conjunto com o terceiro setor, na área de Responsabilidade Social. Tais ações
representam, sobretudo, uma estratégia de marketing a serviço da economia dominante,
fortalecendo ainda mais o capitalismo em seu estágio mais avançado.
Na esfera do segundo setor, a Oi, concessionária de serviços de telecomunicações,
tem suas ações de responsabilidade social concentradas no Instituto Oi Futuro, sendo o
programa Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia parte dessa iniciativa. Programa esse,
a ser analisado aqui, que ofereceu durante doze anos, entre 2003 e 2015, uma formação
de 18 meses tendo como fio condutor as artes gráficas e digitais a jovens de
comunidades populares urbanas, estudantes ou egressos da rede pública de ensino em
quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife (PE) e Belo
Horizonte (MG).
Ao longo de toda e qualquer discussão é necessário expor esse movimento, no
qual ao mesmo tempo em que as empresas contribuem com a manutenção dos
problemas sociais também se prontificam a tentar minimizar algumas dessas questões,
claro que com objetivos particulares muito sólidos, já que estão inseridas na lógica do
mercado, orientada pela produção e pelo lucro.
Questões que devem ser colocadas e discutidas junto a reflexões sobre o papel do
Estado; os motivos que levam o terceiro setor a assumir atividades que competem à
esfera pública, como a promoção do bem estar social; as dimensões do marketing e da
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responsabilidade social. Problematizando as tensões empíricas entre setor público,
privado e terceiro setor, bem como fronteiras/limites entre eles.
O primeiro setor é composto pelas organizações governamentais, o segundo por
organizações com fins lucrativos (empresas e corporações), e o terceiro setor por
organizações não-governamentais, sem fins lucrativos7 e com serviços de caráter
público.
O modelo dos três setores sugere que o importante não é o fato de os
serviços e bens serem ofertados, mas, principalmente como o são. A
verdade é que a distinção entre os setores tem sido, nas últimas
décadas, borrada pela intensa interação entre eles, sendo que nessa
relação está presente tanto a cooperação como a competição.
(COELHO, 2000, p. 40)

A partir da constatação de Coelho, no decorrer deste trabalho será imprescindível
pensar nos limites e possibilidades que as interações entre os três podem vir a
representar. No que concerne à “nova questão social” que rege essa lógica de atuação
dos três setores, Montaño (2002) acredita que:
[...] a suposta escassez de recursos serve de pretexto para justificar a
retirada do Estado da sua responsabilidade social e a expansão dos
serviços comerciais ou desenvolvidos num suposto “terceiro setor”.
Por outro, a recorrente afirmação de que existiria hoje uma “nova
questão social” tem, implicitamente, o claro objetivo de justificar um
novo trato à “questão social”; assim, se há uma nova “questão social”
seria justo pensar na necessidade de uma nova forma de intervir nela,
supostamente mais adequada às questões atuais. Na verdade, a
“questão social” – que expressa a contradição capital-trabalho, as lutas
de classe, a desigual participação na distribuição de riqueza social –
continua inalterada; o que se verifica é o surgimento e alteração, na
contemporaneidade, de suas refrações e expressões. O que há são
novas manifestações da velha “questão social”. (MONTAÑO, 2002,
p. 2).

Boaventura de Souza Santos (1998) já apontava para esse movimento de reforma
do Estado em suas reflexões sobre o papel do chamado terceiro setor, ao colocar em
questão a complementaridade versus a substituição do terceiro para com o primeiro
setor.

“Nas sociedades civis sem fins lucrativos (inclusive sindicatos, fundações e organizações sociais) não
pode haver distribuição de ganhos financeiros eventualmente obtidos entre os associados. A única
exceção é a cooperativa que pode realizar a distribuição das “sobras” entre os associados
proporcionalmente à produção de cada um e não em relação à quantidade de capital (quotas partes) social
que cada um tem investido na cooperativa” (VEIGA, 2001, p. 23)
7
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A complementaridade entre o Estado, o mercado e o "terceiro setor"
pode se dar ou não se dar, por ser mais ou menos feliz, mais ou menos
eficaz. Sua sorte depende de múltiplos fatores, alguns previsíveis,
outros não. Entre esses fatores de combinatória imponderável está a
própria crença de que a integração é possível e desejável.
(FERNANDES, 1997, p. 30)

No que diz respeito ao novo trato à questão social, L. Soares (2003) defende a tese
de que
[...] retrocedemos a uma concepção de que o bem-estar pertence ao
âmbito privado, ou seja, famílias, a comunidade, as instituições
religiosas e filantrópicas, devem responsabilizar-se por ele, numa rede
de “solidariedade” que possa proteger os mais pobres. (SOARES, L.
2003, p. 12).

A reforma e descentralização do Estado “[...] não deve significar necessariamente
que ele se desobrigue de um envolvimento direto com a solução dos problemas sociais,
nem que esta solução será encontrada no âmbito da sociedade não-estatal.” (COELHO,
2000, p. 194).
É fato que a sociedade precisa estar organizada, mas o Estado deve se fazer
presente na efetivação de políticas públicas, pois as ações vindas da sociedade civil
apenas minimizam os problemas e não conseguem atender todas as demandas da
sociedade por completo.
A política, por definição, é sempre ampla e supõe uma visão de
conjunto. Ela apenas se realiza quando existe a consideração de todos
e de tudo. [...] A eliminação da pobreza é um problema estrutural.
Fora daí o que se pretende é encontrar formas de proteção a certos
pobres e a certos ricos, escolhidos segundo os interesses dos doadores.
Mas a política tem de cuidar do conjunto de realidades e do conjunto
de relações. Nas condições atuais, e de um modo geral, estamos
assistindo à não-política, isto é, à política feita pelas empresas,
sobretudo as maiores.” (SANTOS, M. 2001, p. 67-68)

Política pressupõe conjunto e não grupos isolados. Portanto, antes de qualquer
análise, essas conexões, contradições e conflitos entre público, privado e terceiro setor,
assim como a instrumentalização dessas relações, precisam ser colocadas e
possivelmente compreendidas.
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2.1. A lógica econômica da iniciativa privada: uma breve revisão da
responsabilidade social e o marketing social no Brasil

É preciso retomar, em linhas gerais, o histórico das ações das empresas privadas
em torno do marketing e da responsabilidade social. A discussão do marketing social
ganha visibilidade na década de 70, com Philip Kotler e Gerald Zaltman, que apontam
para a possibilidade de utilização do marketing tradicional a serviço de causas sociais
(ideias, atitudes e comportamentos), na tentativa de minimizar problemas que cercam a
sociedade.
O conceito surge para além da caridade, as corporações têm em vista se manter
em vantagem no mercado e impulsionar a marca: “O marketing social tem a função de
colocar a marca na empresa e não nos produtos; define a companhia como uma
organização séria, um cidadão corporativo, uma empresa com conteúdo, com
integridade.” (TREVISAN, 2002, p. 10).
Kotler e Zaltman (1971) lá atrás já chamavam a atenção para as poucas discussões
sobre o poder e limitações do marketing social, considerando que apesar da confusão
nas definições, o conceito e as técnicas dele deveriam ser aplicados à promoção de
objetivos sociais e que a ideia central do marketing está no processo de troca.
Embora tenham partido de uma perspectiva de países desenvolvidos, as reflexões
que trazem são fundamentais para se pensar a nível local, sobretudo quando tratam da
“publicidade social”, na medida em que muitas das vezes é atribuído à publicidade o
papel central nas ações sociais propagadas pela iniciativa privada. O marketing social
vai muito além da ideia de publicidade social (KOTLER; ZALTMAN, 1971).
As iniciativas de marketing social não só proporcionam uma solução
importante, e que muitas vezes não estava disponível, para as
corporações que desejam contribuir para a redução da pobreza, como
também geram diversos benefícios adicionais. (KOTLER, LEE, 2010,
p. 286)

Dentre esses benefícios estão o lucro, a reputação e consolidação da marca. Por
isso, cabe sempre o questionamento das reais intenções das corporações, considerando
os interesses mercadológicos, ao investirem em ações voltadas para a área social.
Aqui no Brasil com a “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresa”, em
1965, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE Brasil),
utiliza-se pela primeira vez o termo “responsabilidade social” no país, abrindo espaço
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para uma discussão do papel social das empresas e da utilização do balanço social –
documento que tem como propósito tornar pública a responsabilidade social
empresarial.
A filiação cristã expressa no documento chama a atenção para a atuação das
organizações religiosas no setor voluntário. “Em maior ou menor grau, as associações
voluntárias sempre estiveram presentes nas comunidades, e antecedem o surgimento do
welfare state8. Nos primórdios, elas eram, em sua maioria, ligadas às organizações
religiosas e étnicas.” (COELHO, 2000, p. 31).
O primeiro documento que se enquadra no gênero “balanço social” é datado de
1984, da estatal Nitrofértil (Bahia). E, segundo o Ibase (2008) – instituto reconhecido
por apresentar o primeiro modelo de balanço social em 1997 – a década de 90 foi
marcada por discussões em torno do tema da responsabilidade social empresarial.
Na década de 1980, a Fundação Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social (Fides) chegou a elaborar um modelo. Porém, só
a partir do início da década de 1990 algumas poucas empresas
passaram a levar a sério esta questão e divulgar, sistematicamente, em
balanços e relatórios sociais, as ações realizadas em relação à
comunidade, ao meio ambiente e ao seu próprio corpo de funcionários
(as). (IBASE, 2008, p. 16)

Em 1998, com a criação do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, o conceito passou a ser amplamente discutido no Brasil. O instituto, criado por
um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada, se apresenta como uma
OSCIP9 (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que tem como missão
“mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável”.
A responsabilidade social surge com a ideia de que as empresas precisam
participar atendendo aos problemas sociais, “[...] a sociedade espera a participação das
empresas na resolução de seus problemas, observando-se, é claro, a proporcionalidade
quanto ao seu tamanho e capacidade de atender às suas exigências.” (OLIVEIRA, 1984,
p. 203).

8

Modelo americano de Estado do Bem-estar.
Também são sociedades civis sem fins lucrativos as que desejam firmar convênios específicos com o
poder público. Para isso devem requerer o reconhecimento como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip). Neste caso, deverão cumprir uma série de requisitos previstos na Lei 9.790/99.
(VEIGA, 2001, p. 23)
9
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As empresas, que durante anos estiveram concentradas exclusivamente na
obtenção de lucros, têm iniciado um processo em que assumem responsabilidades
sociais, individual ou coletivamente, na tentativa de enfrentar problemas; resultado de
uma pressão da sociedade, sobretudo de ativistas e de novas leis (KOTLER; LEE,
2010).
Apesar de o termo surgir ainda na década de 90, autores como Oliveira (1984)
apontam para a dificuldade em estabelecer uma definição, bem como as divergências
existentes entre os limites da responsabilidade social. Para ele, “[...] responsabilidade
social é a capacidade de a empresa colaborar com a sociedade, considerando seus
valores, normas e expectativas para o alcance de seus objetivos.” (OLIVEIRA, 1984, p.
205). Comportamento socialmente responsável que tem sempre em vista os resultados
financeiros (a curto prazo) e o retorno em imagem.
2.1.1 “Oi Futuro. Construindo hoje um futuro melhor”: Responsabilidade Social e
estratégia de comunicação focada em imagem e reputação
A empresa privada Oi foi fundada em 22 de maio de 1998 (como Telemar), em
2002 começa a operar no sistema móvel e atualmente presta serviços no país através da
oferta de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de voz
local e de longa distância, e rede wi-fi. Segundo o site institucional/ perfil corporativo
ao final de 2016 a base de clientes era de 63,6 milhões.
A Oi é fruto da privatização da antiga Telebrás, ocorrida em 1998,
com um modelo concebido pelo então ministro das Comunicações,
Sérgio Motta, durante o governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso. A estatal foi desmembrada em 12 empresas. Uma delas, a
Tele Norte Leste, virou a Telemar (atual Oi). A operadora era formada
pela Telerj e por outras 15 companhias das regiões Sudeste e
Nordeste, com atuação em 64% do território nacional. Em apenas um
dia, o governo federal arrecadou R$ 22 bilhões com os leilões10.

Privatizações de estatais, como essa feita no setor de telecomunicações, marcaram
a gestão de FHC. “Durante o governo Fernando Henrique Cardoso as privatizações

Matéria publicada no site da Época, título: “A trajetória da Oi: do posto de supertele à ruína
financeira”, de autoria de Paula Soprana e Bruno Ferrari, 2016. Disponível em:
<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/06/trajetoria-da-oi-do-posto-de-supertele-ruinafinanceira.html>. Acesso em: 19 mar. 2019.
10
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foram feitas com o argumento de se desonerar o Estado dos pesados custos de carregar
empresas produtivas, a maioria delas considerada ineficiente” 11.
Após a privatização, em 2002 o sistema móvel é liberado passando a funcionar
com o nome de Oi, apesar de ser a mesma empresa da Telemar.
Dentro da estrutura organizacional da empresa, em dezembro 2001 é criado o
Instituto Telemar, que depois passa a ser chamado de Instituto Oi Futuro,
correspondendo à área de responsabilidade social da Oi. Esse que se propõe a realizar,
apoiar e reconhecer ações educacionais e culturais que contribuam para o
desenvolvimento humano.
Missão: O Oi Futuro promove ações de Educação, Cultura, Inovação
Social e Esporte para melhorar a vida das pessoas e transformar a
sociedade. O Instituto impulsiona iniciativas colaborativas e
inovadoras, fomenta experimentações e estimula conexões que
potencializam o desenvolvimento pessoal e coletivo.
Visão: O Oi Futuro atua como um laboratório remix de iniciativas
inovadoras que envolvem expressões artísticas, educacionais, sociais e
esportivas para sociedade e como uma rede de inovação que catalisa a
transformação de uma sociedade protagonista e fazedora,
materializando o propósito da Oi.
Valores: Inovação em primeiro lugar: apostamos no novo e no não
nomeado como motores de transformação da sociedade, em todas as
nossas áreas de atuação; Parcerias sustentáveis: buscamos parceiros
que nos ajudem a fortalecer o ecossistema da inovação com ética e
integridade; Valorização da diversidade: defendemos a diversidade
como forma de produzir projetos sociais e artísticos mais
democráticos e plurais; Compromisso com a inclusão: investimos na
inclusão para a construção de uma sociedade em que todos possam
exprimir seu máximo potencial. (Oi Futuro, 2019)12

Segundo os dados institucionais, o Oi Futuro já atuou em 23 estados do país,
totalizando 126 programas/projetos. Na Bahia a presença se deu com a atuação na área
de cultura/ educação, por meio da Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia que nasce
com a proposta de impulsionar jovens através da arte, estimulando a produção
colaborativa e promovendo o acesso à cultura na era digital.

Fonte: ‘Privatização das teles foi seguida por escândalos”, matéria publicada / Folha de S. Paulo, 2003.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u70988.shtml>. Acesso em: 19 mar.
2019.
12
<https://oifuturo.org.br/o-instituto/>.
11

33

Figura 1 - Mapa de atuação Oi Futuro

Fonte: Oi Futuro

Em se tratando do orçamento das ações sociais, o Oi Futuro apresenta desde 2014
relatórios anuais – Demonstrações Contábeis do Oi Futuro. No tópico “Custos dos
serviços sociais e culturais prestados” é possível acompanhar os registros dos
investimentos na área de Cultura, Educação e Inovação Social.
Quadro I - Custos dos serviços sociais e culturais prestados - Oi Futuro
Cultura
Educação
Inovação
Social

2014
4.230.060
16.747.056
3.272.093

2015
5.721.289
11.513.162
3.261.091

2016
3.968.740
9.128.568
1.938.241

2017
4.528.209
6.016.960
957.991

TOTAL
24.249.209
20.495.542
15.035.549
11.503.160
Fonte: Elaboração da autora deste trabalho com base nos dados do Oi Futuro

Em 2014 e 2015, período em que a Oi Kabum! Salvador ainda estava em
funcionamento, observam-se registros altos com gastos diretos e indiretos referentes a
programas sociais próprios, apoio na área de Educação e editais nas áreas de Cultura e
Sustentabilidade, através dos quais instituições eram contempladas.
A partir de 2016 já é perceptível a redução dos gastos, em virtude do fechamento
das escolas Oi Kabum! e renegociações de outros contratos. Em 2017 o valor total de
investimentos representa menos da metade do apresentado em 2014. Esse corte tem
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relação com a dívida da operadora13, essa que desde o final de 2015 vem tentando
reverter a situação e se manter estável no mercado. Segundo o jornal Valor Econômico
(2017)14 a empresa Oi fechou o terceiro semestre de 2017 com lucro líquido de R$ 8
milhões, valor que refletiu positivamente em meio a dívida.

Figura 2 - Linha do Tempo Oi Futuro

Fonte: Elaboração com base nas informações do Oi Futuro

De acordo com o Oi Futuro 2019: “Em dezembro nasce o Instituto Oi Futuro com
a missão de realizar, apoiar e reconhecer ações educacionais e culturais que contribuam
para o desenvolvimento humano”. Dois anos depois é inaugurado o projeto piloto Oi
Kabum! Escola de Arte e Tecnologia no Rio de Janeiro (RJ). Em outubro de 2004 é
inaugurada a Oi Kabum! em Salvador (BA), em abril de 2006 em Recife (PE) e em
outubro de 2009 em Belo Horizonte (MG). No ano de 2014 o Instituto conquistou mais
12 prêmios, o que somou um total de 80 reconhecimentos, segundo os documentos
institucionais.
Entre julho e outubro de 2015 foram realizadas as mostras Co-Mover15 nas quatro
capitais, com 112 trabalhos produzidos pelos jovens em comemoração aos 12 anos do
programa Oi Kabum!. Entretanto, no final do ano o investimento destinado às escolas
foi cancelado e a de Salvador foi a primeira a ter suas atividades encerradas em
dezembro. Nesse período o Oi Futuro tinha a figura de José Augusto da Gama na
presidência, Roberto Guimarães e Fábio Campos à frente da área de Cultura e Educação
respectivamente. Posteriormente, as outras escolas também tiveram as atividades
encerradas, na medida em que a turma em andamento foi concluindo o processo
formativo. Em 2017, no Rio de Janeiro, tiveram início as atividades “Oi Kabum! LAB
13

Segundo o G1 (2017), a dívida da Oi acumulava em 2017 R$ 65 bilhões. Desse total, R$ 20 bilhões
correspondiam a débitos com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
14
<http://www.valor.com.br/empresas/5192623/oi-reverte-prejuizo-e-fecha-trimestre-com-lucro-liquidode-r-8-mi>
15
Catálogo da Mostra disponível em: <https://issuu.com/cecip6/docs/oi_kabum__12_anos>
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— Laboratórios de Cultura Digital16”, uma parceria entre o Oi Futuro e o Centro de
Criação de Imagem Popular (CECIP).
[...] o Oi Kabum!LAB é um ambiente de criação e formação
multilinguagem no campo da arte e tecnologia, voltado para jovens
das periferias cariocas dispostos a investigar suas relações com a
cidade e traduzi-las em projetos coletivos, criando produtos culturais,
montando exposições artísticas e realizando intervenções públicas. (OI
KABUM! LAB)17

O material promocional da Oi coloca-a na posição de “uma das maiores
patrocinadoras da cultura no país” e apresenta o Oi Futuro “como um catalisador
criativo e um laboratório de projetos que promovam a transformação por meio da arte,
da educação, do empreendedorismo e do esporte”.
No eixo das suas políticas adotadas, que incluem as chamadas ações de
responsabilidade social, através do Instituto Oi Futuro, a Oi diz focar no apoio e
desenvolvimento de ações que possibilitem o bem estar na vida de pessoas e da
sociedade, a partir de quatro eixos: Educação, Cultura, Inovação Social e Esporte.
“Com o Oi Futuro, a Oi tenta diminuir as distâncias sociais no país através de arte,
cultura e educação.18”.
Apesar da empresa se afirmar de tal forma, apresentando todo esse discurso
pautado no comprometimento com o social e assumindo a posição de “uma das maiores
patrocinadoras de cultura do país”, vale ressaltar que na iniciativa privada:
Tem-se observado, todavia, que por trás do discurso cobertura, que
deixa transparecer apenas as boas intenções e as motivações
socialmente admissíveis para esse novo paradigma organizacional,
existem outras razões que levam as organizações a aderirem ao
movimento pelo social, razões essas que nem sempre são assumidas
publicamente e, em sua maioria, não são questionadas pelo mundo
acadêmico. (SOARES, G. 2004, p. 3)

Por conseguinte, é preciso questionar a capacidade e o interesse efetivos das
organizações em resolverem as adversidades e problemas sociais, visto que grande parte
desses problemas, que se propõem a solucionar, corresponde a contradições do próprio
sistema capitalista (Ibid). Sistema esse em que elas estão inseridas. Então é necessário
observar o “não-dito” nessa lógica incessante de reprodução do capital, investigando “as
16

O Oi Kabum! LAB é um desdobramento da Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia que hoje atende
jovens cariocas. Nas demais capitais não houve esse desdobramento do projeto.
17
< http://oikabumlab.org.br/site/o-que-fazemos/>
18 Fonte: Site da Oi: <http://www.oi.com.br/oi/sobre-a-oi/empresa/sustentabilidade/responsabilidadesocial/>
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razões que estão ocultas por trás da benevolência do capital para com o social” (Ibid, p.
3).
Vale destacar nessa trajetória que em 2006 o instituto responsável pelas ações
sociais e culturais da empresa privada de telecomunicações passou por uma
modificação, agregando o nome da empresa na logo: “Oi Futuro. Construindo hoje um
futuro melhor”.
Além da área de Responsabilidade Social, a marca “Oi” foi adotada como única
para os demais serviços (telefonia fixa, móvel, internet e entretenimento), “de forma
gradual”, com a justificativa de traduzir a convergência de serviços para o consumidor,
com mais simplicidade e eficiência.
A nova denominação espelha a vocação para a convergência e reforça
a sua filosofia de atuação no Terceiro Setor, que é promover um
futuro melhor para crianças e jovens, levando tecnologia e
conhecimento para quem precisa aprender e crescer. A ideia é também
desenvolver o sentido de cidadania nos jovens, por meio da troca de
experiências e da valorização da diversidade cultural em todo o País.
(Balanço Social, 2006, grifo nosso).

Essa menção feita no Balanço Social de 2006 traz marcas no texto que deixam
transparecer uma posição que a empresa, através do Instituto de Responsabilidade
Social, tenta assumir: “reforça a sua filosofia de atuação no Terceiro Setor”; atuação no
e não “em parceria”, “em conjunto”, “com” o Terceiro Setor. Uma vez que, a posição
ocupada com as ações e investimentos sociais privados não devem ser confundidas com
a atuação do terceiro setor, até porque todo investimento privado tem em vista uma
contrapartida e/ou lucros.
Em nota explicativa, no site institucional, a assessoria de imprensa expõe os
motivos que levaram à unificação da marca Oi, que inicialmente só era utilizada para o
sistema móvel: “A estratégia da empresa é ter uma oferta completa de serviços de
telecomunicação e, com isso, possibilitar serviços convergentes.”19. Para além disso, a
empresa já estava com a imagem desgastada e marcada pelas frequentes reclamações
dos consumidores direcionadas às centrais de atendimento e órgãos de defesa do
consumidor20. E assim, após consultoria da empresa americana Interbrand, que avaliou
19

Sala de Imprensa Oi: <http://www.oi.com.br/oi/sobre-a-oi/sala-de-imprensa/opcoes/pressreleases/detalhe?imprensa=96084c121fe613104c121fe613104ea1140a____>
20
“Além da necessidade de mudança surgida pelo desgaste, já havia também um pensamento estratégico
da empresa para ofertar uma gama completa de serviços de telecomunicação e, com isso, possibilitar
planos e pacotes convergentes. Essas duas motivações juntas, culminaram nesse processo, que se iniciou
de fato em 2007.” (RAAD, 2009, p. 25)
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a arquitetura de marcas da empresa, chegou-se a conclusão de que “o cliente teria um
melhor entendimento dos serviços convergentes contando com uma estrutura de marca
única21”. Em seguida, a consultoria inglesa da Wolff Olins inicia o projeto de integração
das marcas. “A imagem da Oi reflete um estilo de vida associado à ousadia, inovação,
confiabilidade e inteligência. A frase "Oi, simples assim" resume a identidade da
empresa”.
Todo o processo foi desenhado para ocorrer de forma gradual e
faseada. A marca Oi já foi adotada, por exemplo, nas atividades de
responsabilidade social da companhia. O Instituto Telemar passou a se
chamar Oi Futuro, levando a atitude da marca para um mundo onde
arte, tecnologia e cidadania fazem diferença. Essa foi uma etapa
importante nesse processo. (Assessoria de Imprensa da Oi, 2007).

Aí já se percebe nas dimensões do marketing de convergência e do marketing
social a necessidade de demarcar a presença do nome da empresa no instituto, assim
como nos demais serviços, não deixando passar despercebida a associação, como fica
bem expresso na passagem grifada. Na tentativa de fixar nas mentes que a Oi está por
trás de todas essas ações de investimento social. Poderia até ser se não existisse uma
série de interesses acompanhados a esse processo de alteração da logo em todas as
áreas, que não deixou de fora nem a “Kabum”, a qual passou a ser “Oi Kabum”.
Cabe então perceber essas estratégias de comunicação e imagem, que parecem
acréscimos simples, mas que apontam para várias questões nos discursos de ação social
e suas contradições. Não basta apenas investir em ações sociais, é preciso que isso
fique bem claro na sociedade e ganhe visibilidade.
O marketing social está no rol das estratégias de comunicação empresarial, de
modo que as empresas prezam cada vez mais, especialmente, pelo posicionamento da
marca e pelo relacionamento com os stakeholders (público de interesse). E para isso,
têm investido cada vez mais na área social, visando retornos a médio e longo prazos
para a imagem organizacional.
De acordo com Guedes (2000), essa atuação e compromisso com o social
favorecem o relacionamento com os diversos públicos que são relevantes para a

“Percebendo que a telefonia móvel estava absorvendo uma quantidade crescente de clientes que antes
faziam uso da rede fixa, no ano de 2002, a Telemar anunciou a marca Oi, um braço da empresa, através
da qual a mesma entraria também na disputa pelo mercado da telefonia móvel. Atuando nos mesmos 16
estados de sua rede de telefonia fixa, a própria escolha do nome, já demonstrava claramente a vontade da
empresa de se projetar de uma forma diferente, e conquistar uma nova fatia do mercado.[...] a Oi se
planejou para passar uma idéia de informalidade, juventude e praticidade[...]” (RAAD, 2009, p. 18-19).
21
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organização, aumenta a exposição positiva nas mídias, refletindo em maior visibilidade
e consolidação da marca no mercado, e consequentemente ganhos em termos de
produtos e serviços. Quanto ao benefício fiscal, tratando-se de projetos culturais,
quando é enquadrado no artigo 18 da Lei Rouanet, o apoiador pode deduzir 100% do
valor investido (com limite de 4% do imposto devido para pessoa jurídica e 6% para
pessoa física), já um projeto enquadrado no artigo 26, para pessoa jurídica pode ser
deduzido 30% (no caso de patrocínio) ou 40% (no caso de doação); e para pessoa física
60% (no caso de patrocínio) ou 80% (no caso de doação)22.
Quanto mais se tiver conhecimento das ações e investimentos da empresa na área
social, melhor. Nesse ponto percebe-se o distanciamento do empresariado no que diz
respeito à simples caridade, resolvendo necessidades imediatas, para a iniciativa privada
ela já não é tão interessante, vale muito mais investir no marketing social que vai
trabalhar fortemente associando a marca aos programas e projetos financiados.
A atuação e o “compromisso” social tão presente no discurso dessas empresas não
é à toa, não se pode adotar uma postura ingênua, é preciso destacar que há retornos,
impactando positivamente na imagem e reputação da instituição.
A iniciativa privada não adota uma postura “solidária” simplesmente para fazer o
bem, pensa-se muito nas contrapartidas, lucros e retorno de imagem. Até porque, essas
mesmas empresas contribuem com a estruturação dos problemas sociais, mas só a
predisposição para “solucionar” alguns desses problemas se mantém presente nos seus
discursos e na divulgação do balanço social. É um processo racional e político em que
essas organizações,
de um lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas,
segmentadas, como é o caso do Banco Mundial, que, em diferentes
partes do mundo, financia programas de atenção aos pobres, querendo
passar a impressão de se interessar pelos desvalidos, quando,
estruturalmente, é o grande produtor da pobreza. Atacam-se,
funcionalmente, manifestações da pobreza, enquanto estruturalmente
se cria a pobreza ao nível do mundo. E isso se dá com a colaboração
passiva ou ativa dos governos nacionais. (SANTOS, M., 2001, p. 73)

A iniciativa privada está dentro de uma lógica capitalista, movida pela exploração
e pelo lucro. E, quando adota essas posturas em relação ao social está visando muito
mais um retorno em branding23, uma boa imagem diante dos públicos, retorno
financeiro e diminuição dos encargos fiscais ou isenções tributárias (como abatimento
22
23

Ver mais sobre a Lei Rouanet em: <http://rouanet.cultura.gov.br/incentivofiscal/>.
Gestão de marca. Corresponde a ações alinhadas ao posicionamento, propósito e aos valores da marca.
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no imposto de renda) do que o “bem estar social”. Tanto que nos momentos de crises os
programas e projetos sociais são os primeiros da lista de corte quando o assunto é
reduzir gastos.

2.2 A configuração do Terceiro Setor no Brasil: uma breve contextualização
histórica
As reformas do Estado trazem consigo a adaptação de termos do liberalismo
(sociedade civil, cidadania, indivíduo...) para o neoliberalismo, alguns processos
importantes definidos (como desregulamentar, descentralizar...), além da criação de
outros, dentre os quais estão: “terceiro setor” e “organizações não-governamentais”
(LEHER, 2003).
No início do século, Milton Santos (2001) chamava a atenção em suas reflexões
para a tendência do terceiro setor, na medida em que empresas privadas e instituições
estariam assumindo um trabalho assistencialista que antes competia ao poder público.
De tal modo que, “[...] aceita-se como fatalidade a “falência do Estado”, concebendo-se
“projetos comunitários”, “estruturas comunitárias”, tentando-se substituí-lo ou, no
mínimo, visualizando-se um pretenso “poder paralelo”. (TEIXEIRA, 2001, p. 51).
Mas como se constituiu historicamente esse setor e de que forma a sociedade civil
tem se organizado em prol da garantia dos direitos sociais?
Embora o debate acerca do terceiro setor só ganhe visibilidade a partir década de
80, quando o seu papel passa a ser bastante questionado, Coelho (2000) afirma que as
instituições de assistência a pessoas carentes são datadas no século XVI, e mostra como
de lá pra cá têm sido desenvolvidas. E aí se tem o modelo das Casas de Misericórdia e
obras sociais.
Antes da década de 30 a sociedade assumia o papel de tratar dos problemas
sociais por meio do altruísmo. Iniciativas que desde lá já apresentavam uma forte
ligação com as organizações religiosas. “Apenas a partir da década de 30 as agências
governamentais passaram a desenvolver uma política de assistência social para atender
à população carente.” (COELHO, 2000, p. 74).
A mesma autora faz estudo comparativo entre Estados Unidos e Brasil mostrando
que o primeiro se destaca quando o assunto é o desenvolvimento do terceiro setor
(termo inclusive utilizado pela primeira vez lá, na década de 70, com destaque para os
pesquisadores Alan Wolfe e Lister Salamon), reflexo de uma cultura com vistas para o
associativismo e voluntariado.
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Porém a realidade dos EUA é outra e a aplicação do termo também, isso porque
enquanto aqui tem como base a parceria, lá nasce da tentativa de estabelecer
independência com relação aos outros setores (FALCONER, 1999).
A compreensão brasileira costuma ter certas particularidades a
respeito desse setor que o impediria inicialmente de ser qualificado da
sorte como os americanos o fazem ou, ao menos, de encontrar as
distinções e as similaridades que produziram o conceito. (HAUS,
2004, p. 7).

Nas décadas de 80 e 90, há uma reemergência das organizações oriundas da
sociedade civil, como reflexo das reformas do Estado. Entretanto, se antes havia uma
forte ligação religiosa, com destaque para a igreja católica e o caráter caritativo, a partir
de então elas voltam com uma nova lógica, principalmente com a articulação de
ativistas, movimentos sociais e com o viés dos direitos humanos – auxiliando o Estado
na garantia dos direitos básicos e tendo o apoio, em alguns casos, da iniciativa privada.
A sociedade civil volta então “[...] a protagonizar políticas sociais “alternativas” ao
Estado autoritário e burocrático, por meio das organizações não-governamentais, muitas
delas financiadas por organismos internacionais e corporações.” (LEHER, 2003, p.
213).
[...] vê-se que os tempos iniciais da década de setenta – quando nos
nomes dessas entidades o “popular” estava longe de aparecer, e
predominavam termos como “Assistência”, “Pastoral”, “Ação
Comunitária” – foram os momentos da demarcação de uma
progressiva autonomia com relação à Igreja Católica, ou às igrejas
cristãs. Esteve em jogo, nesse movimento, tanto a distinção com
relação a obras sociais tradicionais de tipos diversos (e nomes como
os acima mencionados são reveladores dessas origens), quanto com a
Igreja Popular e suas organizações que vão aparecendo, como
determinadas pastorais. (LANDIM, 1993, p. 173)

Logo, constata-se que as organizações que compõem o terceiro setor não são
novas. “Nova é a forma de olhá-las como componentes de um “setor” que pleiteia
igualdade em relação ao Estado e ao Mercado.” (FALCONER, 1999, p. 4)
Em novembro de 1989 é realizado o Consenso de Washington, nos Estados
Unidos, reunindo funcionários do governo norte-americano e de organismo financeiros
internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Durante a reunião foram discutidas
políticas já formuladas anteriormente. Dentre as recomendações estava: a privatização e
desregulação da economia (afastamento do Estado). A literatura sobre o terceiro setor
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aqui no Brasil mostra que com o ex-presidente Fernando Collor de Mello se produziu a
adesão do país aos pressupostos neoliberais firmados no Conselho de Washington.
Após a Constituição Federal, na qual passa-se a reconhecer efetivamente o caráter
fundamental dos direitos sociais, tem-se uma discussão sobre o novo modelo de Estado,
um modelo enxuto e marcado pela terceirização dos serviços como um caminho
possível (COELHO, 2000). Assim sendo, com a justificativa de que o Estado estaria
sem recursos e necessitando diminuir a atuação como regulador dos direitos sociais, o
papel do terceiro setor passa a ser colocado em pauta.

Desde o início de sua redemocratização, em meados da década de 80
do século passado, o Brasil vivencia um fenômeno absolutamente
novo em sua história: o crescimento e o fortalecimento da sociedade
civil organizada. [...] oferecendo ajuda e serviços à população carente,
[...] dentre tantas outras atividades que hoje são praticadas por aquilo
que podemos denominar genericamente de Terceiro Setor ou
sociedade civil organizada. (VALLE, 2004, p. 5)

Na década de 90 alguns fatos importantes merecem destaque:
▪ Criação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento – FBOMS (1990);
▪ Criação da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais ABONG (1991);
▪ Primeiro Encontro Internacional de ONG’s e Agências das Nações Unidas (Rio
de Janeiro, 1991);
▪ Criação da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela vida (Hebert de Souza,
1993);
▪ Promulgação da Lei do Voluntariado/ Lei 9.608 (1998);
▪ Lei das Organizações Sociais/ Lei 9.637 (1998);
▪ Promulgação da Lei das OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público) / Lei 9.79024 (1999).
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A Lei 9.790/99 foi elaborada com o principal objetivo de fortalecer o Terceiro Setor, que constitui hoje
uma orientação estratégica em virtude da sua capacidade de gerar projetos, assumir responsabilidades,
empreender iniciativas e mobilizar pessoas e recursos necessários ao desenvolvimento social do País. [...]
Nesse sentido, a nova Lei das OSCIP é o início do processo de atualização da legislação brasileira que
passa a reconhecer a importância e as especificidades da esfera pública não estatal. (FERRAREZI, 2001,
p. 19-20)
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“A reforma do Estado iniciada em 1995 inaugura uma nova fase na história do
terceiro setor no Brasil.” (RODRIGUES, 1998, p. 5). Tais fatos mencionados acima
representaram avanços para o setor, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido:

A legislação sobre o terceiro setor no Brasil vem ganhando corpo a
cada ano, consequência direta da importância que as organizações
sociais vêm assumindo em nossa vida política e social. A partir de
meados da década de 90 ficou claro que seria necessário um marco
legal que unificasse a legislação esparsa e abrisse caminho para o
fortalecimento das organizações, o que culminou na edição da Lei
Federal 9790/99, que criou a figura da Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP. Paradoxalmente, no entanto, nos
últimos anos a legislação vem sendo reformada para retirar direitos e
prerrogativas do terceiro setor, sob alegações das mais diversas,
dificultando o alcance da tão desejada sustentabilidade organizacional
e financeira. (VALLE, 2004, p. 5)

Mais recente, em 2014, a Lei 13.019/14 foi sancionada estabelecendo diretrizes
para as parcerias entre o poder público e as OSCIP’s, entrando em vigor em 2016. Mas,
para que as parcerias sejam firmadas é imprescindível que as organizações estejam
regulamentadas, o que muitas vezes não ocorre.
Quanto a definição do termo, a literatura sobre o terceiro setor é vasta, permitindo
uma visão ampla do setor, com aproximações e distanciamentos entre os autores. Na
definição de Coelho (2000), o terceiro setor se caracteriza pelo desenvolvimento de
atividades não coercitivas e nem lucrativas, atendendo necessidades coletivas e muitas
vezes públicas. Para Fernandes (1997) o Terceiro Setor, esfera que atua em conjunto
com o primeiro e o segundo,
é composto de organizações sem fins lucrativos criadas e mantidas
com ênfase na participação voluntária, num âmbito não
governamental, dando continuidade às práticas tradicionais de
caridade, da filantropia e do mecenato e expandido o seu sentido para
outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de
cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil.
(FERNANDES, 1997, p. 27).

Dentro da variedade de organizações que cabem na nomenclatura, Boaventura de
S. Santos (1998) faz a leitura de que é preciso considerar que o centro e a periferia, a
nível mundial, têm suas particularidades quando o assunto é o terceiro setor, apontando,
sobretudo, para a necessidade de olhar os diferentes contextos políticos e operacionais.
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“Terceiro sector” é uma designação residual e vaga com que se
pretende dar conta de um vastíssimo conjunto de organizações sociais
que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais
que, por um lado, sendo privadas, não visam fins lucrativos, e, por
outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou
coletivos, não são estatais. Entre tais organizações podem mencionarse cooperativas, associações mutualistas, associações não lucrativas,
organizações não governamentais, organizações quasi-não[sic]
governamentais, organizações de voluntariado, organizações
comunitárias ou de base, etc. As designações vernáculas do terceiro
sector variam de país para país e as variações, longe de serem
meramente terminológicas, refletem histórias e tradições diferentes,
diferentes culturas e contextos políticos. (SANTOS, B. 1998, p. 5)

Embora reconheça o esforço, em termos de literaturas que buscam definir o setor,
Coelho (2000) evidencia que ainda há uma grande carência de definições mais precisas.
“Essa multiplicidade de denominações apenas demonstra a falta de precisão conceitual,
o que, por sua vez, revela a dificuldade de enquadrar toda a diversidade de organizações
em parâmetros comuns.” (Ibid, p. 58).
Sobre a natureza dessas organizações, observando o gráfico abaixo, com os dados
e indicadores do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, IPEA (2016), observa-se
que de cerca de 400 mil Organizações da Sociedade Civil (OSCs), no Brasil, é visível
uma maior concentração no segmento da defesa de direitos e interesses e no segmento
religioso, o que corresponde respectivamente a 41% e 25%.
Gráfico 1 - Distribuição de OSCs por área de atuação, Brasil - 2016

Fonte: IPEA/ Secretaria da Receita Federal (2016)
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Diante da variedade de denominações existentes no terceiro setor e das possíveis
áreas de atuação, conforme apresentado no gráfico acima, Organizações NãoGovernamentais (ONGs) correspondem apenas a uma parte das organizações.
Perez (2009) lembra que a atuação das organizações não-governamentais passa a
se solidificar no período da Ditadura Militar no Brasil, quando vários canais de
comunicação foram fechados e a sociedade passou a se organizar paralelamente,
contando com o suporte das ONGs, que auxiliavam os movimentos sociais com apoios
e assessorias. No final do século XX se reconfiguram e se difundem pelo país,
sobretudo na década de 90. Algumas oriundas de ações de marketing, outras de grupos
independentes. O termo é amplamente utilizado aqui no Brasil, muitas vezes até como
sinônimo de terceiro setor, sem levar em consideração as outras possibilidades de
organizações.
Landim (1993) destaca o papel de eventos – como colóquios, seminários, debates
– através dos quais foi possível a criação de documentos que abriram caminhos para a
produção teórica e ideológica dessas entidades sem fins lucrativos, fazendo com que a
definição de ONG fosse produzida pioneiramente no Brasil, pelas entidades, em meio
ao processo de autonomização. A definição do termo equivale a “negação” e
“exclusão”, o que não é da esfera pública (LANDIM, 1993; VIANNA, 1992), embora
muitas vezes trabalhem com a finalidade pública.
“ONG: um nome depois da Rio-92”, neste artigo Vianna (1992) coloca em
discussão questões sobre a identidade das ONGs e a diversidade de organizações que o
termo expressa, evidenciando o papel da Rio-92 para a popularização dessas entidades,
embora o termo já fosse reconhecido e utilizado:

A Rio-92 deixou no Brasil mais que uma série de princípios assinados.
Com o término do evento um novo nome passou a fazer parte de
nosso vocabulário: ONGs – descobertas pela mídia, pelo governo
brasileiro e também por grande parte da população. A história desse
recente acontecimento parece ter na realização do Fórum Global e, em
nosso país, na constituição do Fórum Brasileiro de ONGs e
Movimentos Sociais os mais importantes momentos. (VIANNA,
1992, p. 5)

A variedade de organizações do terceiro setor também é sinalizada por Montaño
(2003), o qual destaca a alta formalização e estrutura de umas em contraste à
informalização e maiores restrições funcionais de outras. O autor tece ainda críticas ao
chamado terceiro setor, levantando o debate hegemônico que o sustenta, seus
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pressupostos e promessas, apontando também para a presença do Estado como ator
envolvido na promoção das ONGs. Questiona ainda a filantropia – e a falsa filantropia,
também conhecida como “pilantropia”.
Primeiro, deve-se observar que sempre empregamos o termo “terceiro
setor” entre aspas. A opção não é fortuita; é que, efetivamente, o
conceito em questão tem tanto sua origem ligada a visões
segmentadoras, “setorializadoras” da realidade social (nas tradições
positiva, neopositivistas, estruturalista, sistemista, funcionalista, do
pluralismo e do institucionalismo norte-americano etc., claramente
distante do nosso referencial teórico-metodológico, quanto apresenta,
como procuraremos demonstrar, forte funcionalidade com o atual
processo de reestruturação do capital, particularmente no que refere ao
afastamento do Estado das suas responsabilidades de resposta às
sequelas da “questão social” [...]. (MONTAÑO, 2003, p. 16)

Muito tem se questionado sobre a atuação de várias instituições envolvidas em
esquemas de corrupção. Apesar das constatações, é demasiada a generalização do
terceiro setor à “pilantropia” e a ideia de que os seus impactos são quase nulos diante
dos problemas sociais. Existem ONGS comprometidas e que desenvolvem trabalhos
sérios, dedicadas a tentar minimizar determinadas questões sociais, trabalhando com
foco na proteção e democratização do acesso aos direitos básicos, como educação,
saúde, cultura e/ou comunicação. Mas vale frisar que o foco dessa pesquisa não é
aprofundar na discussão dos problemas estruturais e de gestão das ONGS, tampouco
supervalorizar a imagem delas através das possibilidades de atuação. E sim pensar
nessas organizações, tendo como ponto de partida a CIPÓ Comunicação Interativa,
dentro do contexto de iniciativas voltadas para jovens, sobretudo de periferias, para
então se pensar nas experiências vividas por egressos da Oi Kabum! e nos reflexos do
processo formativo em arte e tecnologia em suas trajetórias.

2.2.1 CIPÓ Comunicação Interativa: comunicação, cultura e educação para
crianças, adolescentes e jovens

No rol das organizações provenientes de iniciativas independentes que nascem na
sociedade civil está a ONG CIPÓ Comunicação Interativa. Fundada por Anna Penido e
comunicadores em Salvador/BA, em 1999, tem sua atuação voltada para crianças,
adolescentes e jovens em prol da democratização da comunicação e da educação. Sua
missão consiste em “criar oportunidades para o pleno desenvolvimento e a participação
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social e política de crianças, adolescentes e jovens, por meio da comunicação, cultura e
educação” (Site Institucional da Oi, 2018) 25.
De acordo com o Mapa Estratégico (2017-2019), a visão da Cipó é
ser referência, nacional e internacional, pela criação, implementação e
sistematização de práticas criativas e mobilizadoras de comunicação,
educação e cultura para o desenvolvimento comunitário e o
empoderamento de crianças, adolescentes e jovens.

Para isso, a ONG diz levantar as bandeiras da garantia e defesa do direito humano
à comunicação e a criação de políticas públicas de arte e cultura para a juventude.
Acreditamos que nossas práticas e ferramentas de comunicação
podem contribuir para subverter a tradicional imagem dos três
macaquinhos que não falam, não ouvem e não veem, funcionando
como um ‘cipó’ para ajudá-los a alcançar galhos cada vez mais altos,
mantendo todos os sentidos em alerta e bem abertos. (CIPÓ
Comunicação Interativa)

A OSC conta com instituições parceiras e financiadoras para a realização das
atividades e desenvolvimento dos projetos, incluindo órgãos públicos, organizações e
fundações nacionais e internacionais, institutos familiares, e outras entidades do terceiro
setor.
Organizações e grupos semelhantes a CIPÓ dependem de doações, voluntariado e
todo tipo de parceria para que possam se manter em funcionamento. E, muitas vezes
chega a ser tão contraditório o fato de que, em tese, essas instituições surgem em
decorrência da omissão do Estado na garantia de direitos, mas o que se tem visto muito
é esse mesmo Estado “omisso” se apresentar junto a diversas ONGs oferecendo algum
tipo de apoio e/ou convênios. O que leva a questionar os discursos que justificam a
retirada do Estado por questões meramente financeiras. Dá a entender que vai muito
além disso,
[...] o objetivo de retirar o Estado (e o capital) da responsabilidade de
intervenção na “questão social” e de transferi-los para a esfera do
“terceiro setor” não ocorre por motivos de eficiência “como se as
ONGs fossem naturalmente mais eficientes que o Estado”, nem
apenas por razões financeiras: reduzir os custos necessários para
sustentar esta função estatal. O motivo é fundamentalmente políticoideológico: retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do
cidadão quanto a políticas sociais (estatais) de qualidade.
(MONTAÑO, 2003, p. 23)

25

< http://cipo.org.br/sobre-a-cipo/>
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As parcerias entre ONGs e poder público têm sido ampliadas nos últimos anos, e
embora esteja reconhecido na Constituição de 88 as demandas dessas organizações, são
muitas as posições que consideram contraditória essa relação, sendo passível de
discussão. Considera-se ainda que muitas das vezes nas parcerias firmadas os projetos
são definidos na esfera pública, sendo então as ONGs meras executoras.

Quadro 2 - Mapa Estratégico 2017-2019

Fonte: CIPÓ Comunicação Interativa

O funcionamento da CIPÓ tem como base o esquema apresentado no mapa acima.
Ao longo de quase 20 anos de atuação ela vem sendo administrada por um Comitê
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Gestor, a partir dos quatro núcleos que estruturam as ações: Formação; Disseminação,
Incidência Política e Desenvolvimento Institucional; e dos coordenadores e demais
equipes. O reconhecimento pelo seu papel fundamental na garantia e defesa dos direitos
humanos, da comunicação e na criação de políticas públicas de arte e cultura para a
juventude, consistem em alguns dos motivos que somados à dimensão participativa
levaram-na a ser convidada em 2004 para ser instituição executora da Oi Kabum! na
capital baiana, na época a ONG era coordenada por Luciano Simões e Melina Silveira.
A seleção das instituições que coordenavam as escolas Oi Kabum!
levou em consideração critérios como a especialização na promoção
do envolvimento dos jovens com a participação social e a experiência
na realização de ações de valorização à diversidade cultural, à
promoção da cidadania e aos processos educativos emancipatórios.
As ONGS parceiras têm trajetórias com muitas interseções. Todas
foram constituídas a partir do movimento de comunicação
comunitário brasileiro e tradicionalmente já desenvolviam projetos
sociais e educativos de forma colaborativa com a juventude.
(PEDROSA; LEONEL, 2015, p. 88)

Antes da Oi Kabum!, a CIPÓ já vinha desenvolvendo e tentando captar projetos,
um deles foi o Estúdio Cipó de Multimeios. Esse projeto realizado entre 2000 e 2003,
trabalhava a questão do desenvolvimento pessoal, social e profissional de adolescentes
nas áreas de Cine/TV/Vídeo, Fotografia, Artes Gráficas/História em Quadrinhos e Web
Design. Foi um prenúncio da Oi Kabum!, segundo Isabel Gouvêa26 em entrevista, que
afirma também que a partir daí a CIPÓ já começou a trabalhar dentro da metodologia do
“aprender pelo fazer” e sempre visando um desdobramento benéfico para as escolas
públicas, através da produção de materiais educativos.
Não se pode negar a importância do papel da Cipó a nível de democratização da
comunicação e educação para crianças e jovens, no entanto, como bem aponta Montaño
(2003), não deve ser ignorado o fato de que atuações como essa representam ações
emergenciais, suprindo determinadas lacunas, e que não necessariamente resolvem os
problemas estruturais a médio e longo prazo. “Sem dúvidas. As soluções paliativas
melhoram a vida, não apenas de seus beneficiários diretos, mas também da comunidade
como um todo. Mas isso não significa um ponto final na questão.” (COELHO, 2000, p.
194).

26

Entrevista cedida em 12/03/2018. Paulista radicada na Bahia tem carreira consolidada como fotógrafa,
foi coordenadora Geral da Oi Kabum! em Salvador e atua desde 1999 na Cipó.
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De tal modo, se torna perigoso considerar a atuação dessas organizações e da
iniciativa privada como substitutas ao Estado e não como complementar.
É justamente esse caráter “substitutivo” e não complementar que
desmascara as supostas “parcerias” entre o “Estado e a Sociedade”.
Ao abandonar-se a constituição de redes públicas permanentes
capazes de oferecer bens e serviços justamente onde eles são mais
necessários, ficam evidentes a fragmentação das ações e o seu caráter
emergencial e provisório. Substituem-se programas nacionais e
regionais por iniciativas “locais” incapazes de dar uma cobertura
suficiente [...] (SOARES, L. 2003, p. 12)

Por isso, considerando esse caráter “emergencial e provisório”, destacado pelo
autor, é necessário tecer críticas quanto à posição na qual colocam a sociedade civil
como reguladora, no lugar do Estado, concordando com Montaño (2003) e L. Soares
(2003) no que diz respeito ao equívoco em considerar as ONGs enquanto salvadoras,
solução de todos os problemas sociais. Não deve ser esquecido que o terceiro setor
também é passível de falhas.
No tocante a atuação das ONGs, Milton Santos (2001) diz se tratar de um papel
localizado, um paliativo, já que cabe a elas a escolha de determinado(s) beneficiário(s)
ou grupos, privilegiando assim uma parcela enquanto a maioria estaria de fora.
Nas condições brasileiras, dada a magnitude dos problemas sociais,
[...] a ideia de que o Estado venha algum dia a ser substituído pelo
terceiro setor na resolução dos problemas sociais não passa de uma
utopia. A ênfase nas soluções locais e nas iniciativas comunitárias é
importante, pode significar uma melhoria das condições de vida de
determinada comunidade, mas essa é uma solução que não pode ser
aplicada em escala global. (COELHO, 2000, p. 194)

Sendo assim, as organizações não-estatais não devem ser colocadas em posição de
substitutas ao Estado, o qual deve ser o principal ator na viabilização e garantia dos
direitos sociais, das políticas públicas e do desenvolvimento social.
O Estado, ao deixar de prestar diretamente os serviços sociais,
repassando a execução para o "terceiro setor", abstém-se de fazer uma
política social universal compulsória, não-contributivista e gratuita,
com programas nacionais e regionais, e constitutiva de direitos
sociais. O "terceiro setor" realiza uma política de ações pontuais,
setorializadas, localizadas, focalizadas, segmentadas, incapazes de
cobrir suficientemente as grandes massas em situação de exclusão.
(VIOLIN, 2006, p. 209-210)
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Não obstante reconhecer os limites do terceiro setor, vale reforçar sua
importância no interior de um país como o Brasil, onde a pobreza e as desigualdades
sociais são marcas de um problema estrutural.
Ativistas e estudiosos apresentam posições que apontam para a importância da
sociedade civil organizada, como é o caso de Anna Lucia Franco e Ellen Delmas (2016)
que ressaltam em seus trabalhos o apoio e a participação das ONGs na defesa de direitos
de minorias ignoradas pelo Estado.
Com esse cenário político-social-econômico instalado também no
Brasil, a atuação das ONGs ganhou espaço e importância social. [...]
contribuindo no processo de formação dos indivíduos, auxiliando-os
na luta por reconhecimento, fortalecendo a vontade de mudança,
estimulando e ampliando os movimentos sociais, pressionando em
maior escala o Estado, fomentando o processo de refundação do
Estado. [...] Dessa forma, as ONGs figuram como importantes
organismos paralelos ao Estado, que, se fortalecidos, poderão
influenciar de forma histórica a refundação do Estado dentro da
realidade brasileira (FRANCO; DELMAS, 2016, p. 80)

Ao exercer tal função política, as organizações em questão vêm prestando
relevantes

serviços

à

sociedade

(VALLE,

2004).

O

setor

tem

crescido

consideravelmente, absorvendo uma demanda social. A soma das intuições privadas
sem fins lucrativos existentes no país ultrapassa 290 mil27 - estando 22,9% concentradas
no Nordeste, de acordo com os dados apresentados pelo IBGE (2010). Em 2016, o
“Mapa das Organizações da Sociedade Civil” mostrou o aumento para cerca de 400 mil
organizações da sociedade civil. Além disso, vale ressaltar que em 2007, no Instituto
Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), o terceiro setor entrou com destaque na
composição do Produto Interno Bruto (PIB), sendo incluído nas estatísticas econômicas.

2.3 Um modelo de escola de arte e tecnologia: Oi Kabum!
A Oi Kabum! era um projeto de escola de arte e tecnologia do Oi Futuro, que
oferecia a jovens de 16 a 21 anos, de comunidades populares urbanas, estudantes ou
egressos da rede pública, formação em artes gráficas e digitais. O programa era
apresentado com a proposta principal de fazer com que os jovens se apropriassem das

27

Pesquisa FASFIL/ IBGE 2010 - lançada em dezembro de 2012:
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2010/default.shtm>
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tecnologias da comunicação e da informação em processos criativos, podendo, assim,
atuar no campo de trabalho artístico-cultural.
A primeira escola surge em 2003 no Rio de Janeiro, na área de cultura do Oi
Futuro, com a proposta de integrar cultura e educação, com uma experiência formativa e
produtiva, de caráter colaborativo. O projeto piloto da escola se estendeu em seguida
para Salvador/BA (2004), Recife/PE (2006) e por último para Belo Horizonte/MG
(2009).
Ao lado do instituto mantenedor e co-realizador do programa Oi Kabum! estavam
entidades parceiras que coordenavam as quatro unidades: Organização Não
Governamental Associação Imagem Comunitária (AIC), em Belo Horizonte; ONG
Auçuba Comunicação e Educação, em Recife; ONG Centro de Criação e Imagem
(CECIP), no Rio de Janeiro28; e a ONG Cipó Comunicação Interativa, em Salvador.
Cada ONG tinha liberdade para fazer adaptações e adotar a linha metodológica que
melhor se enquadrasse com a realidade local, levando em consideração aspectos sociais,
políticos e culturais.
Em Salvador a Oi Kabum! teve sua trajetória marcada ao longo de onze anos, com
a primeira turma em 2004, trabalhando na vertente do desenvolvimento pessoal, social e
profissional de jovens de comunidades populares29 de Salvador. O programa ofertava
formação para a juventude da região do Nordeste de Amaralina, Subúrbio Ferroviário
de Salvador (SFS) e Centro Histórico, por meio do uso educativo da arte e das
tecnologias da comunicação, tendo a identidade como tema norteador dos processos
criativos e da qualificação profissional desses jovens.
As atividades foram iniciadas em um espaço no bairro do Nordeste de Amaralina
e mantidas até o final de 2008. Em 2009 houve a transferência para um prédio no
Pelourinho após o assassinato30 de um dos alunos no bairro, que desencadeou uma série
de ameaças à equipe de gestores e educadores, forçando a decisão de férias coletivas e

28

Na abertura da Oi Kabum! no Rio de Janeiro a ONG parceira era a Spectaculu, que após divergências
se retirou e a CECIP foi convidada.
29
A compreensão do termo se fará no contexto de um espaço que “(...) expressa o longo caminho que se
tem a percorrer pela conquista dos direitos de cidadania de seus moradores. Por estar situada em uma área
histórica, política e geograficamente “menos importante” e “menos visível” à cidade, suas condições de
vida e de trabalho são igualmente tratadas de forma “menos importante.” (ESTRADA, 2006, p. 38). E a
partir daí as seguintes localidades se encaixam como comunidades populares atendidas pelo projeto:
Nordeste de Amaralina: Chapada, Nordeste, Santa Cruz, Areal e Vale das Pedrinhas; Subúrbio
Ferroviário: Plataforma, Paripe, Periperi, Mirantes de Periperi, Coutos, Fazenda Coutos, Alto de Coutos e
outros; Centro Histórico de Salvador – que abrange o Pelourinho e adjacências.
30
O caso e o processo de mudança serão detalhados mais à frente.
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mudança para um prédio no Centro Histórico. O espaço foi cedido através de uma
parceria com o Governo do Estado, através da SECULT.
No Pelourinho, a estrutura física do prédio contava com quatro salas de aula,
coordenação, galeria, sala multiuso, ilha de edição, banco de imagens, estúdio de design
sonoro e laboratório de revelação de fotos. Além dos equipamentos de alta tecnologia
como câmeras fotográficas e computadores Mac.
Quanto a equipe, era constituída por áreas: coordenação geral (Isabel Gouvêa);
coordenação pedagógica (Sandra Loureiro); coordenação do núcleo de produção (Jean
Cardoso); área de oportunidade (André Luiz Ferreira); Educadores – Computação
Gráfica (Fábio Farani), Design Gráfico (Fernando Figueiredo), Fotografia (Elza
Montal), Vídeo (Íris de Oliveira), Ser e Conviver (Daiane Silva e André Luiz Ferreira),
Oficina da Palavra (Lucia Manisco); profissionais de edição e equipamento (Débora
Freire e Sara Oliveira); secretaria (Daniela Filgueiras); banco de imagens (Zoi Santos);
Comunikabum (Vaguiner Bráz); apoio administrativo (Cira Santos, Manoel Lázaro,
Sidney Moniz e Valdeci Bispo); além dos jovens educadores.
A formação ocorria no período de um ano e meio, dividido num rodízio inicial em
linguagens das artes visuais (fotografia, design gráfico, computação gráfica e vídeo),
seguido de quatro módulos: Cultura e Identidade; Cultura e Comunidade; Cultura e
Arte; Projeto de Vida. E, para a realização da formação, os jovens contavam com uma
bolsa mensal, no valor de R$ 150, além de auxílio transporte e ticket-alimentação.
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h, funcionava a escola e à tarde, no mesmo
espaço e com os mesmos equipamentos, funcionava o Núcleo de Produção, que captava
projetos e clientes com o intuito de oferecer oportunidade de trabalho e formação
avançada para os jovens. A proposta desses projetos internos de produção era incentivar
a produção dos jovens e prepará-los para outros editais externos.
O processo formativo se configurava por meio de quatro etapas:
1. Processo de seleção estendido – oficinas Click: formando para conhecer: Nessa
etapa, bianual, eram analisados como critérios a faixa etária, dados socioeconômicos e o
interesse do jovem – observado nas entrevistas realizadas. O processo formativo
realizado tinha duração de 20 a 40 horas, contava geralmente com a participação do
dobro do número de vagas, ao final 80 candidatos eram selecionados.
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2. Formação básica: apropriação dos meios tecnológicos e artísticos: A formação
ocorria no período de dezoito meses, tendo como eixos centrais: o reconhecimento da
identidade, da comunidade, da cidade, da cultura e da construção do projeto de vida.
3. Núcleo de Produção: incubadora de projetos, inovações e oportunidades: Após a
formação básica, havia a opção de ingressar em uma etapa de formação complementar,
através do Núcleo de Produção em Arte e Tecnologia, com a possibilidade de colocar os
conhecimentos em prática e ganhar experiência para o mundo do trabalho, através da
realização de projetos, internos e externos, nas quatro áreas.
4. Ações Multiplicadoras: disseminação do conhecimento produzido pelas escolas: A
ideia era que todo o conhecimento adquirido através das ações ao longo da formação e
experiências vividas na Oi Kabum! fosse compartilhado e multiplicado em outros
espaços, com outros jovens, possibilitando um maior alcance. O projeto buscava ofertar
uma formação para além do mercado de trabalho, que refletisse na vida desses jovens e
que possivelmente chegasse até outros semelhantes, sobretudo por meio de escolas
públicas e espaços culturais. Um discurso que parece se concretizar muito mais a partir
da Cipó, sempre evidenciando essa necessidade e a preocupação com a ampliação e o
diálogo com outras instituições e espaços.

Isabel Gouvêa, que esteve à frente da direção da Oi Kabum!, reforça o foco na
metodologia do “aprender pelo fazer”, através da qual todo o aprendizado era reflexo de
um processo produtivo, constantemente adaptado e renovado a cada turma.
Por meio da participação possibilitada na parte pedagógica, cada educador tinha
espaço para propor e o processo de planejamento envolvia ainda jovens educadores. O
“jovem educador” é uma metodologia adotada pela Oi Kabum! Salvador, que depois se
estendeu para as demais escolas, cada turma tinha um jovem educador egresso da turma
anterior com o objetivo de ser o elo entre os educadores e os educandos.
[...] eles tinham direito a tudo, à palavra, participar das criações, eles
intercediam em tudo. E essa descoberta que a gente teve, foi uma
metodologia da Cipó que a gente trouxe pra Oi Kabum. E as outras
escolas foram vendo e foram adotando. (Isabel Gouvêa, 2018)31

31

Entrevista concedida para esta pesquisa em 13/03/2018.
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O incentivo à participação dos jovens tinha como foco principal o fortalecimento
da autonomia e expressão, além de despertar a consciência crítica e a responsabilidade.
As práticas participativas também permeiam os processos de
construção dos trabalhos artísticos (vídeos, fotografias, fanzines, sites,
textos, instalações). Educadores e estudantes são corresponsáveis
pelas produções, assim como pelo enfoque na abordagem do conteúdo
e pelo suporte e forma de escoamento e circulação das peças.
(PEDROSA; LEONEL, 2015, p. 92)

De acordo com a Cipó (2016), em Salvador, cerca de 480 jovens foram
beneficiados com a formação na área de arte e tecnologia; um total de 23 mostras
artísticas realizadas, envolvendo um público total estimado de 31.100 visitantes; 12
prêmios foram recebidos por trabalhos desenvolvidos; e a realização de palestras,
seminários e oficinas, para jovens e educadores, atingiu um público total de 6.030
pessoas.
O Balanço Social de 2015 – Oi Futuro, mesmo ano em que as atividades da Oi
Kabum! foram encerradas, mostra que só nesse período foram ofertadas mais de 100
atividades, contemplando mais de 3 mil pessoas. Quatro mostras coletivas em
comemoração aos 12 anos do programa foram realizadas com obras das quatro escolas,
recebendo a visitação de cerca de 14 mil pessoas. No mesmo período, houve o
reconhecimento pelo Ministério da Educação e o lançamento do livro “Arquivo Oi
Kabum! 12 anos: Juventude, experiências e aprendizados em Arte e Tecnologia”,
organizado com a proposta de apresentar conceitos, aprendizagens e práticas
experimentadas e criadas nas escolas Oi Kabum!.
De modo geral, os números são representativos, porém cabe nos próximos
capítulos uma reflexão cuidadosa junto aos egressos, sujeitos da experiência, a partir da
hipótese de que, apesar de chegarem ao fim depois de anos, projetos como esse têm um
grau de representação, podendo vir a impactar direta e/ou indiretamente na vida pessoal,
social e profissional, na construção identitária e acabar influenciando suas trajetórias.
Por outro lado, será um exercício delicado problematizar a questão central da
pesquisa, visto que à sombra desses números estão todas as questões colocadas
anteriormente no início do capítulo. Questões que expõem as fraturas da iniciativa
privada, ao passo que sua lógica pautada na produção e no lucro contribui com a
existência e manutenção de diversos problemas sociais, os mesmos que as empresas se
propõem a tentar minimizar através dos investimentos em parcerias, programas e
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projetos sociais – sempre com propósitos particulares predefinidos. Diante disso, antes
de toda e qualquer reflexão se fará necessário sempre questionar o jogo de interesses e
os contrassensos que perpassam os investimentos da iniciativa privada no âmbito social.
Cabe pensar ainda porque não houve nenhuma movimentação do Estado, apesar de
procurado, para manter a escola em funcionamento. Um desafio colocar todas essas
questões de modo articulado e procurar respostas.
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3 CULTURA E JUVENTUDE: UMA REVISÃO DAS CATEGORIAS
3.1. Juventude ou Juventudes? Juventude que não cabe no singular
De certa forma, “todos” querem ser jovens, ao
menos como slogan publicitário.
(ENNE, 2010, p. 30)

O uso da categoria juventude é complexo e percorre diferentes caminhos, “[...]
entre acadêmicos e especialistas não há consenso sobre o que caracteriza a juventude,
nem sobre como recortá-la ou, mesmo, se existem traços característicos que justifiquem
o uso [...]” (TOMMASI, 2017, p. 2). São diversas e diferentes as percepções sobre a
categoria, com base na noção etária ou na construção social, e a partir delas é possível
aprofundar as reflexões sobre a condição juvenil.
A juventude é vista como uma passagem para a vida adulta, um período de
transição, uma fase muito mais pautada na passagem do que na realidade, muito mais no
futuro do que no presente: “o que vai vir a ser”. Sendo diversas as projeções feitas sobre
a vida desses sujeitos. E assim como as categorias de infância e vida adulta, é construída
socialmente (Ibid).
Para Regina Novaes essa é uma fase de preparação, marcada por ambivalências.
Na sociedade moderna, embora haja variação dos limites de idade, a
juventude é compreendida como um tempo de construção de
identidades e de definição de projetos de futuro. Por isto mesmo, de
maneira geral, a juventude é a fase da vida mais marcada por
ambivalências. Ser jovem é viver uma contraditória convivência entre
a subordinação à família e à sociedade e ao mesmo tempo, grandes
expectativas de emancipação. (NOVAES, 2007, p. 1)

Antes de tudo é imprescindível pontuar que nesse estudo quando falamos em
juventude não estamos considerando-a como um mero objeto de estudo, mas sim
tratando de sujeitos que têm muito a ensinar, sobretudo através dos seus relatos de
experiências. Portanto, sujeitos fonte de conhecimento que estão no mesmo nível da
pesquisadora, contribuindo bastante com a construção do processo de escrita.
Outro ponto fundamental é a necessidade de compreender e reconhecê-la na sua
diversidade, jamais no singular. É preciso enxergar a sua pluralidade sem desconsiderar
o contexto social no qual os jovens estão inseridos, concordando com a visão de Dayrell
(2003) de que as relações e o meio social são fatores que irão influenciar no
desenvolvimento dos sujeitos. “É necessário levar em conta o contexto no qual estão
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inseridos, porque, no fundo, a juventude não se estuda estudando somente a juventude,
mas, sim, seu contexto midiático, político e social.” (PAMPOLS, 2018, p. 321)
Essa juventude tão plural vem construindo suas próprias narrativas artísticas,
culturais e geopolíticas, ampliando o repertório em meio ao processo de construção da
identidade individual e coletiva. Carrano (2008 e 2015) e Amaral (2011) sinalizam a
importância de atentar para como esses próprios sujeitos representam, encaram e
experimentam a juventude, dentro das diferentes possibilidades e situações vivenciadas,
já que estão em uma condição de certa transitoriedade.
Com base em documentos da Secretaria Nacional de Juventude, no Estatuto da
Juventude, Lei nº 12.852/ 2013, a categoria compreende a faixa etária dos 15 (quinze)
aos 29 (vinte e nove) anos de idade32, embora alguns estudiosos do campo defendam
que “a juventude é algo mais amplo que o período cronológico” (PAMPOLS, 2018).
População essa que corresponde ao total de 50.803.219 jovens no Brasil (IBGE, 2018),
conforme mostra o gráfico abaixo, com uma maior concentração na faixa etária dos 20
aos 24 anos.
Gráfico 2 - Gráfico da População por faixa etária | 2018

Fonte: Projeção da População - IBGE

Para Bourdieu (1983), a juventude é apenas uma palavra, sendo arbitrária a
divisão entre idades. Por outro lado, autores como Mario Margulis e Marcelo Urresti,
em “La juventud es más que una palabra” (1996), tentam propor uma reflexão que
32

Sendo considerados dos 15 aos 17 anos: jovens adolescentes; dos 18 aos 24: jovens jovens; e dos 25
aos 29: jovens adultos.
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pensa a juventude para além de um signo ou mera categoria definida por uma faixa
etária, incluindo a dimensão simbólica que envolve o “ser jovem”.
En relación a esta concepción se ha llegado a considerar a la juventud
como mero signo, una construcción cultural desgajada de otras
condiciones, un sentido socialmente constituido, relativamente
desvinculado de las condiciones materiales e históricas que
condicionan a su significante. Cuando Bourdieu titula: “La juventud
no es más que una palabra”, parece exasperar la condición de signo
atribuida a la juventud. (MARGULIS; URRESTI, 1996, p. 2)

O sociólogo francês destaca ainda que assim como a velhice, a juventude é uma
construção social, sendo a idade social e a biológica muito complexas. E, nesse
contexto, ao falar de juventude, aponta para a necessidade de compreendê-la de modo
articulado com as outras faixas etárias, jamais de modo isolado, e de não descartar a
existência dos dois pólos, que representam as possibilidades (maiores e menores)
oferecidas aos jovens.
Nesse ponto é possível dialogar com Margulis e Urresti (1996) por trazerem a
noção de “moratória” como um espaço de possibilidades que é aberto a certos setores
sociais sendo necessário, portanto, ao usar a categoria falar das desigualdades sociais
implícitas. “Entonces se dice que la juventud depende de una moratoria, un espacio de
posibilidades abierto a ciertos sectores sociales y limitado a determinados períodos
históricos.” (Ibid, p. 1)
Sabe-se que para jovens das camadas populares, sobretudo um jovem da periferia,
a probabilidade das responsabilidades chegarem mais cedo e de conviverem com
oportunidades negadas é maior do que a de um jovem com condições financeiras mais
elevadas, situado em outro contexto geográfico, cultural e social privilegiado.

Las modalidades sociales del ser joven dependen de la edad, la
generación, el crédito vital, la clase social, el marco institucional y el
género. No se manifiesta de la misma manera si se es de clase popular
o no, lo que implica que los recursos que brinda la moratoria social no
están distribuidos de manera simétrica entre los diversos sectores
sociales. Esto significa que la ecuación entre moratoria y necesidad
hace probablemente más corto el período juvenil en sectores populares
y más largo en las clases medias y altas. [...] De esta manera, ser joven
es un abanico de modalidades culturales que se despliegan con la
interacción de las probabilidades parciales dispuestas por la clase, el
género, la edad, la memoria incorporada, las instituciones. (Ibid, p. 10)
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Tommasi (2017) inclui nos seus estudos essa noção de moratória colocada por
Margulis e Urresti, reforçando como os marcadores sociais, culturais, de gênero e raça
vão definir as trajetórias (desiguais) e o tratamento dado aos jovens. Assim, o sentido de
“moratória social” só se fará então efetivo para um jovem, que no geral tem perfil
branco, morador de área nobre, com família estruturada, diferente do perfil de um jovem
negro e da periferia, por exemplo, que já nasce inserido em um contexto desigual. Como
bem aponta Dayrell:
Na perspectiva antropológica, é necessário levar em conta que as
representações sobre a juventude, a posição social dos jovens e o
tratamento que lhes é dado pela sociedade ganham contornos
particulares em contextos históricos, sociais e culturais distintos.
(DAYRELL, 2004, p.3).

Ainda nessa discussão sobre a categoria juventude, Feixa Pampols (2018) chama a
atenção para um fato contraditório. Se por um lado a juventude é colocada numa
posição de desejo – todos querem ser jovens, seguir o mesmo estilo, ter as mesmas
habilidades e disposição por exemplo – por outro acaba sendo violentada diariamente,
de forma física e simbólica, sem a garantia dos seus direitos.
[...] nunca como agora a juventude havia sido tão idealizada, tão
imitada, havia tido tanto prestígio simbólico, no sentido de que todos
querem ser jovens, todos querem um corpo jovem e ter, em especial, a
habilidade tecnológica que os jovens possuem para conectarem-se
com o mundo digital. [...] Por outro lado, e esta é a contradição de
meu ponto de vista, nunca como agora as juventudes vêm sendo tão
excluídas, tão marginalizadas, tão violentadas em todos os sentidos e
estão sendo afugentadas de qualquer tipo de poder econômico ou
político. A ponto de alguns autores falarem de “juvenicídio moral” da
juventude, [...] que seria a estigmatização, o menosprezo constante, o
não levar em conta o que os jovens querem ou dizem. (PAMPOLS,
2018, p. 313)

Ou seja, parecer jovem e se comportar como um é interessante, mas ser jovem de
fato, não. As juventudes não são levadas a sério, tampouco ouvidas.
Com outra importante contribuição quando o assunto é essa idealização juvenil,
Enne (2010) traz nos seus estudos uma reflexão associando a construção da categoria
juventude, através do termo “espírito do tempo”, com a constituição da modernidade
ocidental. Relação essa que ajuda a pensar na idealização do “ser jovem”, desencadeada
na construção de estilos de vida como bem apontou anteriormente Pampols, ou ainda,
como cita Enne (2010), no “redesenho da complexidade intrínseca da vida moderna”.
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"[...] como espírito do tempo, “juventude” é signo vital do ser moderno. [...] Sem
dúvida, ser moderno é ser jovem, mesmo antes do próprio, em termos etários, ser
percebido – não sem temores – em sua existência.” (ENNE, 2010, p. 19)
Os indivíduos começam a adotar estilos de vida e comportamentos em busca de
uma permanente juventude. Envelhecer torna-se um problema. É interessante manter a
jovialidade. Nesse processo, que começa a ser assistido no início do século XX, a
publicidade segue a tendência, mudando o seu formato que abre espaço cada vez mais
aos comportamentos e valores juvenis (Ibid). O cinema e o esporte acompanham a
mesma linha dos anúncios publicitários, afinal nada mais interessante do que mostrar
corpos bonitos, fortes e definidos, tão idealizados.
Se a princípio a publicidade era um suporte nas vendas, logo ocupa um lugar
central, contribuindo com a criação desse imaginário e reforçando os desejos. Tudo o
que envolve “ser jovem” vira objeto de consumo (estilo, comportamento, serviços,
produtos…), a cultura do consumo.
Concordando com Canclini (2010, p. 60), a compreensão de consumo estabelecida
aqui é de um “[...] conjunto de processos socioculturais em que se realizam a
apropriação e os usos dos produtos”, na medida em que “[...] os desejos se transformam
em demandas e em atos socialmente regulados.” (Ibid, p. 65). Mais do que produtos e
serviços, valores, poder e status são sustentados e vendidos por meio do discurso
publicitário. A publicidade não cria esses valores, mas reforça,
[...] hipervaloriza tais elementos que “naturalmente” não conduziriam
os indivíduos muitas vezes a um certo mal-estar pelo fato de não
possuir determinados bens representativos dos estratos sociais que se
encontram em níveis superiores na escala sócio-econômica. (MATOS,
R. 2013, p. 25)

E ao falar em publicidade é necessário considerar que nas camadas populares a
publicidade interna se apresenta de modo diferente, com reinvenções. Basta olhar para a
divulgação do comércio local e perceber a presença marcante de cartazes, auto-falante e
até dos famosos carros de som. As opções mais elaboradas, como os outdoors, ficam
para os centros das cidades, e aquele morador da periferia, por exemplo, só terá acesso
geralmente a caminho do trabalho. Por isso, é necessário pensar no papel desempenhado
pela televisão, “vitrine doméstica”, que vai expor bens e produtos e consequentemente
gerar a cobiça, até mesmo daqueles que não têm condições de ter acesso ou o têm de
forma restrita (Idem, 2013).

61

Sem dúvida, um dos problemas centrais imersos numa sociedade
como a brasileira é o profundo paradoxo entre a realidade que
marginaliza socialmente grande parte de sua população e, ao mesmo
tempo, o reforço permanente a um imaginário de luxo, de
possibilidades de ascensão social através de um meio poderoso como
a TV. (Idem, 2009, p. 79)

E mesmo sem condições esses sujeitos vão encontrar caminhos para satisfazer os
desejos, nem que seja com as opções de crédito e parcelamentos em inúmeras vezes,
não importando também se o valor final terá acréscimo de juros. O que vale mesmo é a
realização. Até porque: “[...] Os indivíduos que foram educados em um cosmo
consumista e que não podem beneficiar-se dele vivem seu estado com um sentimento de
frustração, de autodesqualificação, de fracasso pessoal.” (LIPOVETSKY; SERROY,
2011, p. 60).
Lipovetsky e Serroy (2011) trazem uma importante discussão sobre as
disparidades acentuadas na sociedade a nível mundial. Diferenças e desigualdades que
são reordenadas pela globalização (CANCLINI, 2010). Então é fundamental pensar
como essa sociedade de consumo se desenvolve, de modo contraditório, em um país que
é totalmente excludente. O Brasil ocupa a nona posição quando o assunto é o PIB
mundial, e possui 40% da sua população, até catorze anos de idade e, sobretudo, negra,
em situação de pobreza (SCHWARCZ, 2019). Nosso país é marcado pelas heranças,
bem sólidas, de um processo histórico desigual e excludente.
É verdade que a questão da pobreza sempre foi notada, registrada e
documentada [...] Mas isto não se traduziu em providências para a sua
erradicação, pois nunca chegou a se constituir uma opinião pública
crítica e capaz de mobilizar vontades políticas nesse sentido, ou um
debate mais amplo sobre a sua relação com as desigualdades e com as
injustiças. (MATOS, R. 2009, p. 11-12)

3.1.1 O jovem como problema social: a realidade da juventude negra e periférica
[...] ao privilegiar o foco de nossa atenção
sobre os jovens como emblemas dos problemas
sociais, muitas vezes não conseguimos enxergálos e entendê-los propriamente; e, como
consequência, nos livrar de uma postura de
desqualificação da sua atuação como sujeitos.
(ABRAMO, 1997, p. 35)
Eles combinaram de nos matar. E nós
combinamos de não morrer.
(Conceição Evaristo)
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É preciso observar que ao mesmo tempo em que há essa ânsia por ser e se
comportar como jovem há também um discurso sustentado pela sociedade e reforçado
pela mídia que coloca os jovens na condição de problema.
O jovem deixa de ser pensado como um segmento em “transição” e é
identificado a partir de seus comportamentos e práticas. Ele passa a
ser vítima ou agressor de atos de violência. [...] O ator da violência –
que ainda não havia sido definido – encontra no eixo juventude sua
materialidade. (MACEDO e CASTRO, 2009, p. 121)

Abramo (1997) já chamava a atenção para o fato da juventude ser tematizada
sempre pela ótica do “problema social”, de modo que só as falhas no processo de
desenvolvimento ganham destaque, “a juventude só se torna objeto de atenção enquanto
representa uma ameaça de ruptura com a continuidade social: ameaça para si própria ou
para a sociedade.” (ABRAMO, 1997. p. 29). E acrescenta que: “É nesse sentido que a
juventude só está presente para o pensamento e para a ação social como “problema”.
A autora retoma nos seus estudos o modo como esse tema passou a se fazer
presente no campo de discussão, voltando a memória para décadas passadas até chegar
ao contexto atual.
A socióloga e pesquisadora nos temas de juventude destaca que nas décadas de 60
e parte de 70, por exemplo, o que se configurava como problema eram os jovens que
buscavam por transformação, mas eram vistos como ameaça à ordem social (política,
cultura e moral).
No Brasil, é particularmente neste momento que a questão da
juventude ganha maior visibilidade, exatamente pelo engajamento de
jovens de classe média, do ensino secundário e universitário, na luta
contra o regime autoritário, através de mobilizações de entidades
estudantis e do engajamento nos partidos de esquerda; mas também
pelos movimentos culturais que questionavam os padrões de
comportamento – sexuais, morais, na relação com a propriedade e o
consumo (Ibid, p. 31)

Só mais tarde se reconhece de modo positivo a busca por transformação desses
jovens (Ibid), afinal havia engajamento e questionamentos, sobretudo em relação aos
padrões de comportamento da época. A síntese de décadas passadas apresentada por
Abramo serve para pensar na condição juvenil e no atual perfil considerado como jovem
problema. As atitudes desses sujeitos sempre foram vistas pela ótica da infantilidade,
sendo desqualificados e ignorados, ou da resistência, de forma a despertar uma sensação
de insegurança e perigo (ENNE, 2010).
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Cappi (2015)33 traz uma discussão importante de como é construído o imaginário
de uma juventude que causa medo na sociedade, reforçando que: “O jovem é visto hoje
como problema e não como possibilidade e recurso. O discurso sobre o jovem hoje é
pautado numa visão amedrontada e amedrontadora”.
Hoje, o perfil de jovem-problema, ator da violência34, está associado ao jovem
negro e morador de periferia, que tem sua atuação e existência desqualificadas. Há um
discurso estigmatizado que é produzido, reproduzido e compartilhado diariamente de
forma naturalizada, de modo que se consolida no imaginário social a “[...] a imagem do
jovem negro e pobre das periferias enquanto um sujeito sem direitos ou, podemos dizer,
aos quais a ausência de garantia dos direitos não causa estranhamento (MATOS, D.
2015, p. 460).
Tampouco causa estranhamento a forma como esses sujeitos são vítimas
diariamente da violência letal, sendo seus corpos (predominantemente negros) alvos de
armas de fogo. Suas vidas são interrompidas antes mesmo de alcançarem o futuro tão
cobrado pela sociedade: a vida adulta. São vítimas duas vezes, porque a culpa desse
destino também é direcionada a eles. Essa triste realidade não pode ser naturalizada
como é. Não pode ser visto como normal o genocídio35 da juventude negra dia após dia.
Aqui, o genocídio está nas bases de um projeto de Estado assumido
desde a abolição da escravatura, com o qual nunca se rompera
efetivamente. A agenda genocida é recepcionada pelos sucessivos
governos que assumiram a condução do país desde então, sem que se
alterassem os termos desse pacto. Daí a grande dificuldade em ter
acesso ao projeto: ele não é episódico, mas estrutural. (FLAUZINA,
2006, p. 120)

É preciso reconhecer que mesmo com os avanços nas políticas públicas voltadas
para a juventude, nos governos do PT dos anos 2000, através da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ) e das Conferências de Juventude, ainda é gritante o cenário de
extermínio da juventude, com atenção para os marcadores raciais, sociais, territoriais e

Entrevista intitulada “O medo é politicamente rentável”, publicada em 2015 na Revista Muito, no
Jornal A TARDE. Disponível em: http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1673449-cappi-o-medo-epoliticamente-rentavel. Acesso em: 17 fev. 2019.
34
A categoria violência é compreendida como o “uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática,
contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.” (Organização Mundial
da Saúde - OMS)
35
“[...] a apropriação da categoria genocídio para se retratar a realidade brasileira é incontestavelmente
devida no que se refere às práticas levadas a cabo para a eliminação do contingente negro.” (FLAUZINA,
2006, p. 119)
33
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de gênero. Realidade traduzida por números que apontam para um cenário que assusta.
De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (2017):
A violência contra a juventude negra no Brasil atingiu índices
alarmantes e precisa ser enfrentada com políticas públicas estruturadas
que envolvam as diversas dimensões da vida dos jovens como
educação, trabalho, família, saúde, renda, igualdade racial e
oportunidades iguais para todos. Os jovens de 15 a 29 anos
representam um quarto da população brasileira e estão entre as
maiores vítimas de homicídios. Vale lembrar que essas mortes têm
uma geografia e um endereço certo, pois estamos falando dos jovens,
sobretudo das periferias, que estão mais expostos à violência.
(BRASIL, 2017, p. 11)

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (2017) é um documento que traz
os resumos de dois indicadores sintéticos desenvolvidos pela Secretaria Nacional de
Juventude em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública - Índice de
Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial e o Índice de
Vulnerabilidade Juvenil à Violência - IVJ - Violência. Com base no ano de 2015, a
análise foi feita a partir de quatro dimensões: violência entre os jovens; frequência à
escola e situação de emprego; pobreza no município; e desigualdade - considerando as
27 Unidades da Federação.
Dados do Atlas da Violência 2017 (IPEA, FBSP) mostram que mais
da metade das 59.080 pessoas mortas por homicídios em 2015 eram
jovens (31.264, equivalentes a 54,1%), das quais 71% negras (pretas e
pardas) e 92% do sexo masculino. Além de grave violação aos direitos
humanos, a violência impede que parte significativa dos jovens
brasileiros tenha uma vida plena e revela uma inesgotável fonte de
perda de talentos para o desenvolvimento do país. (BRASIL, 2017, p.
15)

Já em 2016 a taxa de homicídios no Brasil atingiu a marca de 62.517, sendo
33.590 jovens assassinados, 94% desse total representava o sexo masculino, o que
corresponde a um aumento de 7,4% se comparado ao ano anterior (Atlas da Violência
2018). Com uma acentuação quando o assunto é a população negra, a que mais sofre.
O fator desigualdade racial define as formas de manifestação da violência no
Brasil, principalmente entre jovens, com uma diferença considerável já que a taxa de
mortalidade de jovens brancos apontada foi de 31,89 para cada mil jovens em 2015,
enquanto que a de jovens negros foi de 86,34, mais que o dobro - liderando nesse
ranking a região Nordeste (conforme gráfico a seguir), onde mais matam jovens negros,
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115,7 contra 27,1 de jovens brancos. Os dados são alarmantes e só constatam a triste
realidade vivida diariamente pela juventude negra e por suas famílias.
Gráfico 3 – Taxa de homicídio entre jovens por raça/cor, Brasil e Regiões

Fonte: IVJ - Violência e Desigualdade Racial 2017, Ano base 2015; Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Não está em questão quais mortes chocam mais ou quais vidas mais importam,
jovens morrem todos os dias vítimas da violência, mas existe uma questão por trás dos
dados que merece atenção. A violência tem cor e endereço. As análises feitas nesses
documentos apontam para indicadores que reforçam a tese de que a cor da pele está
diretamente ligada ao fator de risco violência, sendo o homicídio a principal forma de
manifestação que atinge os jovens, em sua maioria do sexo masculino e moradores de
periferias.
Os negros, especialmente os homens jovens negros, são o perfil mais
frequente do homicídio no Brasil, sendo muito mais vulneráveis à
violência do que os jovens não negros. Por sua vez, os negros são
também as principais vítimas da ação letal das polícias36 e o perfil
predominante da população prisional do Brasil. Para que possamos
reduzir a violência letal no país, é necessário que esses dados sejam
levados em consideração e alvo de profunda reflexão. (ATLAS DA
VIOLÊNCIA, 2018, p. 41)37
36

Vale sublinhar o paradoxo de a PM, uma instituição com presença maciça de negros nos seus quadros,
praticar discriminação racial, ser percebida como racista por boa parte da sociedade e, ainda assim,
esquivar-se defensivamente de qualquer questionamento, de qualquer debate, interno ou externo, sobre o
problema. (RAMOS, 2004, p. 11). Polícia que também é alvo do Estado violento e sofre com a falta de
políticas de segurança pública.
37
Cabe aqui um parêntese para destacar que essa é uma questão muito complexa, visto que apesar da
ausência de dados oficiais e da falta de conclusão das investigações sobre a maioria dos casos,
especialistas apontam que esse é também o perfil de autores da violência. “É consenso entre a maioria dos
especialistas ouvidos pelo G1 que o perfil de quem mata é parecido com o perfil de quem morre. Em
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Óbitos que se tornam habituais, dificilmente geram comoção, “[...] alguns deles
ganham algumas linhas em jornais, algumas falas em rádio e televisão e todos viram
números nos arquivos do sistema de justiça criminal. Quanto mais eles crescem, mais a
indiferença lhes acompanha.” (CORDEIRO; TAPARELLI, 2012, p. 109). E aí estamos
lidando não só com a indiferença, mas com outro problema maior, a desigualdade racial,
com o racismo que estrutura a sociedade, que está na base, embora seja negado todos os
dias38.
A violência contra o jovem negro morador das favelas e periferias é
alimentada pelo racismo que naturaliza a violência e torna esses
jovens ‘matáveis’. As autoridades brasileiras em âmbito federal e
estadual não atuaram sobre essa realidade (Jurema Werneck39, 2017).

A crítica também é feita pela historiadora Lilia Schwarcz (2019) 40, que em
entrevista sinaliza a forte recriação das práticas racistas na nossa sociedade, as quais se
revelam através do racismo estrutural. Schwarcz reflete também sobre a triste realidade
de uma polícia violenta, de um país com a terceira maior população carcerária41 do
planeta e com uma realidade de mortes que tem muito bem definida um recorte racial,
geracional e regional.
Praticamos um racismo estrutural porque os números do Censo, dos
mapas da violência e de outras pesquisas mostram de forma muito
persistente como os brasileiros continuam discriminando negros no
espaço da educação, da saúde, do transporte e da moradia. Essas
pesquisas mostram como estamos matando uma geração de jovens
negros nas periferias do Brasil todo. É um racismo estrutural porque
ele abarca vários níveis de nossa estrutura, ou seja, ele não está
localizado em um setor, mas se desmembra por vários setores.
(SCHWARCZ. 2019)

geral, apontam, são homens negros de baixa renda, com baixa escolaridade, com até 29 anos, e moradores
da periferia – especialmente locais onde o Estado é ausente e não atua com políticas públicas.” - Gabriela
Cesar e Thiago Reis (G1, 2018). <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/brasil-registraquase-60-mil-pessoas-assassinadas-em-2017.ghtml>.
38
Vivemos em uma sociedade que embora a existência do racismo seja reconhecida, não se reconhecem
os autores. O racismo vem do outro, mas nunca da minha parte. Mas quem são esses “outros”? A reflexão
individual mais que importante e necessária, é urgente.
39
Diretora executiva da Anistia Internacional. <https://anistia.org.br/noticias/campanha-jovem-negrovivo-comemora-tres-anos-de-mobilizacao-resistencia-e-luta/>
40
ROCHA, Matheus. Entrevista com Lilia Schwarcz. Época/ O Globo. 10.01.2019. Disponível em:
https://epoca.globo.com/existe-um-ataque-todas-as-formas-de-educacao-diz-lilia-schwarcz23361600?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar&fbclid=IwAR0Q
RZip0gKuCpCNWQeHpTJvn6SxFM92l2EIyNzPtT46CrUEe0Mcwg6QRCY. Acesso: 19 jan. 2019.
41
A população carcerária do Brasil é de 726 mil, o que coloca o país somente atrás dos Estados Unido (1º
lugar, com mais de 2 milhões de presos) e da China (2º lugar, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas
encarceradas).
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A cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil (ONU, 2017). São números
que não chocam a sociedade. Como diria Conceição Evaristo (2017)42, “[...] nós
brasileiros, nós fazemos vistas grossas a muitas coisas, inclusive ao próprio racismo”.
Quanto vale uma vida negra? Quanta indiferença cabe diante de um corpo negro
estendido no chão? Essa triste realidade não pode ser naturalizada como é. Vidas negras
importam!
A filósofa Djamila Ribeiro, referência intelectual negra, expressa sempre que o
racismo é o maior problema a ser discutido no Brasil, embora não seja visto como o
problema maior, sendo sempre deixado para trás. “Sempre é essa questão, ‘a gente vai
discutir os problemas maiores e depois a gente discute essa questão’, sem entender que
não tem problema maior no Brasil hoje do que discutir o racismo, que acaba gerando
várias desigualdades.” (Djamila Ribeiro, 2018)43.
Enquanto a nossa sociedade for estruturada pelo racismo, enquanto a morte de
negras e negros for naturalizada, enquanto não houver a efetivação de políticas públicas
direcionadas para as juventudes, com essa preocupação, jovens negros continuarão
morrendo e não será possível mudar a realidade que está posta e reflete nesses índices
preocupantes. A “carne” negra não pode continuar sendo a mais barata do mercado.
E, embora jovens do sexo masculino correspondam ao perfil das maiores vítimas
dos homicídios, cabe um parêntese para ressaltar que jovens do sexo feminino também
são afetadas direta ou indiretamente com a violência, seja vivenciando casos de pessoas
próximas ou mesmo sofrendo efetivamente algum tipo de violência (com números
preocupantes, sobretudo quando se trata da violência doméstica, casos de estupro e
feminicídio). Entre elas a cor da pele também representa um fator determinante, reflete
significativamente nos números.
Considerando-se a faixa etária de jovens (15 a 29 anos), em 26
Unidades da Federação a taxa de homicídios é maior entre as
mulheres negras do que entre as mulheres brancas. No mesmo sentido,
o Atlas da Violência (2017) mostrou que entre 2005 e 2015 a taxa de
homicídios de mulheres brancas teve redução de 7,4%, enquanto a
taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22%. (BRASIL,
2017, p. 40).

42

Depoimento gravado pela ONU Brasil no debate "Literatura Interseccional", durante a 3ª Conferência
Internacional. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conceicao-evaristo-violencia-contra-juventudenegra-tambem-e-efeito-das-vistas-grossas-sobre-racismo/. Acesso: 18 fev. 2019.
43
Entrevista intitulada “Não tem problema maior hoje no Brasil do que discutir o racismo”, publicada em
2018 no Portal Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/djamila-ribeiro-nao-tem-problemamaior-hoje-no-brasil-do-que-discutir-o-racismo/. Acesso em: 18 fev. 2019.
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Um fator considerável é que a maioria desses casos envolve uma relação de poder,
na qual se tem a figura de um homem como autor da violência, esse que geralmente é
atual ou ex-parceiro íntimo da vítima. E não se trata apenas de homens brancos na
condição de autores, negros também praticam a violência contra mulheres negras. Isso
pra dizer que é inviável pensar apenas nas questões sob o viés que coloca brancos de um
lado e negros de outro.
Hall (2006), em “A identidade cultural na pós-modernidade”, utiliza o exemplo
de um famoso processo de um juiz negro44, acusado de assédio sexual contra uma
mulher negra, para discutir essa implosão das identidades. O caso descarta a tese de que
em regra brancos estariam contra o juiz e negros a favor, ou de que somente homens
estivessem do lado dele e mulheres contra, tendo como base as identidades de gênero ou
raça. Os sujeitos são conduzidos por vários aspectos identitários, que influenciam na
tomada de posição e vão além do que aparentemente está posto. “A questão da culpa ou
da inocência do juiz Thomas não está em discussão aqui; o que está em discussão é o
“jogo de identidades” e suas consequências políticas.” (Ibid, p. 20).
É importante perceber que diferentes identidades (racial, de gênero e classe,
ideologia, por exemplo) se atravessam ou se deslocam em um único sujeito (Ibid).
Identidades essas que, portanto, não devem ser tratadas a partir de uma base de
sustentação singular, mas sim plural.

3.2 A relação entre arte, cultura e educação na construção identitária juvenil
É na confluência entre educação e cultura, no
entanto, que a educação ganha um significado
mais profundo, pois, além de promover a
formação racional, passa também a enriquecer
a experiência humana, revelando a
sensibilidade e a criatividade por meio da
fruição das artes.
(ARAÚJO, 2018, p. 59)

Concordando com Dayrell (2003, p. 3), que assume a definição de Charlot (2000),
os jovens aqui referidos serão tratados na condição de “sujeitos sociais”, por entender
que:
44

Ver em: HALL, Stuart. A identidade em questão. In: A identidade cultural na pós-modernidade.
Tradução: Tomaz Tadeu da Silva; Guacira Lopes Louro. 11ª edição - Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
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[...] o sujeito é um ser humano aberto a um mundo que possui uma
historicidade; é portador de desejos, e é movido por eles, além de estar
em relação com outros seres humanos, eles também sujeitos. Ao
mesmo tempo, o sujeito é um ser social, com uma determinada origem
familiar, que ocupa um determinado lugar social e se encontra
inserido em relações sociais. Finalmente, o sujeito é um ser singular,
que tem uma história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim
como dá sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os
outros, à sua própria história e à sua singularidade.

É preciso falar desses sujeitos a partir das suas singularidades, dos seus processos
de sociabilidade, das suas trajetórias e das suas representações nos diversos espaços
ocupados e que são constantemente (res)significados por eles.
Todos os espaços de convívio influenciam nos modos de ser jovem, seja a família,
a escola, o bairro, a igreja, os grupos, os coletivos, etc. O que Rocha (2005) vai chamar
de “formas organizativas”, o antropólogo usa esse termo para iniciar uma reflexão
sobre como esses espaços vão refletir no capital social acumulado pelos jovens.
Esse indicador é fundamental para o moderno conceito de “capital
social”. Quanto mais espaços ou oportunidades de convivência social
forem oferecidos aos habitantes de uma comunidade, mais formas e
possibilidades de participação estarão sendo geradas, ampliando os
espaços e os momentos de protagonismo social e o acúmulo de capital
social. (ROCHA, 2005, p. 31)

Nessa discussão é importante lembrar como é desigual a distribuição e o acúmulo
das diferentes formas de capital, perpassando principalmente pela fruição cultural e
acesso à educação, visto que “[...] os detentores do capital econômico têm mais chances
(em comparação com os que não o possuem) de deter também o capital cultural [...]”
(BOURDIEU, 2005, p. 334).
Muitos jovens são privados dos direitos básicos, sem acesso a moradia adequada,
saúde, educação de qualidade, trabalho, lazer, segurança e fruição cultural. Passam
grande parte da juventude, senão toda, limitados a um território que não oferece
condições mínimas de usufruir dos direitos que apesar de seus, não têm acesso ou
quando têm é de modo muito limitado. O que faz com que esses jovens estejam em
desvantagem social.
A cultura tem um papel fundamental para o desenvolvimento das sociedades e
para o processo de construção identitária de cada sujeito. Discussão importante,
sobretudo quando o assunto envolve jovens, esses que estão formando suas identidades

70

e acabam tendo nessa fase experiências culturais que vão influenciar muito. Mas o que é
cultura?
Antes mesmo de pensar em uma definição de cultura, já que é possível ter acesso
a diferentes visões e seguir por diferentes caminhos, é preciso reconhecer que existem
culturas. É mais do que necessário sempre pensar na diversidade cultural, sem nenhum
tipo de hierarquização.
Para Canclini (2009, p. 41): “A cultura apresenta-se como processos sociais, [...]
se produz, circula e se consome na história social”. E, desenvolve processos de
significação, na medida em que é vista como uma instância da produção e reprodução
da sociedade (Ibid).
A partir desse desenvolvimento de processos de significação, vale observar a
cultura como processo de conhecimento e produção de modos de vida, que permeia e
contribui, de maneira fundamental, para o desenvolvimento social, para a produção de
sentidos, processos de sociabilidade e para a construção de identidades.
Na mesma linha, a compreensão de DaMatta (1981) nos leva a pensar na palavra
como uma categoria base para a compreensão da sociedade,
[...] a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa.
Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um
receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo
pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas.
(DAMATTA, 1981, p. 2)

Os direitos culturais são reconhecidos enquanto direitos humanos, expressos no
artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), o qual afirma que:
“Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios”
(ONU, 1948).
A fim de garantir o direito à cultura, a Constituição Federal de 1988 estabelece
que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais” (Art. 215). Direitos esses que vêm acompanhados de deveres,
tanto por parte do Estado como também dos diversos atores sociais (ZUGLIANI, 2018).
A necessidade de ampliação desses direitos ganha espaço também no documento
da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2001), o qual reforça
que:
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Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, os
quais são universais, indissociáveis e interdependentes. O
desenvolvimento de uma diversidade criativa exige a plena realização
dos direitos culturais, tal como são definidos no artigo 27º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos artigos 13º e 15º do
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
(Art. 5º)

É importante o reconhecimento dos direitos culturais na constituição, ainda mais
se considerarmos que na de 1937 a expressão cultura não é nem citada. “No Brasil, a
construção dos direitos culturais apresenta significativo avanço, sendo a expansão dos
preceitos constitucionais sua maior evidência.” (ZUGLIANI, 2018, p. 141).
E, é válido considerar que “[...] numa sociedade de classes, de exploração,
dominação e exclusão social, a cultura é um direito do cidadão, direito de acesso aos
bens e obras culturais, direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a
política cultural.” (CHAUÍ, 2008, p. 61). Mas é preciso não esquecer que ainda há
muito que avançar na garantia desses direitos e da criação de políticas culturais45
efetivas. Não basta que os direitos estejam previstos e normatizados, é fundamental que
sejam efetivamente acessados46. E é fundamental ainda mais que haja uma política de
Estado e não de governo47.
Os direitos culturais embora estejam garantidos na Constituição, nem sempre são
acessados por todos da mesma forma, é importante que haja democratização, não só em
termos de consumo, mas também quando o assunto é organização, produção e difusão
das expressões e manifestações culturais. Por isso, o direito à cultura deve ser pensado
sob a ótica da cidadania cultural, entendido como o direito no processo de produção e
distribuição; de participar das decisões neste cenário; de usufruir os bens culturais; ter
acesso e fruição à cultura, de debater, refletir e acrescentar e; principalmente o direito à
informação e comunicação (Idem, 2006).

45

As políticas públicas dão substrato democrático para a viabilização de políticas de Estado que,
transcendendo governos, possam viabilizar políticas nacionais mais permanentes. Dois movimentos
assumiram lugar central na construção de políticas de Estado no campo cultural: a implantação e
desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e do Plano Nacional de Cultura (PNC).
(RUBIM, 2012, p. 56)
46
Por isso é importante compreender que são necessárias políticas que vão além da “política do balcão”, e
mesmo do fomento, dos financiamentos, dos editais, que patrocinam a produção cultural, embora esta seja
uma dimensão importante para uma política cultural de democratização do acesso aos bens culturais.
(NUSSBAUMER, 2008, p. 53)
47
Amorim (2013) aponta que o fato da cultura ter entrado tardiamente nas agendas políticas faz com que
o seu desenvolvimento ainda seja um desafio. Por isso: “Caminhos que busquem inserir a cultura dentro
de uma política de Estado, e não meramente de governo, por exemplo, tentam deixar uma herança sólida
de garantias, direitos e deveres para a área.” (AMORIM, 2013, p. 22)
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E, concordando com Albino Rubim: “A democracia brasileira está a exigir para a
sua consolidação a ampliação dos direitos culturais e da cidadania cultural em nosso
país”. (RUBIM, 2012, p. 63).
Quando se volta especificamente para os jovens é válido ponderar que: “São
muitos os desafios para o reconhecimento dos direitos dos jovens no Brasil.”
(NOVAES, 2019, p. 7). Nesse longo caminho, na tentativa de garantir os direitos da
juventude, é importante destacar a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, sancionada na
época pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com ela veio a criação da
Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e do Conselho Nacional da Juventude
(Conjuve). Importantes espaços de participação social e de construção de diálogo sobre
as questões que envolvem as juventudes, somando-se ainda a realização da primeira
Conferência Nacional de Juventude em 2008.
Já em 2013 ocorreu a promulgação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12852, 5 de
agosto de 2013), o que representou um avanço importante na legitimação dos direitos
dos jovens. No capítulo II, “Dos direitos dos jovens seções”, são apresentados onze
direitos, dentre eles estão os direitos culturais:
I - do Direito à cidadania, à participação social e política e à
representação juvenil;
II - do Direito à educação;
III - do Direito à profissionalização, ao trabalho e à renda;
IV - do Direito à diversidade e à igualdade;
V - do Direito à saúde;
VI - do Direito à cultura;
VII - do Direito à comunicação e à liberdade de expressão;
VIII - do Direito ao desporto e ao lazer;
IX - do Direito ao território e à mobilidade;
X - do Direito à sustentabilidade e ao meio ambiente;
XI - do Direito à segurança pública e ao acesso à justiça.
(BRASIL, 2013, grifo nosso)

Como bem sinalizado por Regina Novaes, o estatuto representa:
[...] um resultado de pressões sociais e de várias disputas entre
concepções de juventude e de finalidade das “políticas públicas”.
Depois de muitos anos e de várias formulações, no Estatuto da
Juventude prevaleceu a concepção de “jovens como sujeito de
direitos” e detalhou-se as responsabilidades do poder público de atuar
para assegurar direitos em diferentes dimensões da vida social.
(NOVAES, 2019, p. 11)

Serem vistos na condição de sujeitos de direitos não necessariamente garante aos
jovens o exercício desses direitos, na prática ainda não são efetivamente aplicados,
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muitas vezes sendo inclusive violados. Cabe ao Estado assegurar esses direitos e a
sociedade fazer o acompanhamento e fiscalização das políticas públicas.
Retomando a discussão dos direitos culturais, articulando com a categoria
juventude, vale observar que a cultura se expressa produzindo sentidos e experiência na
vida de jovens, de modo que “[...] o mundo da cultura aparece como um espaço
privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais, no qual os jovens buscam
demarcar uma identidade juvenil” (DAYRELL, 2004, p.5). Além das experiências, o
contexto em que os jovens estão inseridos diz muito sobre as posições ocupadas e as
trajetórias determinadas ao longo de suas vidas (THOMPSON, 2011).
Na mesma linha Tomaz Tadeu Silva (2010) acredita que:
A cultura é um campo de produção de significados no qual os
diferentes grupos sociais, situados em posições diferenciais de poder,
lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais ampla. A
cultura é, nessa concepção, um campo contestado de significação. O
que está centralmente envolvido nesse jogo é a definição de identidade
cultural e social dos diferentes grupos. (SILVA, T. 2010, p. 133-134)

Constantemente ressignificadas com as influências do meio, essas identidades
correspondem a:
[...] un conjunto de cualidades predeterminadas – raza, color, sexo,
clase, cultura, nacionalidad, etc.-, sino una construcción nunca
acabada, abierta a La temporalidad, La contingencian uma
posicionalidad relacional solo temporaríamente fijada en el juego de
las diferencias. (ARFUCH, 2005, p. 25)

Leitura essa que segue a mesma linha de Canclini (2010, p. 124) quando afirma
que a identidade surge, na atual concepção das ciências sociais, não como uma essência
intemporal que se manifesta, mas como uma construção imaginária que se narra.
Sempre a mencionando como um processo atrelado à cidadania.
Já com base na concepção de identidade do sujeito sociológico, o indivíduo seria
formado na relação com o outro, a identidade seria então “[...] formada na “interação”
entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu
real”, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais
“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem.” (HALL, 2006, p.11)
Nessa interação com o exterior, a arte como expressão, aliada ao pensamento
crítico, tem presença fundamental na formação das identidades juvenis. “A arte é
constituída pelo pensamento porque a pura formatividade só consegue efetivar a própria
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específica operação quando mantida e controlada pelo vigilante exercício do
pensamento crítico.” (PAREYSON, 1993, p. 27).
Ao lado da arte e cultura, educação deveria caminhar juntas, representando uma
potência para o desenvolvimento dos jovens. Mas a realidade é outra, estão separadas
como se não houvesse nenhuma possibilidade de articulação.
Educação e cultura são áreas inseparáveis do conhecimento, mas não é
essa a convergência que se tem visto nos últimos anos. A educação é
hoje entendida como instrução profissional, reduzindo-se ao papel
subalterno de preparação de mão-de-obra e adestramento para a
produção. (ARAÚJO, 2018, p. 59)

Os jovens, principalmente das periferias, escutam desde cedo que a educação é
saída para uma vida melhor, para ‘ser alguém na vida’, mas raramente encontram
condições viáveis. Desde o início da vida escolar se deparam com instituições que não
oferecem o básico, o mínimo de estrutura. Além disso, o modelo de ensino nem de
longe desperta o interesse, a realidade é de muita desmotivação. Há de se considerar
ainda, para além desse contexto desestimulante, o fato de muitos desses jovens serem
surpreendidos precocemente com responsabilidades da vida adulta, associadas à
necessidade de complemento da renda familiar ou mesmo autossustento. Fatores que
contribuem muito para a evasão escolar, já que “[...] a necessidade de trabalhar faz com
que muitos jovens sejam obrigados a deixar a escola. Não por acaso cerca de 50% dos
jovens brasileiros não conseguem concluir o ensino médio.” (NOVAES, 2019, p. 12).
Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), no estudo Um Olhar sobre a Educação (2018), o Brasil está entre os
países com maior número de pessoas sem diploma do ensino médio. A organização
aponta que 52% dos brasileiros (entre 25 e 64 anos) não concluíram o ensino médio. A
OCDE aponta ainda que em 2015 apenas 45,91% dos jovens de 15 a 17 anos48
frequentavam o ensino médio na Bahia.
Em 2017 a taxa de analfabetismo no Brasil, considerando indivíduos com 15 anos
ou mais, foi estimada em 7,0%, ou seja, 11,5 milhões de analfabetos. Considerando o
recorte por gênero, homens saem na frente (7,1%), e no recorte de cor ou raça a taxa de
analfabetismo entre pessoas pretas ou pardas é de 9,3% contra 4,0% para pessoas
brancas. Embora constatada uma redução comparado ao mesmo período em 2016, ainda
assim há uma grande disparidade entre as taxas. E observando as regiões, a
48

Faixa etária que corresponde, teoricamente, ao período do ensino médio.
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desigualdade também está bem acentuada, Nordeste (14,5%) e Norte (8%) estão no topo
com as maiores taxas de analfabetismo (15 anos ou mais idade), com números bem
superiores às regiões Centro-Oeste (5,2%), Sul e Sudeste (3,5%). (IBGE/PNAD
Contínua, 2018).
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD/IBGE, 2018), considerando a faixa etária dos 15 aos 17 anos, cerca de 1,3
milhão estavam fora da escola e 2 milhões atrasados. Desse total, os jovens do sexo
masculino são os maiores afetados, somente 63,5% estavam na série adequada, entre
jovens do sexo feminino a porcentagem foi de 73,5%. Importante também atentar para o
recorte racial, já que 63,5% de pretos ou pardos de 15 a 17 anos estavam fora da série
adequada.
Percebe-se que tanto as taxas de analfabetismo quanto as que se referem aos
atrasos, jovens fora da série adequada, refletem a desigualdade entre brancos e negros.
Que consequentemente também acaba sendo uma desigualdade de classe, já que a renda
média do trabalho para brancos é de R$ 2.814, enquanto que para pardos e negros é de
R$ 1.606 e R$ 1.570, respectivamente (PNAD Contínua, 2017). E, é preciso considerar
também que na PNAD Contínua de 2015 pretos e pardos representavam 54% da
população e a participação no grupo dos 10% mais pobres era de 75,5%, contra apenas
17,8% no grupo do 1% mais rico da população.
Os dados da OCDE e do IBGE mostram que o baixo nível de escolaridade tem
uma forte relação com as desigualdades de classe e raça. “No caso do Brasil, o país
registra o segundo maior nível de desigualdade de renda entre os 46 países do estudo,
ficando atrás apenas da Costa Rica.” (G1, 2018)49.
Outro aspecto importante de ser observado é que dos jovens de 15 a 29 anos, com
nível de instrução do ensino fundamental ao médio incompleto, que não frequentavam
escola ou alguma qualificação, apresentavam como maior frequência o motivo trabalho,
43,1% estavam trabalhando, prestes a começar ou procurando trabalho; em seguida vem
a falta de interesse em prosseguir com os estudos (25,4%); e as responsabilidades
domésticas ou cuidados a terceiros - crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com
necessidades especiais - 16,8% (Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de
Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017).

Fonte: “Mais da metade dos brasileiros não tem diploma do ensino médio, aponta OCDE”. Disponível
em:
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/09/11/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-temdiploma-do-ensino-medio-aponta-ocde.ghtml>. Acesso em: 21 mar. 2019
49
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Fatores determinantes para o afastamento de muitos jovens do ambiente escolar,
sujeitos que acabam tendo o período da juventude encurtado e têm que aprender desde
cedo a lidar com a desigualdade social que os coloca a muitos passos atrás, em
desvantagem, pois as oportunidades são acessadas de modo diferente, com muitas
limitações.
Assim como os fatores externos dizem muito sobre a relação juventude-educação,
os internos também revelam as fraturas no processo educacional. As escolas carecem de
estrutura física de qualidade, de recursos e condições adequadas de trabalho para os
professores, esses que na maioria das vezes são os únicos responsáveis por fazer o
diferencial no processo de formação de crianças e jovens. Além disso, é preciso rever a
forma como as disciplinas são trabalhadas isoladamente, o formato como os alunos são
avaliados e o modo como se estabelece a relação instituição-aluno.
Nesse cenário, arte e cultura dificilmente são trabalhadas ao lado das práticas
educativas, e quando são é muito mais na tentativa de sair da rotina, de proporcionar
momentos diferentes, quando o ideal seria que as escolas passassem “[...] a integrar as
linguagens artísticas como um fim em si mesmo dos processos de aprendizagem,
pensadas como uma dimensão própria do saber e de suas diversas expressões [...]”
(PORTO, 2018, p. 9).
A arte é frequentemente entendida como algo que está à parte,
separada da nossa existência cotidiana. Ou ainda, como se fosse
destinada somente aos apreciadores e confinada a espaços
privilegiados como museus e galerias. Para a maioria das pessoas,
uma obra de arte é uma escultura, uma pintura ou um desenho
autêntico e único, realizados por um grande artista. A tarefa das
escolas é transformar essa perspectiva, tão sedimentada no imaginário
social. (PEDROSA; LEONEL, 2015, p. 50)

Além da concepção de arte ser limitada, a criatividade não é despertada e muito
menos trabalhada, alunos seguem ano após ano, série após série num ritmo que preza
apenas pelo domínio de conteúdos, pelo olhar para o mercado de trabalho e sem
minimamente desenvolverem o senso crítico, o pensar. Estão num ciclo em que se
decora o conteúdo passado pelos professores em busca de uma nota, que faz parte do
processo de avaliação e vai ser responsável pela aprovação ou reprovação. O grande
problema está no acesso a um modelo de educação insuficiente e ineficiente, na
separação entre educação e cultura e na elitização dessa última (ARAÚJO, 2018).
Se o nosso principal papel é ensinar o ser humano a criar,
experimentar livremente e se “colocar na pele do outro” - esse difícil
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exercício de alteridade que parece cada vez mais escasso nos dias de
hoje -, é preciso repensar o lugar muitas vezes supérfluo ou lateral que
as artes e a cultura têm na educação brasileira. Apostar que a
imaginação como pilar educativo pode ser uma dimensão para
reinventar as crenças que orientam a vida pública, salvando-nos de um
presente-futuro de anomia, comodismo e repetição. (PORTO, 2018, p.
10)

Por outro lado, considerando o modelo da Oi Kabum!, o princípio que conduzia as
escolas, segundo o programa, era o da participação, incluindo os jovens principalmente
na elaboração de regras de convivência, que eram construídas coletivamente e revistas
ao longo do processo, em conjunto com a coordenação, educadores, jovens e família.
Uma característica que foge dos modelos das escolas formais, reconhecidas pelo modelo
de ensino fragmentado, isolado e limitado.
Como dimensões da participação o programa apresentava: a gestão coletiva
(equipe e estudantes participando da elaboração e revisão de algumas diretrizes das
escolas); as práticas educativas (educadores e estudantes colaborando com o
planejamento pedagógico, propondo intervenções e aprimoramento dos processos
educativos); e a produção artística (educadores e estudantes produzindo coletivamente
trabalhos artísticos, mostras e exposições).
Participar é, antes de tudo, uma experiência que possibilita aos
estudantes a ampliação de suas capacidades, contribuindo para o
desenvolvimento do sentido de identidade, da autoestima, de uma
visão de mundo mais solidária e sensível às diferenças. Trata-se de
uma vivência que propicia o contato e a interlocução entre diferentes
opiniões, culturas e ideias. Por meio da participação efetiva, os jovens
ampliam as possibilidades de serem sujeitos ativos de suas próprias
vidas. (PEDROSA; LEONEL (Org.), 2015, p. 92)

Além da dimensão participativa, é preciso repensar o lugar da cultura e,
principalmente, da arte, que constantemente são colocadas como algo distante da
realidade de muitos jovens, sobretudo dentro do contexto educacional das escolas
públicas. Experiências articulando arte, cultura e educação mostram como a expressão
artística pode ser trabalhada como possibilidade e potencialmente contribuir com a
mudança de pensamento de jovens, na relação e empatia com o outro e na inclusão
(ROZA, 2005). Articuladas, as três ocupam um lugar central na formação de
identidades. E, concordando com Tomaz Tadeu da Silva:
Tanto a educação quanto a cultura em geral estão envolvidas em
processos de transformação da identidade e da subjetividade. [...] ao
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mesmo tempo que a cultura em geral é vista como uma pedagogia, a
pedagogia é vista como uma forma cultural: o cultural torna-se
pedagógico e a pedagogia torna-se cultural. (SILVA, T. 2010, p. 139)

E, desse modo, partir de novas formas de estética e expressão, possíveis com
suporte da arte e tecnologias, esses sujeitos constroem e reconstroem suas próprias
narrativas, ressignificam a relação com o território, com a arte e com a cultura. Além de
moldarem suas percepções sobre a condição de sujeitos de direitos e protagonistas.
Entretanto, mais do que reconhecer o importante papel da arte e da cultura, é preciso
reconhecer que:
[...] a modernização cultural que influencia tanto a vida desses jovens
não é acompanhada de uma modernização social. Assim, se a cultura
se apresenta como espaço mais aberto é porque os outros espaços
sociais estão fechados para eles. Portanto, não podemos cair numa
postura ingênua de supervalorização do mundo da cultura como
apanágio para todos os problemas e desafios enfrentados pelos jovens
pobres. No contexto em que vivem qualquer instituição, por si só –
seja a escola, o trabalho ou aquelas ligadas à cultura –, pouco pode
fazer se não estiver acompanhada de uma rede de sustentação mais
ampla, com políticas públicas que garantam espaços e tempos para
que os jovens possam se colocar de fato como sujeitos e cidadãos,
com direito a viver plenamente a juventude. (DAYRELL, 2003, p. 51)

Se não alinhadas a um conjunto de práticas e políticas públicas, pouco a arte e a
cultura podem refletir no desenvolvimento social. Não pode ser depositado única e
exclusivamente nelas a responsabilidade de mudar a realidade dos jovens.
Ao propor uma discussão sobre as categorias cultura e juventude, o presente
capítulo buscou discutir como os jovens são lidos pela sociedade e como posteriormente
se darão os diálogos desses sujeitos com cultura, arte e educação. Nesse debate, vimos
que a juventude de áreas vulneráveis e oriundas de escolas públicas, cresce na negação,
na exclusão, exposta a todo tipo de violência (física e simbólica) e desigualdades que
fazem com que as oportunidades sejam negadas desde cedo.
Diante disso, a articulação entre arte, cultura e educação mostra-se significativa na
construção identitária juvenil e no reconhecimento desses jovens enquanto sujeitos de
direitos. Juntas representam uma forma de resistência por parte desses sujeitos e
caminhos possíveis para ressignificar suas trajetórias. Mas, nem sempre esses caminhos
são acessados facilmente, ainda existem muitos muros a serem rompidos. Um desses é o
que coloca educação de um lado, cultura e arte de outro, arte mais distante ainda, como
algo fora do alcance dos jovens e próprio de determinados espaços - entre os quais a
periferia certamente não estaria inclusa. Por isso é necessário e urgente repensar no
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lugar da arte e da cultura na educação de jovens e em espaços para além dos centros das
cidades.
Mas que espaços são esses? Como pensar a relação juventude-território, periferiacentro? E quais os aspectos que marcam os territórios de origem dos egressos da
Kabum? Seriam territórios violentos ou violentados?
Esses são alguns questionamentos que darão sentido ao próximo capítulo, o qual
se propõe a evidenciar as lutas diárias que envolvem as diferentes juventudes da capital
baiana, com atenção para os possíveis territórios de circulação, da periferia ao centro.
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4 SER JOVEM NA CAPITAL BAIANA: AS LUTAS DIÁRIAS
Minha luta diária é para ser reconhecida como
sujeito, impor minha existência numa sociedade
que insiste em negá-la.
(Djamila Ribeiro)

Este capítulo se propõe a evidenciar a relação juventude-territórios e as lutas
diárias dos sujeitos na tentativa de reivindicar e reinventar a relação com a cidade,
atribuindo a ela novos sentidos, mesmo com as barreiras geográficas e simbólicas.
Será feita também uma descrição espacial e a apresentação de dados importantes
(econômicos, geográficos, sociais e culturais) sobre duas regiões com bairros populares,
essas de onde prioritariamente saiam os jovens da Oi Kabum!. Aspectos fundamentais
para situar os sujeitos e compreender a partir daí como a experiência em arte e
tecnologia se fez possível.
4.1 Juventude e território: entre a periferia e o centro
As estatísticas fazem o público branco pensar
que a periferia é uma área criminosa onde
todos estão prontos para a violência. A polícia
então fica à vontade para ir até lá para
brutalizar, eliminar e assustar os negros.
Quando qualquer coisa acontece, vinte viaturas
aparecem. Isso não assusta os negros, essa
força cria um ressentimento em todos os
negros. Eles sentem que estão em um Estado
policial, eles se tornam hostis à polícia e
sentem que a polícia está contra eles.
(Malcolm X)

Carrano (2008) afirma que é fundamental compreender a cidade e suas
manifestações sem que haja uma dissociação dos sujeitos que a constituem. E quando o
assunto é território não se trata de limitar ao espaço de origem dos jovens em questão, é
preciso ir além da comunidade em que vivem, visto que existem outros espaços de
circulação que representam uma potência para as vivências e redes de sociabilidade.
Afinal, “o território é uma dimensão política do ser-no-mundo” (BARBOSA, 2013).
Neste sentido, a “comunidade” não deve ser espaço social único de
referência para a investigação, uma vez que compreender o modo de
vida dos jovens pela perspectiva de se enxergar uma comunidade
ampliada conformada pelos percursos, mediações sócio-culturais e
redes de relacionamento estabelecidas nos espaços da cidade e, em
muitos casos, em redes de relacionamentos que transcendem o âmbito
municipal. (CARRANO, 2008, p. 62-63)
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Cidade essa que infelizmente não é acessada e ocupada por todos os sujeitos de
modo igual, embora o direito a ela seja reconhecido. Existem fronteiras simbólicas que
acabam limitando inclusive o acesso e a fruição cultural. “A organização social das
cidades cria restrições geográficas e simbólicas para a constituição do livre trânsito das
identidades.” (Ibid, p. 64). Mas há uma movimentação que vem (re)configurando a
forma como a juventude faz uso e se coloca diante dos territórios. Esses jovens, mesmo
afastados dos centros das cidades, com toda indiferença, invisibilidade e com as
inúmeras limitações dos territórios em que residem, não deixam de viver experiências
carregadas de sentidos, de dar sentido à cidade e, principalmente, de reivindicar o lugar
de centro da periferia.
[...] apesar de viverem em um contexto social que cerceia em muitos
aspectos suas experiências de vida, que reduz o espectro de
possibilidades frente aos termos em que vivem sua condição juvenil
[...] comparados aos jovens de outros segmentos sociais, não deixam
de viver e produzir experiências significativas em seu contexto,
(re)significando elementos culturais que são compartilhados com os
jovens de sua geração.” (AMARAL, 2011, p. 79)

Sposito (2004) afirma que a estrutura urbana das cidades brasileiras é orientada
pela relação centro-periferia, estando o centro sempre melhor equipado e as periferias
marcadas pelas ausências e condições precárias, vistas de forma negativa com relação às
áreas centrais. Processo observado a partir do século XX, quando passa a ser visível o
fenômeno da suburbanização que reflete nessa dinâmica que coloca em lados opostos
centro e periferia (SPOSITO, 2004, p. 119). Com o processo de urbanização
intensificado e o consequente inchaço das cidades, as periferias passaram também a se
constituírem aos arredores das áreas centrais – as chamadas periferias urbanas.
Grande parte da população é marcada por percepções segundo as
quais as favelas são vistas como territórios, em oposição ao conjunto
da cidade. [...] Existe negligência e abandono desses territórios, de
modo a que grupos criminosos armados – o tráfico ou as milícias –
acabam por impor a sua própria ordem, seja com a complacência ou
com a indiferença do conjunto da cidade. Isso é possível, entre outros
fatores, porque há predominância, na sociedade, de uma visão
conservadora sobre o significado da favela. Chegou-se mesmo a
conceituar esse território como um “aglomerado subnormal”, como
fez o IBGE, nos censos de 1990 a 2000 (IBGE, 2010). (FRANCO, M.
2014, p. 60-61)
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Falar de favela/ periferia é falar de um espaço sempre visto como carência e não
potência, como sinônimo de tudo o que é negativo, a começar pela violência. É possível
seguir por diferentes caminhos e definições quando esse é o assunto, por isso é
importante pontuar que todo e qualquer uso do termo periferia, nesta pesquisa, parte da
compreensão de uma área política, histórica e geograficamente menos visível à cidade.
De espaços geográficos (urbanos e suburbanos), de moradia e circulação, com carências
estruturais de educação, saúde, lazer e de acesso a direitos básicos – considerados
mínimos para a sobrevivência dos sujeitos –, mas que podem (e devem) ser vistos para
além dos estereótipos e estigmas; como lugares de potência que se reinventam através
dos seus atores. Sem adotar, claro, uma postura romantizada, assim como MATOS
(2015), a ideia é dialogar:
[...] com uma perspectiva teórico-política que marca os espaços
periféricos não pela sua localização geográfica-espacial na cidade, e
sim pelas condições de vida que oferecem aos seus moradores, tais
como, habitação, serviços básicos de saneamento, segurança, serviços
de saúde, educação, equipamentos culturais, etc. [...] Lugares nos
quais o trânsito, as articulações entre as partes, a dinâmica entre
ausências e presenças possibilitam a elaboração de táticas próprias
para viver e ocupar esses espaços fronteiriços, ou periféricos [...].
(MATOS, D. 2015, p. 454)

Além de todas as ausências básicas, esses territórios sofrem ainda com a falta de
opções de lazer e com a presença reduzida, quando não nula, de espaços públicos de
cultura, já que os centros são priorizados com a concentração dos equipamentos
culturais. Tratando-se especificamente de Salvador, Paulo Miguez50 aponta que:
[...] o número de equipamentos é pequeno e estão extremamente
concentrados nas regiões do Campo Grande, da Vitória até a Praça da
Sé, é tudo que a gente tem, fora dali tem três, quatro ou cinco
equipamentos. Esse é um desafio imenso. Há um conjunto de
equipamentos que estão completamente abandonados, que precisam
ser requalificados, equipamentos distantes do mundo da produção
cultural. (MIGUEZ, 2013, p.06)

A juventude porém vem circulando e reinventando a relação com os territórios,
quebrando as fronteiras simbólicas e buscando a garantia de opções culturais que dêem
vida e movimentem as periferias, participando da organização cultural. “No território é
possível reconhecer o sentido dos interesses coletivos, promover pertencimentos e de
50

Entrevista concedida ao Projeto Produção Cultural na Bahia. Disponível em:
<http://www.producaoculturalba.net/wp-content/uploads/2013/11/PAULO-MIGUEZ1.pdf>. Acesso em:
09 mar. 2019.
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mobilizar forças plurais de mudança. É no território que nos fazemos sujeitos da política
e portadores de projetos de sociedade.” (BARBOSA, 2013, p. 2). Dessa forma, esses
sujeitos vêm tentando reduzir as distâncias físicas, geográficas e sociais impostas pela
sociedade.
Os jovens estão à frente de ricas e diversas linguagens e expressões artísticoculturais. Por meio delas, revelam maneiras próprias de ser jovem e vivenciam
experiências que produzem saberes. Mas ainda há uma carência por parte do poder
público na garantia do lazer e fruição cultural, bem como na viabilização das
manifestações culturais. “As favelas e periferias urbanas são expressões contundentes
do estar sendo das desigualdades que marcam a sociedade brasileira, em especial nas
grandes e médias cidades brasileiras.” (Ibid, p. 2). E se pensarmos na extinção do
Ministério da Cultura51 é fácil enxergar um retrocesso e tamanha ameaça aos direitos
culturais conquistados.

4.2 Panorama das questões que envolvem as juventudes de bairros populares
A grande transformação é essa, de se conceber
num lugar como gente. [...] E a arte é um
caminho que está unindo aquilo que a pobreza,
a violência e o abandono separaram. [...]
Porque eu estou cansado de ver aluno meu
morto, assassinado.
(José Eduardo Ferreira Santos)

Salvador possui PIB per capita (2016) de R$ 20.796,62 e o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,759, considerado alto (faixa vai de
0,700 a 0,799)52. De acordo com o último censo do IBGE (2010), a população da capital
baiana era de 2.675.656 habitantes, estimada em 2.857.329 no ano de 2018. É a capital
mais negra, são 82,1% negros - o que significa que 8 em cada 10 indivíduos se
autodeclararam pretos ou pardos (IBGE, 2018)53. Na capital negra a desigualdade é

51

O Ministério da Cultura (MinC) foi criado em 15 de março de 1985, pelo decreto nº 91.144 do expresidente José Sarney. Em 1990 foi extinto sob o governo de Fernando Collor, e só retomado em 1992,
com Itamar Franco. De lá pra cá representou muitos avanços para o desenvolvimento cultural, através dos
segmentos e linguagens artísticas. Em 2016, com a posse de Michel Temer, o MinC foi brevemente
extinto e reincorporado ao Ministério da Educação, mas com a decisão revista voltou a existir. No
entanto, no início de 2019, após quase 34 anos desde sua criação, o governo do presidente Jair Bolsonaro
anunciou a sua extinção e atribuições incorporadas ao Ministério da Cidadania.
52
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ranking Bahia. Rio de Janeiro, PNUD, IPEA, Fundação
João Pinheiro, 2013. Disponível em < http://www.atlasbrasil.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2019.
53
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (IBGE) <www.ibge.gov.br>.
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gritante, basta olhar a mesma pesquisa do instituto, a qual revelou que o rendimento
médio dos trabalhadores que se autodeclaram negros é ⅓ do rendimento dos não negros.
O reflexo de uma capital negra é o de uma juventude também negra, uma
juventude invisível que só é vista quando convém e que muita das vezes só se revela em
números associados ao cenário da violência, como vítima ou protagonista. Uma
juventude que é julgada e discriminada pela cor da pele e pelo seu CEP. Como diria
Eduardo Galeano, “os ninguéns”: “[...] Que não aparecem na história universal,
aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéns, que custam menos do
que a bala que os mata.” (GALEANO, 2002, p. 42). Balas que interrompem vidas
precocemente, balas que muitas vezes têm como autor, ironicamente, a figura do
Estado, que deveria proteger e não ser responsável por essas mortes. Como cantado em
“Negro Drama”, Racionais MC’s, ver negro pobre preso ou morto já é [infelizmente]
cultural.
Para Raull Santiago (2019), ativista e fundador do Coletivo Papo Reto, nascido e
criado no Complexo do Alemão (RJ):
[...] a FAVELA é potência, é criatividade, é coletividade, é
desenvolvimento de tecnologias sociais que podem resolver demandas
da própria favela e fora dela também. Porém, tudo isso fica travado a
cada tiro disparado, a cada casa atingida, a cada corpo caído e esse
silêncio se mantém contínuo diante da inércia de uma sociedade que
finge que não vê, que finge não ter culpa e que lava suas mãos para o
que mantém essa estrutura do terror funcionando como nossa única
política pública para favelas e periferias, ao não se posicionar contra
toda essa violência direcionada que recebemos54.

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à violência (2017) mostra que o homicídio
representa a principal causa das mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Na tabela de
Violência e desigualdade racial e risco relativo 2017, ano base 2015, doze estados
brasileiros tiveram a classificação alta quando o assunto é a vulnerabilidade juvenil à
violência, oito desses são da região Nordeste e quatro do Norte do país. Alagoas lidera,
seguida por Ceará, Pará, Pernambuco, Roraima, Maranhão, Amapá, Paraíba, Amazonas,
Piauí e pela Bahia, essa que ocupa a 12ª posição entre os estados, com alta
vulnerabilidade (Desigualdade racial 0,400/ Risco relativo de homicídios entre negros e
brancos 3,61).
Texto publicado no site da Carta Capital, 2019, com título: “Das vivências no Complexo do Alemão me
formei um ativista”. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/perifaconnection/dasvivencias-do-complexo-do-alemao-me-formei-um-ativista/>. Acesso em: 20 mar. 2019.
54
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Figura 3 – Mapa: Estados brasileiros seguindo classificação do IVJ - Violência e Desigualdade racial
2017 - ano base 2015

Fonte: IVJ - Violência e Desigualdade Racial 2017, Ano base 2015; Fórum Brasileiro de Segurança
Pública

Os dados da região Nordeste, Centro-Oeste e Norte são alarmantes se comparado
às demais regiões, e, nelas jovens negros acabam sendo as maiores vítimas. A
desigualdade racial representa então “[...] um fator fundamental para entendermos a
forma como a violência se manifesta no Brasil, já que a taxa de mortalidade de jovens
negros no mesmo ano foi de 86,34 para cada 100 mil jovens negros na população,
contra 31,89 para jovens brancos.” (IVJ, 2017, p.28). Na Bahia a taxa é de 106,7 para
jovens negros e 29,6 para jovens brancos.
Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ-Violência) é um indicador
sintético que tem por objetivo observar as variáveis entre violência e juventude, em
municípios com mais de 100 mil habitantes. Nesse documento, foram analisados 304
municípios, considerando as dimensões: violência entre jovens; frequência à escola e
situação de emprego; pobreza no município; desigualdade.
Na Bahia foram 17 municípios analisados: Eunápolis, Teixeira de Freitas, Paulo
Afonso, Juazeiro, Jequié, Lauro de Freitas, Simões Filho, Barreiras, Porto Seguro,
Ilhéus, Camaçari, Salvador, Itabuna, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da
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Conquista, Santo Antônio de Jesus. Sendo os dez primeiros considerados com alta
vulnerabilidade e os demais com média. Dentre os com alta vulnerabilidade estão Lauro
de Freitas e Simões Filho, que fazem parte da Região Metropolitana de Salvador
(RMS). Já a capital baiana ocupa a 66ª posição no ranking.
Como já discutido no capítulo anterior, a face dessas mortes se revela através de
um recorte de raça, gênero e território. E, Jacqueline Muniz, professora do
Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), afirma
que com a medida do atual governo, do presidente Jair Bolsonaro, de flexibilização da
posse de armas de fogo no Brasil, o número de jovens mortos tende a aumentar. “Na
verdade, a flexibilização da posse de armas é um problema de insegurança pública. Já
sabemos que o acesso facilitado às armas favorece a prática de suicídio, acidentes fatais
envolvendo crianças e jovens, estimula o feminicídio.” (Jacqueline Muniz, 2019)55.
É preciso pensar nas questões que envolvem os jovens, sem esquecer as
discussões raciais, sociais, de gênero, de renda e sobre o capital cultural simbólico,
principalmente por considerar o fato de que a formação da Kabum contemplava,
sobretudo, jovens das localidades do Nordeste de Amaralina, Subúrbio Ferroviário de
Salvador e Centro Histórico, os primeiros com grandes marcas de um processo histórico
de exclusão social e violência56.
É inviável falar desses jovens, dos caminhos percorridos e das vivências na Oi
Kabum sem falar de onde vieram, sem cruzar suas histórias com os territórios e
condições que os afetam ao longo de suas vidas. Concordando com Becker (2007), é
preciso observar aspectos físicos e sociais desses territórios e como esses acabam
afetando os sujeitos. Esses que fazem questão de se reconhecerem a partir do local em
que estão inseridos e demarcarem esse lugar nos depoimentos.
E, embora nem todos residam nessas duas áreas, são oriundos de bairros
considerados populares, marcados pela falta de infraestrutura e pela ausência do Estado.
Falta educação, moradia, saúde, cultura e lazer, falta o mínimo que poderia ser
oferecido ao cidadão. “O bairro popular, local de moradia de pobres, negros e
“invasores”, com estigma de marginais, é um lugar abandonado pelo poder público.”
Entrevista concedida a Leonardo Fernandes, Brasil de Fato, São Paulo, jan. 2019; título: “Arma de fogo
tem cor, tem sexo, tem gênero”. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/01/28/jacquelinemuniz-arma-de-fogo-tem-cor-tem-sexo-tem-genero/?fbclid=IwAR1UpU9VxF6dBrX3IZ2gIHlTVRY5Hfg-iF742-08mDEbzVjM57YzfsQN9c>. Acesso em: 18 mar. 2019.
56
Embora houvesse a prioridade em receber jovens da RNA e do SFS, a turma VI reunia jovens de outros
bairros para além dos que compõem essas regiões, há de se considerar também as mudanças de bairros
após o período da Oi Kabum!, porém todos vêm e/ou residem em bairros populares com características
estruturais e problemas semelhantes enfrentados.
55
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(REIS, 2005, p. 133). Encontram ainda muitas vezes dificuldade de locomoção por
serem em sua maioria áreas afastadas do centro da cidade, com um transporte precário e
linhas reduzidas.
A socióloga Vilma Reis descreve elementos que ajudam a imaginar e visualizar o
espaço físico desses territórios:
[...] além das casas, com seu formato particular, nos lembrando uma
espécie de prisão, com muitas grades, tem ainda quatro elementos
pilares que formam o presente dos bairros populares: bares, Igrejas
Evangélicas, lojas de cremes de cabelo e casas comerciais varejistas
(os mercadinhos), localizadas nas ruas centrais dos bairros, as
chamadas Rua Direta e, atrás de quase tudo, estão as moradias da
maioria das famílias negras [...]. [...] casas amontoadas, esgoto a céu
aberto, sem política de saneamento, sem educação e sem saúde, e com
muitas crianças sem direito a futuro [...] (Ibid, p. 124-125)

Localidades mostradas diariamente pela mídia com um discurso carregado de
estereótipos e estigmas, são os conhecidos bairros violentos onde todos os dias se têm
notícias de assaltos, tráfico de drogas e mortes. Está aí o perigo da história única e a
consequente criação dos estereótipos. “[...] E o problema com estereótipos não é que
eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a
única história.” (ADICHIE, 2019).
Por isso, concordando com a pesquisadora Bruna Hercog (2016) preferimos nos
referir a essas localidades como “territórios violentados”, sem contribuir e reforçar com
a imagem reproduzida pelos meios de comunicação. Por entender também que são
territórios não assistidos pelo Estado da forma devida e não se resumem à violência, têm
os seus potenciais, que carecem inclusive de visibilidade.
Já por território violentado, entendemos as localidades historicamente
submetidas a uma série de violências (estruturais, simbólicas e físicas)
que perpassa o cotidiano e a construção das trajetórias de seus
moradores. Vamos utilizar esse termo para nos referir aos bairros
periféricos com o objetivo de fazer uma contraposição à expressão
“bairros violentos”, na qual reforça-se uma ideia de que o lugar ou as
pessoas que ali vivem é que são por essência violentas ou passíveis de
ser. (HERCOG, 2016, p. 23-24)

A seguir, duas regiões com as características acima citadas, Região Nordeste de
Amaralina (RNA) e Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS) serão apresentadas na
tentativa de situar o leitor e possibilitar uma melhor compreensão dos bairros de origem
dos egressos da Oi Kabum! e do contexto social, para então entrar no capítulo seguinte
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onde serão apresentados os desdobramentos do processo formativo - ponto de maior
interesse nesta pesquisa.

4.2.1 Região Nordeste de Amaralina (RNA)
Apenas um posto de saúde para atender mais
de 26 mil pessoas. É a falta de remédio, de
segurança e educação, a violência institucional
misturada com a bala que atravessa a porta de
casa.
(Newton Soares, 2018)
Figura 4 - Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas

Fonte: O Caminho das Águas em Salvador: Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes/2010
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Região Nordeste de Amaralina (RNA), ou Complexo do Nordeste de Amaralina
como prefere utilizar a Secretaria de Segurança Pública (SSP), tem cerca de 77 mil
habitantes (IBGE, 2010) e reúne quatro bairros: Santa Cruz (27.083 hab.), Vale das
Pedrinhas (5.162 hab.), Nordeste de Amaralina (21.887 hab.) e Chapada do Rio
Vermelho (21.955 hab.)57, que fazem fronteira com bairros de classe média alta: Pituba,
Itaigara, Amaralina e Rio Vermelho. Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) os quatro apresentam um IDHM médio (0,682) - Fonte: PNUD;
IPEA; FJP, 2014; CONDER/INFORMS/SEDIG, 2016.
Na figura acima é possível visualizar a disposição espacial da região e os limites
(não tão fáceis de serem identificados) entre os bairros. A área só foi reconhecida
oficialmente através da homologação do Decreto-Lei nº 5.403/78, assinado por
Fernando Wilson, prefeito na época, criando então a Zona Homogênea Nordeste de
Amaralina, constituída pelos quatro bairros. (SOUZA, T. 2008). “Esse decreto visava
assegurar a criação de uma reserva ambiental, possibilitando um melhor planejamento
urbano daquela área.” (Idem, p. 52)
É em Santa Cruz onde hoje se encontra a maior parte das escolas públicas (10
municipais e uma estadual), que juntas com outras cinco (três municipais e duas
estaduais) do Nordeste atendem a população da região e áreas vizinhas58. Assim como
os outros bairros da RNA, é marcado pelo forte comércio (bares, mercados, lojas...)
responsável pela fonte de renda de muitos moradores.
Vale destacar a presença de terreiros de candomblé e das igrejas protestantes, os
primeiros, existentes desde quando o local era fazenda, foram sendo reduzidos na
medida em que o espaço foi sendo ocupado e crescendo em termos populacionais. Já as
igrejas protestantes acabaram surgindo depois e se tornando numerosa, uma
característica comum dos bairros populares que concentram um grande número dessas
instituições. “Nos bairros populares também estão as Igrejas evangélicas neopentecostais, cheias de mulheres negras, que choram os seus filhos que tombam todos
os dias com as balas da polícia e dos grupos tolerados pelo Estado.” (REIS, 2005, p.
125).

57

Fonte: IBGE/ 2010.
Informações com base na consulta da Secretaria Municipal de Educação
<http://educacao.salvador.ba.gov.br/rede-de-escolas/> e no site do Governo do Estado
<http://escolas.educacao.ba.gov.br/escolas>.
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Ao realizar uma busca rápida no Google, ao digitar “Nordeste de Amaralina” os
principais resultados estão relacionados a tráfico de drogas, tiroteio, prisões e mortes. A
região é considerada uma das mais violentas de Salvador.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), na 15ª AISP (Área
Integrada de Segurança Pública), que abrange os bairros da Região Nordeste de
Amaralina, no período de janeiro a setembro de 2018 dentre os delitos registrados com
maior frequência está o uso/porte de substância entorpecente (usuários) em primeiro
lugar, seguido de homicídio doloso (tabela 1). Percebe-se um aumento dos homicídios
em 2016 e 2017, chegando ao triplo do número registrado de 2015, e uma redução no
período divulgado de 2018. Já com relação ao roubo de veículos, 2017 foi o que
apresentou maior índice (102) nos últimos quatro anos.

Tipo de delito

Tabela 1: Principais delitos AISP 15 - Nordeste
201859
2017

Homicídio Doloso
Lesão Corporal Seguida de Morte
Roubo com Resultado Morte - (Latrocínio)
Tentativa de Homicídio
Estupro
Roubo a Ônibus (Urbano e em Rodovia)
Roubo de Veículo
Furto de Veículo
Uso/Porte Substância Entorpecente (Usuários)

24
0
1
6
6
15
11
6
36

30
0
0
14
4
17
102
31
45

2016

2015

21
0
0
10
13
64
19
12
65

10
2
2
15
9
69
17
14
57

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados anuais da SSP-BA60

Ainda dentro do assunto da violência que afeta essa região, é importante
mencionar um triste episódio envolvendo um dos alunos da Oi Kabum! em 2008. Na
época a escola funcionava no bairro Nordeste de Amaralina, sendo transferida para um
prédio no Pelourinho após o acontecimento. O aluno foi assassinado enquanto retornava
da casa de uma tia, como relata a Diretora Geral da Oi Kabum em entrevista:
Foi à noite, oito horas da noite, ele estava saindo da casa da tia dele
[...] estava uma ‘brigaiada’ aí no Nordeste [RNA], quem morava na
região tal não podia frequentar a outra região, aquela velha história,
né?! Absurdo! E aí a tia falou pros dois filhos dela, um de 15 e um de
9 [anos], ‘acompanhe o seu primo até tal rua’[...]. Quando eles
estavam indo os três vieram quatro rapazes, tudo assim de 19-18 anos,
aquela faixa etária, e quando passaram por eles falaram: ‘Ei, aquele
cara ali é o ‘fulano’?’. Aí um falou ‘acho que não’, aí o outro ‘acho
59

Período considerado: 01/01/2018 a 30/09/2018
Secretaria de Segurança Pública. Principais delitos - Capital. Disponível em:
http://www.ssp.ba.gov.br/arquivos/File/estatistica2018/Capital/03CAPITAL2018JANASET.pdf. Acesso
em: 14 mar. 2019.
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que é’. E aí eles já ouviram, começaram a acelerar né o passo, com
medo já. Não correram não, mas disse que começaram a acelerar o
passo e aí um deles foi lá e deu quatro tiros no garoto, e ainda o de
nove anos se ‘botou’ na frente, ‘não, meu primo’, e ainda levou um
tiro, mas não morreu. E...foi uma loucura! Isso causou um transtorno
imenso lá dentro. (Isabel Gouvêa, 2018)

O jovem foi vítima da violência e rivalidade entre facções criminosas que atinge
as periferias. Isabel conta ainda que o caso repercutiu muito e apesar de ter acontecido
fora da Kabum, educadores e funcionários começaram a sofrer perseguições e ameaças:
Então, quando estavam subindo eram imprensados num muro com um
carro… É, estavam merendando numa barraquinha, essas
barraquinhas azuis de vender merenda, vinham dois rapazes assim,
levantavam a camiseta com várias armas na cintura e não diziam nada,
só faziam isso. [...] só dando aviso.

A gestão passou então a adotar medidas de proteção. Entretanto a situação se
intensificou quando chegaram a abordar uma educadora pressionando para que a Oi
Kabum! saísse do bairro e ameaças foram direcionadas também para a diretora Isabel
Gouvêa: “Ameaçaram mesmo! Falaram que eu morava sozinha com a minha filha,
descobriram tudo. Foi um momento muito trágico [...]”. Diante desse cenário
ameaçador, o Oi Futuro determinou a antecipação das férias coletivas, isso já em
meados de dezembro.
Não só esse caso específico, como também os dados apresentados pela SSP
anualmente comprovam a existência do problema violência que se revela através de
números. Além disso, a região carece de uma atenção maior do poder público, faltam
políticas públicas efetivas, sobretudo na saúde, educação e segurança.
Apesar de todos esses problemas visíveis e vividos pelos moradores diariamente,
é preciso reconhecer que a RNA não se resume a esse cenário. Por isso, há oito anos o
jovem Jefferson Borges, que também é egresso da Oi Kabum!, criou um importante
veículo de comunicação alternativa, o NORDESTeuSOU61, website que busca priorizar
as potencialidades da comunidade e informar os moradores sobre diversos assuntos. Um
caminho oposto ao da mídia que diariamente expõe a região nos programas
sensacionalista, focando e resumindo os bairros à criminalidade e violência. O site é
responsável também pela cobertura do Carnaval de Rua, Circuito Mestre Bimba 62, que
integra o calendário oficial da RNA.

61
62

<http://www.nordesteusou.com.br/institucional/>
Nome escolhido por votação popular em homenagem ao criador da capoeira regional.
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Adolescentes e jovens como o idealizador do NORDESTeuSOU representam
25% da população da RNA: “[...] que significa em números absolutos 12.300
habitantes. E é esse público que vem reconstruindo a imagem do bairro pela ótica da
abundância e com inovações a partir das possibilidades.” (Brenda Cruz, 2019)63. Entre
esses jovens, que Brenda se refere, pode-se citar: Monique Evelle, egressa da Oi
Kabum!64, idealizadora do Desabafo Social65 e empreendedora, foi reconhecida pela
Forbes como “30 under 30” e teve sua história contada em um episódio da série “Os
Originais”, da Netflix. Adryelhe Peixoto, Miss Brasil 2018. Ayana Amorin, atriz e
modelo. Adriele do Carmo, poetisa, ativista social, Relações Públicas e produtora
cultural. Mauricio Sacramento, produtor cultural e idealizador da Batekoo66.
Além dos destaques juvenis, na região do Nordeste, mais precisamente no
Nordeste de Amaralina, o segundo mais populoso, Mestre Bimba, responsável por criar
a capoeira regional, viveu durante anos. O Quabales, grupo de música, performance e
percussão, reconhecido por não usar instrumentos convencionais e por fazer reciclagem
na confecção, com inspiração no Stomp67, também é originário do bairro. E, nos últimos
meses a visibilidade do local se deu pela “escada colorida”, que fica na 3ª Terceira
Travessa Delmário Pinheiro e apareceu na abertura da novela Segundo Sol, da TV
Globo. Virou ponto de parada para fotos e após desgastes na pintura, causados pelas
chuvas, foi pintada a partir de uma iniciativa de moradores locais que realizaram um
mutirão.
Esses aspectos relevam como “[...] os territórios periféricos, no Brasil, são densos
de criações artísticas e culturais que têm, também, um significado político.”
(TOMMASI, 2018, p. 33). São os dois lados da periferia. E, concordando com a defesa
feita por Marielle Franco (2014) em sua dissertação, “[...] independente da forte
estigmatização socioespacial, a favela também é marcada por características que a
Matéria publicada no site Carta Capital, com título: “Jovens do Nordeste de Amaralina ganham o
Brasil”,
de
autoria
de
Brenda
Cruz,
2019.
Disponível
em:
https://www.cartacapital.com.br/blogs/desabafo-social/jovens-do-nordeste-de-amaralina-ganham-o-brasil/
. Acesso em: 09 març. 2019
64
“Independentemente do que faça ou venha a realizar, ser egressa da Oi Kabum! Salvador é uma marca
que vou carregar sempre comigo. [...] Lá eu pude experimentar diferentes linguagens, tais como
fotografia, vídeo, computação gráfica e design, de uma forma libertadora e crítica.” - Monique Evelle em
depoimento para o “Arquivo Oi Kabum! 12 anos”, 2015.
65
“Criado em 2011 pela soteropolitana Monique Evelle, a Desabafo Social é uma organização que utiliza
a comunicação e novas tecnologias para promover Educação em Direitos humanos através de formação e
produção de conteúdo.” <http://desabafosocial.com.br/quem-somos/>.
66
Festa acessível para o público negro e LGBTT que surge em 2016 em Salvador, ganhando repercussão
em São Paulo e no Rio de Janeiro, ao buscar visibilidade e representação para jovens negros de periferias.
67
Grupo musical que utiliza vários instrumentos, não somente a percussão, originário de Brighton, no
Reino Unido. Eles utilizam o corpo e objetos comuns para criar uma performance.
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colocam em contradição com a ideologia dominante.” (FRANCO, M. 2014, p. 61). É
isso o que se tem visto muito na Região Nordeste de Amaralina.
4.2.2 Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS)
Suburbana, é cheio de tons de cobre e de peles
negras. meus olhos sobem e descem morros, por
mais clichê que seja - eles sentem o sol nascer na
retina, vê um misto de verde e barro, um céu azulinfinito e gosta de estar sempre no alto. meus olhos
também flutuam na vertigem das escadas, nas
pirambeiras, no escorregar no limo e no cala-aboca pros viralatas latindo e no saco cheio com o
som altíssimo. passo pra lá e pra cá com as mesmas
raivas e os mesmos desgostos, canso de repetir. me
desloco com muitos desejos: daí a raiz. guardo
várias imagens do trem de longe na ponte. acho que
meu coração tem casa aqui.
(Maiara Cerqueira)

A região do Subúrbio Ferroviário é constituída por 15 bairros (figura 7), de acordo
com a divisão e atuação da prefeitura: Alto da Terezinha (14.010 hab.), Coutos (26.005
hab.), Fazenda Coutos (24.255 hab.), Itacaranha (16.088 hab.), Nova Constituinte
(9.410 hab.), Paripe (55.039 993 hab.), Periperi (47.179 hab.), Plataforma (34.034 hab.),
Praia Grande (6.091 hab.), Rio Sena (16.379 hab.), São João do Cabrito (21.284 hab.),
São Tomé (7.207 hab.), além das ilhas de Bom Jesus dos Passos (1.465 hab.), de Maré
(4.236 hab.) e dos Frades (733 hab.)68.
Figura 5 - Composição e localização da Prefeitura-Bairro II Subúrbio/ Ilhas

Fonte: CONDER/INFORMS/SEDIG, 2016.

68

Dados: IBGE 2010; CONDER/INFORMS/SEDIG, 2016.
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Apesar da forte vinculação com a região, os bairros Lobato e Alto do Cabrito,
ficam de fora da delimitação de atuação da subprefeitura local. O primeiro é gerido pela
prefeitura-bairro da Liberdade; já Alto do Cabrito pela unidade da Cidade Baixa. "A
compreensão cultural e sentimental é de que moram no subúrbio, mas para facilitar a
presença do poder público, elas foram dividas assim", conta Sosthenes Macedo - (G1
Bahia, 2015)69.
O SFS possui uma área de 52,86 km² e em 2010 a população total era de 283.415
habitantes (IBGE). Ainda de acordo com os dados do G1, em média, pouco mais de
86% da população do Subúrbio se autodeclara preta ou parda. “A distribuição da
população segundo a cor/raça, na PB-II Subúrbio/ Ilhas, apresentou-se da seguinte
forma: 11,5% branca, 30,77% preta, 1,78% amarela, 55,67% parda e 0,25% indígena.” CONDER/INFORMS/SEDIG, 2016.
Figura 6 - IDHM do Subúrbio Ferroviário de Salvador

Fonte: CONDER/INFORMS/SEDIG, 2016.

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) percebe-se
um avanço, se comparados os anos 2000 e 2010 (conforme figura acima), no último o
IDHM se manteve alto e médio entre os bairros, estando somente Nova Constituinte,
Matéria publicada no portal G1 Bahia, com título: “Com 15 bairros e 10% da população, subúrbio une
beleza e estrutura falha”, de autoria de Henrique Mendes, 2015. Disponível em:
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/09/com-15-bairros-e-10-da-populacao-suburbio-une-beleza-eestrutura-falha.html>. Acesso em: 25 fev. 2019.
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Ilha de Maré e Ilha dos Frades com o IDHM baixo (0,578) - Fonte:
CONDER/INFORMS/SEDIG, 2016.
O SFS é reconhecido pelos altos índices de homicídio e tráfico de drogas, a
violência é uma das marcas da região, sempre estampada nos jornais diários e nos
programas de televisão.
No primeiro semestre de 2015 a 5ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp),
que abriga esses quinze bairros, foi considerada como a maior área de concentração de
mortes da capital baiana70. Em 2016 houve uma redução nos números, mas em 2017
voltam a se aproximar da realidade de 2015. Já em 2018, ainda sem a divulgação dos
dados dos três últimos meses do ano, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o
número de 143 homicídios registrados na 5ª Aisp (tabela 2).
Tabela 2: Principais delitos AISP 05 - Periperi
201871

2017

2016

2015

143

243

220

244

Lesão Corporal Seguida de Morte

1

0

3

1

Roubo com Resultado Morte - (Latrocínio)

3

5

3

9

Tentativa de Homicídio

46

96

84

108

Estupro

49

82

88

77

Roubo a Ônibus (Urbano e em Rodovia)

213

342

275

272

Roubo de Veículo

259

423

454

934

Furto de Veículo

66

81

123

95

Uso/Porte Substância Entorpecente (Usuários)

53

104

57

41

Tipo de delito
Homicídio Doloso

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados anuais da SSP-BA72

Apesar dos índices de violência e todos os problemas que tornam o Subúrbio um
território violentado, vale destacar a presença de uma juventude atuante; de ricas
manifestações artístico-culturais; a articulação do Fórum Arte e Cultura do Subúrbio

Fonte: Matéria divulgada no G1 Bahia, intitulada: “Região mais violenta de Salvador, subúrbio resiste
ao
tráfico
de
drogas”,
de
autoria
de
Henrique
Mendes.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/09/regiao-mais-violenta-de-salvador-suburbio-resiste-contra-acaodo-trafico.html. Acesso em: 14 marc. 2019.
71
Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
72
Secretaria de Segurança Pública. Principais delitos - Capital. Disponível em:
http://www.ssp.ba.gov.br/arquivos/File/estatistica2018/Capital/03CAPITAL2018JANASET.pdf. Acesso
em: 14 mar. 2019.
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Ferroviário de Salvador73; do Centro Cultural Plataforma (CCP)74; do Parque São
Bartolomeu, um dos maiores remanescentes de mata atlântica em área urbana; e do
Centro de Referência do Parque São Bartolomeu, espaço que oferta atividades culturais
para os moradores e contribui também com a organização da cultura no SFS.
Figura 7 – Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS)

Foto: Maiara Cerqueira

Do ponto de vista da distribuição espacial, os bairros do Subúrbio concentram um
comércio local forte, com mercados, farmácias, lojas de confecções, lanchonetes, bares,
além de outras fontes de renda informal, percorrendo o bairro é possível se deparar com
as famosas barraquinhas de frutas, legumes e lanches.
Para além das mazelas sociais, o Subúrbio possui também um variado
repertório cultural nas diversas linguagens artísticas, opções de lazer e
entretenimento (teatro, parque ecológico de livre acesso público,
praias) e um aspecto ainda interiorano de sociabilidade que reverbera
nas festividades religiosas e no cotidiano pacato dos jogadores de
dominó, dos criadores de pássaros e dos pequenos comércios que
sustentam a singularidade deste lugar na atual configuração urbana.
(SANTOS, L. 2014, p. 20)

O território traz memórias dos vagões dos trens. Pelos trilhos se tem uma vista
privilegiada da região. A ferrovia, que começou a ser construída em 1853, conta com
73

Coletivo formado por grupos artístico-culturais e pessoas da comunidade do Subúrbio Ferroviário de
Salvador.
74
Importante equipamento público cultural localizado em Plataforma, um dos poucos fora do centro e das
áreas nobres da cidade. Com um modelo de gestão participativa, o CCP é marcado por um processo
histórico de luta e resistência que envolve a mobilização e participação ativa da comunidade.
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dez estações que ligam os bairros de Calçada a Paripe, mas se encontra em estado de
abandono e funciona de modo muito precário, diversas vezes foi prevista a
requalificação e expansão, mas nada chegou a se concretizar. Agora caminha-se para a
construção do VLT75.
Casas amontoadas. Das lajes é possível ter uma vista privilegiada dos 18
quilômetros de orla. “As águas são calmas e mornas, vindas da Baía de Todos-osSantos. Nacionalmente, Inema é a área mais famosa. Em terreno de acesso restrito da
Marinha, a localidade serve há anos como refúgio de férias dos presidentes da
República”76.
Se destacam ainda as praias: São Tomé de Paripe, Praia das Neves (Ilha de Maré),
Itacaranha e Tubarão. E, considerando a delimitação e atuação da sub-prefeitura pode-se
citar também as famosas: Ponta de Nossa Senhora, Loreto, Paramana e Viração,
localizadas na Ilha dos Frades.
Figura 8 - Praia de Sâo Tomé de Paripe

Foto: Henrique Mendes/ G1

A região tem suas belezas, embora passem muitas vezes despercebidas, invisíveis
aos olhos da cidade. Com o propósito de dar visibilidade e fortalecer essas belezas, as
histórias, estéticas e os artistas suburbanos, surgiu em 2011, no São João do Cabrito Plataforma, o Acervo da Laje. Idealizado pelo professor e pesquisador José Eduardo
75

No último dia 13 de fevereiro, governo do estado assinou o contrato para a construção e operação do
VLT do Subúrbio, do tipo monotrilho, que ligará a região do Comércio de Salvador até a Ilha de São
João, no município de Simões Filho. São previstos cerca de 20 quilômetros de extensão, 22 estações e
capacidade para transportar cerca de 150 mil
usuários por dia. Ver mais:
<http://www.sedur.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44> .
76
Matéria publicada no portal G1 Bahia, intitulada: “Refúgio dos presidentes, subúrbio de Salvador
impressiona pelas belezas”, de autoria de Henrique Mendes, 2015. Disponível em:
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/09/refugio-de-presidentes-suburbio-de-salvador-impressionapelas-belezas.html>. Acesso em: 18 mar. 2019.
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Ferreira, nascido e criado no Subúrbio, junto com a educadora Vilma Santos. O espaço
de memória artística, cultural e de pesquisa sobre o SFS, constituído de peças
compradas, doadas e até descartadas por alguns, é resultado de pesquisas que tinham
como foco a arte invisível nas periferias da capital 77.
O Gey Espinheira me pediu para fazer uma pesquisa, me indicou que
eu deveria estudar as questões relativas à beleza, porque muita gente
olha para a periferia e acha que a periferia não tem elaboração estética
e artística. [...] Quando eu me dei conta, eu disse: “não, eu tenho que
mostrar isso para as pessoas”, pra dizer pra elas que a Avenida
Suburbana, o Subúrbio Ferroviário de Salvador também tem
elaboração estética. E também tem muito artista que morreu e as
pessoas não conhecem a obra. [...] Aqui tiveram grandes pintores,
escritores, muita gente famosa já morou aqui, inclusive o próprio
Jorge Amado morou em Periperi durante um tempo, e essa informação
não é difundida. (José Eduardo Ferreira Santos, 2014)78

Iniciativas como a do Acervo da Laje fortalecem a estética e as manifestações
locais dão visibilidade aos artistas e reverberam o sentimento de pertencimento por
parte dos moradores, que passam a se reconhecer enquanto sujeitos de uma periferia, de
um subúrbio que não se resume somente à violência. Por isso, para além da descrição
espacial e da apresentação de dados estatísticos, é preciso registrar a presença dos atores
sociais que vão ressignificando a ideia de periferia e dando novos sentidos a esses
territórios.
Essa descrição espacial e dos principais atores sociais desses bairros periféricos,
somada à fundamentação teórica em torno das categorias centrais feita nos primeiros
capítulos, antecedem o eixo central da pesquisa (Cap. V). Nele serão feitas articulações
com os capítulos anteriores na tentativa de problematizar as principais questões que
envolvem a experiência em arte e tecnologias da Oi Kabum! na capital baiana e seus
desdobramentos na vida dos jovens egressos, tendo como ponto de partida a leitura
desses sujeitos sobre o programa e as implicações em suas vidas.

77

Acervo da Laje <https://acervodalaje.com.br/apresentacao>.
Em entrevista ao Programa Soterópolis, 2014. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=360&v=sfLdEzayc48>. Acesso em: 18 mar. 2019.
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5 CONSTRUINDO IDENTIDADES, (RES)SIGNIFICANDO TRAJETÓRIAS
[...] acho que esse contato da gente com a gente
mesmo, da gente se questionar, foi uma coisa que
foi na Kabum que iniciou. Não foi em nenhum
outro lugar que eu repensei a minha identidade,
pensei o que eu poderia ser e o que eu queria ser,
o que eu era, as minhas referências.
(Alex)

5.1 Perfil dos entrevistados
Quadro 3 – Síntese das informações dos 10 jovens entrevistados(as)
Nome

Idade

Cor/raça

Formação
na Oi
Kabum!

Escolaridade

Atividade
remunerada
(área de atuação)

Vínculo

Taís

22

Negra

Fotografia

Nível Superior
(cursando)

Fotografia e
Edição de
imagem

Autônomo

Ester

23

Negra

Design
Gráfico

Nível Superior
(completo)

Atendimento
Publicitário

Carteira Assinada

Karen

25

Negra

Computação
Gráfica

Ensino Médio
(completo)

Administrativo/
Marketing

Carteira Assinada

Lara

22

Negra

Design
Gráfico

Nível Superior
(completo)

Design Gráfico

Contrato
temporário e
Autônomo

Liz

22

Negra

Design
Gráfico

Nível Superior
(cursando)

-

-

22

Negra

Vídeo

Nível Superior
(cursando)

Edição (Vídeo)

Autônomo

Tony

22

Negro

Vídeo

Nível Superior
(cursando)

Produção
Audiovisual,
Fotografia e Rap

Estágio e
Autônomo

John

24

Amarelo

Vídeo

Nível Superior
(cursando)

Produção
Audiovisual

Estágio

Alex

23

Pardo

Vídeo

Pós-Graduação
(cursando)

-

-

Luís

24

Branco

Design
gráfico

Nível Superior
(cursando)

Design Gráfico

Carteira Assinada

Mel

Fonte: Elaboração própria
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Taís (Fotografia): 22 anos, sexo feminino, negra, soteropolitana. Apesar de já ter
morado nos bairros Cidade Nova e Vale dos Rios, e atualmente morar no Alto das
Pombas, suas referências de vida e moradia são do SFS (Alto do Cabrito), onde nasceu
e foi criada, e onde ainda hoje mora sua mãe (com formação no ensino médio
completo). Estudou em escolas públicas e antes de entrar na Oi Kabum! teve contato
com o teatro (Vila Velha) e fotografia por hobby. Atualmente é estudante do
Bacharelado Interdisciplinar em Artes (UFBA), fotógrafa e editora de imagens. Destaca
como mais importante o recente trabalho com uma artista da África do Sul. “Ser uma
jovem negra nessa cidade é muito difícil [...]. E para mim é muito difícil lidar com a
questão do extermínio, porque é todo dia, todo dia morre, sabe, você vê, você sofre
muito”.
Ester (Design Gráfico): 23 anos, sexo feminino, negra, evangélica, soteropolitana,
nascida e criada no SFS (Paripe e Periperi). Mora com os pais, que têm ensino médio
completo e fundamental completo. Estudou em escolas públicas e concluiu o ensino
médio no IFBA (sem o técnico), onde foi também bolsista de dança. Antes de entrar na
Oi Kabum! não teve nenhum contato com design, atualmente é formada em Publicidade
e Propaganda (UNIFACS), sua atual área de atuação profissional, embora tenha tido
experiências anteriores com design. Além disso, ajuda empresas, escolas e comerciantes
do SFS a planejar a comunicação de forma voluntária. “[...] toda vez que nós que
viemos de comunidades periféricas ou então do Subúrbio entendemos a nossa
realidade, como as coisas funcionam, a gente quer voltar para nossa realidade e tirar
as escamas dos olhos das pessoas também”.
Karen (Computação Gráfica): 25 anos, sexo feminino, negra, nasceu na Ilha de
Itaparica. Na época da Oi Kabum! morava no bairro Cidade Nova, atualmente mora no
Parque Bela Vista (Brotas). Seus pais têm ensino médio completo e fundamental
incompleto. Sua formação é no ensino médio completo, vem de escolas públicas e antes
do ingresso na Oi Kabum! passou por formação na Escola SAGA 79. Não teve
oportunidades profissionais na área de computação gráfica, mas atualmente trabalha em
outra área (administrativa/marketing) e procura aplicar os conhecimentos sempre que
possível. “Aprender a trocar informações é necessário [...] e a pessoa precisa estar
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Escola focada em cursos de desenvolvimento de jogos, computação gráfica e arte digital em Salvador
(BA).
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passando aquilo adiante, porque é uma necessidade do ser humano estar sempre
aprendendo.”
Liz (Design Gráfico): 22 anos, sexo feminino, negra, soteropolitana. Mora no bairro
IAPI com os pais, que têm ensino médio completo e incompleto. Estudou em escola
particular até o sétimo ano e as demais séries em escolas públicas. Antes de entrar na Oi
Kabum! não teve nenhum contato com design e com experiências artístico-culturais.
Pós-Kabum não teve experiências profissionais, no entanto está cursando o Bacharelado
Interdisciplinar em Artes (UFBA). “A gente passou por uma transformação, porque a
Kabum nos educou como seres humanos, como pessoas, mexeu um pouco com as
nossas personalidades talvez.”
Mel (Vídeo): 22 anos, sexo feminino, negra, baiana, atualmente mora em São Paulo
(SP), mas sempre morou na região do Pau Miúdo em Salvador. Seus pais têm ensino
fundamental incompleto/completo. Sempre estudou em escolas públicas, dentro e fora
do bairro. Antes do ingresso na Oi Kabum! não teve nenhum contato com a linguagem
escolhida e nem com experiências artístico-culturais. Após, iniciou o Bacharelado
Interdisciplinar em Artes (UFBA), mas não concluiu, atualmente cursa Audiovisual
(FAPCOM) e trabalha na mesma área desde que concluiu o curso na Oi Kabum!.
“Nossa relação era muito pautada nas nossas diferenças e nas nossas semelhanças,
acho que éramos semelhantes por sermos tão diferentes [...]”.
Lara (Design Gráfico): 22 anos, sexo feminino, negra, soteropolitana, nascida e
criada no bairro Nordeste de Amaralina. Mora com os pais, que têm ensino médio
completo e fundamental completo. Estudou as séries iniciais em escola particular de
bairro e o restante em escolas públicas. A jovem participou durante doze anos de um
projeto na área de esporte (karatê) e fez curso livre de teatro (UFBA). Antes de entrar na
Oi Kabum! não teve nenhum contato com Design Gráfico, atualmente tem formação
superior (UNIFACS) e trabalha na área. “Replicar é nunca desistir de si, da capacidade
que você tem”.
Tony (Vídeo): 22 anos, sexo masculino, negro, soteropolitano, nascido e criado em
Barreiras, região do Cabula. Vem de uma família religiosa (alguns evangélicos e outros
do candomblé). Seus pais têm ensino médio completo. O jovem destaca a relação dos
pais com o cinema, de onde vem a origem do seu nome, e o conhecimento prévio,
mesmo que básico, na área de vídeo. Estudou das séries iniciais ao ensino fundamental
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em escolas privadas, de bairro, e o ensino médio em escola pública. Cursou Mecânica
(SENAI) e atualmente cursa Cinema e Vídeo (FTC), além disso é produtor audiovisual,
fotógrafo e Rapper, com dois EPs lançados. Na Oi Kabum! participou da produção Jam
no MAM. Trabalha na área de audiovisual e é membro de um coletivo de artistas e
produtores multimídia independentes ligados ao Hip Hop. “Ser preto é saber que nada
vai abalar o seu dia, nem mesmo a sua frustração que é ouvir a frase ‘A PM agradece
pela contribuição’.”
John (Vídeo): 24 anos, sexo masculino, amarelo, soteropolitano, nascido e criado
no SFS (Paripe). Mora com os pais, que têm ensino médio completo – com a mãe agora
cursando Enfermagem. Sempre estudou em escolas públicas, está cursando Produção
Audiovisual (UNIJORGE) e além de trabalhar na área, é ator/ humorista. Antes de
entrar na Oi Kabum! teve contato com teatro no CCP e contatos superficiais com vídeo.
Idealizou um canal no YouTube com conteúdo humorístico, audiovisual, produzido por
ele, por moradores do SFS e de outras localidades de Salvador. “E eu não tinha noção
do que eu representava, eu vim ter noção depois [...]. Depois de um tempo que eu falei
‘eu tenho uma arma na minha mão de transformação que é uma câmera’”.
Alex (Vídeo): 23 anos, sexo masculino, pardo, soteropolitano, nascido e criado em
Cajazeiras, mas atualmente mora em Brotas. Seus pais têm ensino fundamental
incompleto e médio completo. Estudou até o fundamental I em escola particular de
bairro e o restante em escolas públicas. Antes de entrar na Oi Kabum! fez teatro, mas
com a área de vídeo não teve nenhum contato. Ao finalizar o curso, iniciou cursos livres
em cinema, concluiu o Bacharelado Interdisciplinar em Artes e atualmente é aluno
regular do mestrado (Pós-Cult/UFBA). Além disso, está ao lado de um amigo
construindo um coletivo de artistas e produtores LGBTQ+. “A gente está vivendo de
uma cultura e a gente está colocando a nossa agora, e eu acho que vai vir uma outra
geração e vai colocar outra e eu acho que o processo é esse de quebra mesmo.”
Luís (Design Gráfico): 24 anos, sexo masculino, branco, soteropolitano, nascido e
criado em Cajazeiras. Seus pais têm ensino médio completo e superior incompleto
(mãe). Estudou até o 1º ano do ensino médio em colégio particular de bairro (no último
ano com bolsa de 100%) e o restante em escolas públicas. Após concluir o ensino médio
fez curso no SENAI. Antes da Oi Kabum! gostava muito de cultura de rua, não tinha
nenhum conhecimento sobre Design Gráfico, hoje faz graduação (UNIFACS) e atua
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profissionalmente na área. Participa de um coletivo, em parceria com outro designer de
Cajazeiras, dando base para artistas independentes locais na parte de gravação,
mixagem e comunicação. “Você ser designer, comunicador, é você ir pro outro lado da
matrix.”
5.2 Análise do perfil dos egressos da turma VI/ano 2014
Através da aplicação do questionário online foi possível traçar um perfil dos
egressos da turma VI/ ano 2014. Etapa importante, visto que durante o funcionamento
da Oi Kabum! havia a etapa “Acompanhamento de Egressos”, momento em que era
feito um trabalho de entrevistas a fim de observar após um ano de conclusão do curso
por onde estavam aqueles jovens, se estavam dando continuidade aos estudos na área e
se houve entrada no mercado de trabalho. Uma etapa de sistematização das informações
e análise dos resultados da formação que acabou não havendo tempo hábil para ser
realizada com a sexta turma.
A amostragem foi de 22 jovens, 10 do sexo masculino e 12 do sexo feminino,
contemplando as quatro linguagens: computação gráfica (1), design gráfico (7),
fotografia (6) e vídeo (8). Esses indivíduos tinham entre 21 e 25 anos no período da
pesquisa, estando portanto enquadrados nas divisões de jovens-jovens (18-24) e jovensadultos (25-29). No grupo, 19 (86,4%) se autodeclaram pretos(as) – mesmo os de pele
com tom mais claro, mostrando nos seus discursos o reconhecimento de que a
identificação vai além da tonalidade da pele e que envolve o reconhecimento de
questões políticas. Os outros 3 se autodeclaram: branco, amarelo e pardo.
A maioria divide o lar com outras pessoas, média de uma a três, e residem em
bairros populares: Subúrbio Ferroviário de Salvador (6), Região do Nordeste de
Amaralina (2) e em outros (14), que incluem: Cajazeiras, Alto de Ondina, Nova
Brasília, Bonfim, Cabula, Brotas, IAPI e Itapuã. Muitos, motivados pela busca de fácil
acesso a emprego ou estudo, se aproximaram de bairros do centro da cidade, deixando
os seus territórios de origem. E, dois dos jovens na época se encontravam morando fora
do estado – São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
Tabela 3 - Distribuição por áreas/bairros

Área/Bairro
Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS)
Região do Nordeste de Amaralina (RNA)
Outros

Quant.
6
2
14

Fonte: Elaboração própria
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Quando perguntados sobre a reprodução midiática dos seus bairros foi
concordância geral de que não tem lado positivo veiculado pela mídia, o que se noticia
sobre esses bairros, segundo eles, são os aspectos negativos, diretamente relacionados a
violência, falta de segurança, infraestrutura precária – com muito sensacionalismo e até
inverdades, pois é rentável para as emissoras. Afirmam ainda que dificilmente se
deparam com a reprodução do potencial dessas localidades.
Eu sei, eu sei que existe a violência muito grande, eu sei que o tráfico
não é bom, eu sei que a polícia não é boa, enfim, eu sei disso. Mas não
é só essa imagem, o Subúrbio não é sobre isso. [...] A mídia ela fala a
verdade que ela quer, porque é bom para ganhar dinheiro, é bom para
centralizar as pessoas em alguns pontos da cidade. Mas a gente,
quem mora lá sabe a nossa verdade, e essa verdade que a gente está
trazendo. (Ester, 2019, grifo nosso)
Sempre, sempre eles vão ressaltar toda a questão das precariedades e
insegurança que está rolando no lugar [...]. O Nordeste [RNA] não é
só feito disso, o Nordeste é muito mais do que isso. (Lara, 2019,
grifo nosso).
Não existe uma imagem positiva, não só de Paripe, todo bairro
suburbano, não existe, Paripe, Periperi… [...] E a gente sabe que vai
muito além disso. A suburbana é rica, e só quem vive lá e observa
sabe como é que é, vai muito além disso. (John, 2019, grifo nosso)
[...] apesar de ter uma vista incrível, o pôr do sol maravilhoso, porque
a Suburbana tem essa vista maravilhosa e os lugares que são mais
altos, morros sempre têm a vista maravilhosa. [...] Mas de ver o
Cabrito mesmo era sempre na questão das notícias ruim, da galera
reclamando, reivindicando os direitos ou então por conta da questão
da violência mesmo [...]. (Taís, 2019, grifo nosso)

Apesar de reconhecerem fragilidades dos territórios de origem, a falta de atenção
para

esses

territórios

por

parte

do

poder

público,

as

dificuldades

com

transporte/distância, além das poucas (ou nenhuma) opções de lazer e equipamentos
culturais (embora a produção cultural pelos sujeitos seja forte e muitas vezes tenham
que ir para outros espaços da cidade), os jovens da Kabum deixam bem demarcado nas
suas falas o lugar em que se situam geograficamente e o sentimento de pertencimento,
embora nem sempre tenham uma relação muito participativa nas atividades do bairro ou
tenham se distanciado por conta de mudanças. Reconhecem, em sua maioria, a
importância da afirmação geográfica, do fortalecimento dos ‘seus’ e a necessidade de se
projetar para fora do território.
Ser jovem de Cajazeiras é isso, é saber que eu vou ter que lutar, sair
4h da manhã, sai antes de todo mundo, voltar depois de todo mundo,
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mas ainda assim ter que estar lá indo atrás do meu espaço, do meu
acesso. (Luís)
Véi, eu amo esse lugar, eu amo. [...] eu sinto que eu pertenço àquele
lugar e a Kabum me ensinou a enxergar qual era a minha importância
no meu bairro. (John).
Então é muito preciso essa afirmação minha pra eles entenderem de
onde eu venho e pra onde eu quero ir. (Tony).

No que diz respeito a formação desses jovens (gráfico a seguir), 27,3%
concluíram o Ensino Médio e não iniciaram nenhum outro curso. Por outro lado, mais
da metade informou ter iniciado algum curso de curta duração/ aperfeiçoamento ou de
nível superior após sair da Oi Kabum!. Desse percentual de nível superior, 59,1%
afirmou estar cursando; enquanto 9,1% disse já ter graduação completa – sem ter
iniciado cursos de pós-graduação; e um dos jovens tinha acabado de entrar como aluno
regular de mestrado no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e
Sociedade da UFBA, tendo como área de interesse a linha de Cultura e Arte.
Gráfico 4 - Nível de formação dos egressos da turma VI

Fonte: Elaboração própria

Do grupo com cursos de nível superior completo ou incompleto percebe-se uma
maior inclinação (41,2%) para cursos da área de Comunicação (Jornalismo, Publicidade
e Propaganda, Cinema e Vídeo, Produção Audiovisual…), seguida pelo Bacharelado
Interdisciplinar em Artes (41,2%), pelo curso de Design Gráfico (11,8%) e outros
(5,9%). O que demonstra uma tendência de seguir as áreas da formação na Oi Kabum!.
Na turma VI muitos dos jovens já haviam concluído o ensino médio, porém outros
conciliavam os estudos com a formação em artes e tecnologia. Mesmo os que passaram
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pelo ensino privado, em escolas de bairro, cursaram apenas as séries iniciais ou até o
ensino fundamental e concluíram o ensino médio em escolas públicas. Apesar de
apontarem algumas escolas onde a experiência foi melhor, a exemplo do IFBA, ICEIA e
Raphael Serravalle, que apresentam inclusive uma boa estrutura, de um modo geral as
experiências de ensino não foram positivas e refletem muitas limitações. Os jovens
contam que grande parte das escolas não oferecia o básico. Com raras exceções, não
tinham lembranças de laboratórios, salas de multimídia, bibliotecas, quadras, e quando
tinham era sempre evidenciando que esses espaços não eram acessados pelos alunos, ou
que os equipamentos ficavam velhos pela falta de uso, ou ainda que quando tinham
algum acesso era sob muita vigilância e limitação.
Como principais obstáculos nesse modelo de ensino das escolas públicas, os
jovens da Kabum apontam a estrutura física precária e a forma como os conteúdos das
disciplinas são trabalhados e/ou formas de avaliação.
Rapaz, não tinha o básico: ventilador. [...] Quando chovia virava uma
piscina. Quando chovia não tinha aula, faltava luz. O básico, piloto,
sempre falhando, não tem, coisas básicas. São as piores situações
possíveis e a gente sobrevive. (John)
Na verdade, a única escola que teve uma estrutura um pouco melhor
foi quando eu tava no Ensino Médio, que tinha uma pequena
biblioteca, mas ainda assim não era o suficiente [...]. Mas, por
exemplo, no meu ensino fundamental a escola praticamente chovia
dentro da sala, carteira faltava, professor muitas vezes não tinha. Mas
mesmo assim consegui ter um ensino fundamental, tive ótimos
professores, mesmo com toda dificuldade. (Karen)
[...] aquele modelo de ensino ‘senta aí que eu vou escrever no quadro’,
e você só copia. [...] Então era o que mais pesava mesmo,
infraestrutura, é malmente você ter uma cadeira. É tipo assim, você já
estar no meio do ano e aí que vai chegar o livro. (Luís)
Tinha uma professora minha de geografia que ela entrava na sala e só
mandava a gente fazer resumo do livro. Ela nunca dava aula, velho, no
segundo ano eu não tive aula de geografia. Ela não abria a boca, não
falava nada. (Liz)
Foi uma escola que eu aprendi muito, porque os professores faziam
acontecer. Porque assim, a gente não tinha aula, porque alagava a
frente da escola, então às vezes a gente tinha que sair da escola
pulando de cadeira, botava uma fileira de cadeira pra a gente sair da
escola. Velho, é surreal! (Taís)

Em seguida estão: distância entre alunos, professores, gestores e funcionários;
desinteresse por parte dos alunos; falta de diálogo das disciplinas com arte e cultura;
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carência de professores para ofertar algumas disciplinas; falta de atividades extra-classe;
e outro, que incluem falta de segurança, falta de incentivo e de perspectiva de futuro.
São fatores que mostram que além dos problemas de infraestrutura: “A escola não
consegue, de forma geral, contato com esses meninos e meninas, muitas vezes
desprezando seus principais capitais expressivos, em especial a oralidade, a linguagem
publicitária, a música. (ENNE, 2010, p. 30).
[...] é um ciclo de cansaço. Professores, eles estão cansados,
desestimulados. Os alunos se desestimulam e desestimulam
professores e diretores e pessoas que querem se organizar pelos
alunos. (Lara)
Acho que tem outras abordagens possíveis de se fazer e [...] eu acho
que a relação de aluno-professor é uma relação muito de obrigação
mesmo. (Alex)
[...] o maior obstáculo que eu tive na escola pública não foi dentro da
escola pública, foi olhando pra fora. A falta de perspectiva,
principalmente quando eu me comparava com o estudante de escola
particular e tudo o que ele tinha. (Ester)
E os professores tentando se virar do modo deles, porque também eles
não têm culpa daquela situação, que é uma situação chata pra eles
também, e ter que ficar fazendo paliativos que não vão surtir o mesmo
efeito. (Mel)

Apesar das ressalvas para o esforço muitas vezes de professores e alunos que
tentam realizar atividades diferentes e resistir a esse modelo com todas as dificuldades
impostas, 70% dos entrevistados consideram o modelo de ensino nas escolas públicas
como desestimulante e/ou ultrapassado, 20% como pouco estimulante e 10% como
bom.
[...] só o fato de você não estar olhando um pra cara do outro da sala
de aula, já é desestimulante, você não se sente inserido naquele
contexto. Então eu acho que é um pouco ultrapassado, tem métodos
melhores de ensino, que alguns professores mesmo que de forma
engessada tentam sair sabe dessa conjuntura, mas é muito
complicado[...]. (Tony)

Muito também pelo fato de não se sentirem parte, de não se encaixarem em um
modelo que não dialoga em nada com suas realidades, que não mostra possibilidades e
muito menos gera perspectivas de futuro. “[...] a gente se desinteressa porque a gente
vai pra a escola pra ver uma coisa que não diz nada de novo, não conversa com nossa
realidade.” (Taís).
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Em se tratando da colocação no mercado de trabalho 11,8% disse não desenvolver
nenhuma atividade remunerada. Dos que apontaram atuação profissional, 35,3% era na
área de formação na Oi Kabum! e 52,9% fora da área; com carga horária que varia de
6h (estágio) até 40h (regime CLT). Chama a atenção o fato de que a maioria das
atividades são realizadas de forma autônoma/Freelancer (45,8%), revelando a
dificuldade que é se inserir no mercado formal. Alguns dos jovens não tiveram também
oportunidades na área ao saírem da Oi Kabum! e a necessidade de renda fez com que
fossem para outras áreas.
Gráfico 5 - Tipo de vínculo empregatício

Fonte: Elaboração própria

Somando a renda familiar, 68,2%, ou seja, mais da metade desses jovens
concentram uma média entre 1 e 3 salários mínimos80 por mês. O que de acordo com o
critério de cálculo do IBGE é possível situar então a maior parte dos jovens da Kabum
entre as classes D e E.
Na atuação profissional encontram realidades diferentes, com segmentos muitas
vezes distanciados da área escolhida na Oi Kabum!, mas afirmam que a formação
possibilitou a criação de uma rede entre eles, por meio da qual realizam trabalhos juntos
sempre que possível ou mesmo fazem indicações. “Então sempre tem alguém ‘ah, deixa
eu pegar você daqui, você de vídeo que foi, né’[...]. E aí a gente faz essa rede e acaba
trabalhando[...]” (Lara).

80 Considerando

o salário mínimo em vigência, ano de 2019, no valor de R$ 998,00.
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Um desses trabalhos foi realizado ao longo dessa pesquisa e resultou no curta
“Rebento”, escrito e dirigido por Vinicius Eliziário; com elenco dirigido por Roberjan
Magalhães, que também participou da direção de arte; Armando Azevedo responsável
pela maquiagem. Todos egressos da turma VI da Oi Kabum! Salvador. O curta teve a
sua primeira exibição em maio/2019 no II Festival Mimoso de Cinema, no oeste baiano,
sendo premiado como melhor filme na competitiva nacional.
Figura 9 – Imagem de divulgação do curta “Rebento”

Fonte: Reprodução do site do II Festival Mimoso de Cinema

5.2.1 A experiência Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia e seus desdobramentos
em Salvador: Turma VI/ Ano 2014
Na Oi Kabum tive o espaço que precisava para
me entender, me encontrar e me enxergar como
uma potência e perceber o quanto podemos ser
criativos e ao mesmo tempo ser levado a sério.
(Jovem D, 2019, grifo nosso)

A chamada ‘bola de neve’ foi a forma de divulgação mais efetiva como porta de
acesso da sexta turma, mais da metade afirma que conheceu a escola através de amigos
e conhecidos. A divulgação por redes sociais, sobretudo pelo Facebook, também foi
significativa.
Muitos dos egressos já haviam tido algum contato, direto ou indireto, com a
escola de arte e tecnologia, e esperava pela seleção, ou foram incentivados por colegas
de turmas anteriores.
É notável a participação de muitos em coletivos, projetos e/ou movimentos de
caráter social, cultural ou artístico, dentre eles: Dicara; DopeLAB; Umbando;
LápideRecords; Cabulados12; De Kebrada; NaCalada; OUSE - Coletivo de
Artistas e Produtores LGBTQ+. Esse envolvimento torna possível diversas pautas,
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principalmente políticas e identitárias, que não seriam incluídas talvez da mesma forma
em outros espaços, e a própria evidência desses sujeitos enquanto atores sociais. “Para
esses jovens, destituídos por experiências sociais que lhes impõem uma identidade
subalterna, o grupo cultural é um dos poucos espaços de construção de uma autoestima,
possibilitando-lhes identidades positivas.” (DAYRELL, 2015, p. 44). Para além dessas
experiências atuais, na adolescência alguns desses sujeitos participaram de projetos
sociais e/ou grupos com foco em música, teatro, dança e esporte, e também em grêmios
estudantis. O que em muitos casos foi fundamental para conhecer a Oi Kabum!.
Tony conta que o seu primeiro contato com a escola foi em 2013, era membro do
projeto Batifun Beat e foi convidado para uma entrevista de um trabalho de educandos
da Oi Kabum!: “Fui fazer essa entrevista e sai de lá encantado, ‘poxa, que lugar
massa, velho! Quando é que abre inscrição aqui?’”. Conta que ficou na expectativa e,
por coincidência, meses depois foi surpreendido na escola por uma ação de panfletagem
de divulgação das inscrições para o processo seletivo da turma VI: “[...] eu no colégio,
‘filando’ aula inclusive, não me orgulho de ter dito isso, mas enfim, (risos). Ah, foi um
acontecimento! Ainda bem que eu ‘filei’ aula aquele dia, veio uma pessoa com panfleto
dizendo que tava abrindo inscrições pra Kabum”.
Dentre os principais motivos que justificam o ingresso deles na Escola de Arte e
Tecnologia estão (em ordem de importância apontada pelos próprios): Interesse pessoal
na área; busca por oportunidade; possibilidade de capacitação e entrada no mercado de
trabalho; curiosidade e conversas(s) com jovens de outras turmas.
No primeiro momento responderam a um questionário online, em seguida
elaboram uma redação com tema determinado pela equipe da instituição e após
passaram por entrevistas. Na etapa que antecedia a distribuição dos jovens por
linguagem, eles passavam por um rodízio de duas semanas em design e fotografia,
vídeo e computação gráfica. O processo ajudava a perceber quais eram as maiores
afinidades dos educandos para então definir onde ficariam de fato para iniciar a
formação. Dentro de cada uma das quatro linguagens ficavam vinte jovens, somando 80
no total.
[...] geralmente uma média de 800 candidatos pra 80 vagas, então é
quase que entrar pra uma Universidade. Desses 800 a gente tirava
mais ou menos uns 200 e fazia atividades presenciais com esses 200.
Então eles participavam de vários tipos de dinâmicas, e aí já nessas
dinâmicas eles já produziam coisas. Então passava uma semana lá na
Kabum, esses 200, em turmas, isso levava dois meses mais ou menos,
a gente convivendo com esses 200 pra tirar os 80. (Isabel Gouvêa)
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Diante da fala de Isabel Gouvêa há de se considerar a impossibilidade de inclusão
da grande maioria dos jovens interessados pela formação. Se por um lado era uma rara
oportunidade para esses jovens, por outro não se pode negar o caráter eliminatório. A
partir dos números apresentados observa-se que a quantidade de jovens que ficavam
fora do projeto era grande. Essa questão do acesso, segundo a ex-diretora, tentava ser
minimizada com a realização das ações multiplicadoras, com a oferta de oficinas de
curta duração para jovens interessados.
De acordo com Sandra Loureiro, que foi coordenadora pedagógica da Oi Kabum!
Salvador, a proposta curricular buscava contemplar a articulação de metodologia e
conteúdos voltados para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens educandos. “É
um processo no qual o jovem aprende sobre si mesmo e sobre o mundo.”
A proposta visava trabalhar arte em conexão com o cotidiano dos jovens,
possibilitando experiências artísticas e potencializando a criatividade e a valorização do
processo como um todo. Apesar de muito bem amparados com equipamentos de alta
tecnologia, como os computadores Macs disponíveis, os jovens da Kabum eram
incentivados a usar de modo criativo e improvisado outras tecnologias acessíveis,
explorando o potencial “low tech”.

Essa é a questão fundamental. Não basta, portanto, introduzir na
escola o vídeo, televisão, computador ou mesmo todos os recursos
multimidiáticos para se fazer uma nova educação. É necessário
repensá-la em outros termos, porque é evidente que a educação em
uma sociedade dos mass media, da comunicação generalizada, não
pode prescindir da presença desses novos recursos. Porém, essa
presença, por si só, não garante essa nova escola, essa nova educação.
(PRETTO, 2013, p.136)

Os documentos institucionais revelam a preocupação, além do suporte de recursos
tecnológicos, para uma formação voltada para o lado pessoal e social, a partir dos
conteúdos transversais, conforme trazido na estrutura metodológica apresentada no
quadro a seguir e confirmada nos depoimentos dos egressos.
Quadro 4 - Acompanhamento e formação para o desenvolvimento pessoal e social de jovens
Debates sobre temas
Assuntos que emergem de problemas reais e cotidianos dos jovens.
Fortalecimento do senso coletivo
entre os jovens

Produzir em grupo e criar regras de convivência
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Reflexões sobre identidades
Acompanhamento familiar
Fortalecimento da relação com o
curso de ensino médio
Desenvolvimento de projeto de
vida

Revisão da história de vida e fomento à leitura crítica de mundo e dos
papéis que os sujeitos ocupam
Entrevistas individuais e encontros formativos para os familiares.
Acompanhamento escolar do jovem e desenvolvimento pelos
estudantes de projetos de intervenção em suas escolas de ensino
formal.
Jovem desenvolve um plano de ação detalhado, identificando o que,
quando, onde e como proceder para alcançar suas metas e objetivos.
Fonte: Arquivo Oi Kabum! 12 anos

A ideia de coletividade era trabalhada desde o início dialogando com autonomia.
Não eram impostas regras de convivência, mas pensadas em grupo, de modo
participativo e democrático.
Um dos pontos altos do processo de fortalecimento do senso coletivo
entre os estudantes é a construção das regras de vivência. A escola
organiza a sua rotina em consenso com os jovens. Regras que são
construídas coletivamente são mais fáceis de serem compreendidas e
respeitadas. No processo, o grupo elabora e reflete sobre o porquê
desses compromissos. (Sandra Loureiro)

A autonomia também era trabalhada ao lado da educação financeira, os jovens
recebiam a bolsa-auxílio mensal através de uma conta bancária pessoal e a partir daí
iniciava um processo de aprender a administrar aquele valor, que para muitos era algo
não experimentado anteriormente.
[...] uma bolsa lá era cento e cinquenta reais, era só uma ajuda de
custo mesmo pra poder você não desistir. Mas com esse dinheiro eu
comprei o meu primeiro equipamento. [...] comprei minha primeira
câmera, rodei meu segundo clipe. (Tony)
E foi o primeiro valor assim que eu tive realmente, ‘está na minha
conta, é meu e eu faço o que eu quiser’. E é uma coisa que até
fortalece também a relação da família com a escola, de manter o aluno
ali, não pelo dinheiro, mas por ver que ele está se desenvolvendo ali,
ele está aprendendo a fazer transações [...]. (Alex)

Nesse processo havia uma tentativa constante de incluir a família na formação da
turma, a partir das reuniões coletivas ou convocações para tratar assuntos individuais;
pelos convites para participar das mostras, exposições e outras atividades realizadas no
decorrer dos módulos – como as oficinas ministradas pelos próprios jovens; e até
mesmo no suporte para a produção dos eventos. Então a relação familiar era muito
considerada e essa participação muitas vezes não é natural nas escolas tradicionais. “As
famílias iam e era engraçado, porque minha mãe mora em Periperi falava com outra
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mãe que morava em Cajazeiras, que nunca tinha visto, mas que olhavam as coisas que
às vezes elas nem entendiam e falavam ‘que bonito, foi meu filho que fez.’” - Ester.
Naquele espaço diferentes identidades se cruzavam, o que tornava necessário o
constante diálogo e o exercício de aprender a lidar com o outro. Apesar das diferenças e
possíveis desentendimentos ocorridos, os jovens da Kabum entrevistados caracterizam
como muito boa (9) e regular (1) a relação com os colegas de turma, justificando o
espírito de coletividade. Laços que se mantiveram em muitos casos fora da Oi Kabum!.
[...] o motivo pelo qual eu saí do rap foi porque roubaram meu
computador. E aí a galera já queria fazer uma vaquinha online, já
queria fazer uma coisa pra poder me ajudar de uma certa forma. [...]
Lá acontecia muito de você saber que as pessoas iam te entender e iam
te aceitar do jeito que você é, independente de qualquer coisa. (Tony)
A turma de vídeo virou uma família, muita galera ainda permanece. A
gente criou o grupo no WhatsApp, logo quando começou a gente criou
esse grupo e até hoje permanece [...] Um indica o outro pra alguma
coisa que pode, um lembra do outro. A gente permaneceu mais unido
e com mais amor. E foi outra família que se formou, a turma de vídeo.
(John)

Apesar de 43% dos egressos que responderam o questionário não ter apontado
nenhuma dificuldade encontrada ao longo do processo, entre as dificuldades sinalizadas
pelos demais aparece, em ordem de respostas: a localização/ distância de acesso, a
deficiência de linhas de transporte público dos seus bairros para o Pelourinho, a
dificuldade em conciliar com a escola (ensino médio) e o atraso (de alguns dias) do
auxílio mensal. Entretanto, embora dificuldades tenham sido apontadas, somente 11,8%
afirma ter pensado em desistir ao longo do curso.
Núcleo de Produção
Em 2006 na Oi Kabum! Salvador, após a primeira turma formar, foi criado o
Núcleo de Produção. O espaço tinha como proposta viabilizar condições para capacitar
ainda mais os jovens, possibilitando experiências em projetos e editais com base nas leis
de incentivo à cultura.

“A escola inovou abrindo editais de seleção de projetos

artísticos de autoria dos estudantes. A iniciativa se tornou referência para a Oi Kabum!
e passou a ser replicada por todas as escolas do programa.” (Jean Cardoso,
coordenador do Núcleo de Produção em depoimento para o ‘Arquivo Oi Kabum! 12
anos’).
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Da amostra da turma VI, o percentual dos que afirmaram ter participado do
Núcleo foi de 40,9%, nem todos chegaram a participar, pois era uma etapa pósformação, embora ao longo da formação alguns alunos tenham participado de alguns
trabalhos. “[...] eu consegui empregar o que eu tinha aprendido, ainda dentro da
Kabum e com supervisão. Não foi aquele negócio de ‘Ah, eu estou fazendo errado’, ‘Eu
estou fazendo e eu preciso que dê certo. Se der errado, eu vou aprender uma forma de
não fazer errado’ – Ester. Eles contam que trabalhavam com clientes reais e tinham
ainda a oportunidade de criar projetos e concorrer aos editais. “A minha amiga ela era
organizadora de eventos de Hip Hop, ela colocou em um edital, com a ajuda da Kabum
[...], e conseguiu fazer um evento lá dentro, um sarau”.
Ações Multiplicadoras
Além de todo o processo formativo voltado para os educandos, aconteciam as
chamadas “Ações Multiplicadoras”, por meio delas eram ofertadas oficinas de curta
duração para outros jovens. Em conversas informais, jovens que participaram da
“Oficina de Fotografia e Design: Processos criativos multimídia’, no período de
outubro a dezembro de 2014, contam que o primeiro contato com a escola foi através de
outros jovens que compartilharam suas experiências vividas no espaço, ou seja, sujeitos
que vivenciaram e em seguida se tornaram multiplicadores, fazendo com que outros
também pudessem acessar aquele espaço.
Quando perguntados sobre o que essa vivência significou em suas vidas, ambos
afirmaram que o processo, apesar de curto, foi significativo e serviu como base para
pensar fotografia e design.
A oficina abriu muito meus olhos para decidir o que eu realmente
queria fazer, foi uma experiência incrível. Com a certeza que eu tive
através da oficina eu comprei uma câmera, desenvolvo alguns
trabalhos como fotógrafo, entrei em Design na UNEB, atualmente
estou no 6º semestre, e faço estágio na área. (M. L, 22, estudante de
Design)
Caracterizo a experiência na oficina como muito enriquecedora,
porque eu entendi os processos iniciais e a história da fotografia. E
também me possibilitou um olhar mais profissional para as questões
de estética com as aulas de design. (F.V, 26, Relações Públicas)
Projeto: Oficinas nas Escolas

Já nas escolas públicas, a intervenção ocorria no Módulo II através de oficinas
pensadas e lideradas pelos jovens da Kabum. No primeiro momento as propostas eram
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apresentadas às escolas e em seguida desenvolvidas juntamente com educadores e
coordenação pedagógica. Antes da realização das oficinas os educandos recebiam
orientações e eram submetidos a um curto processo formativo que fornecia noções sobre
elaboração de projetos, plano de aula, didática e discutiam alguns temas que serviriam
como base para desenvolver as atividades, dentre esses: escola, educação, participação
social, comunicação, cultura e comunidade. Tudo articulado com a metodologia do
aprender pelo fazer e com as atividades produzidas entre os que tinham mais afinidade
para ensinar e os que preferiam ficar na parte da produção.
Figura 10 – Oficinas nas Escolas

Fonte: Reprodução da Fanpage Oi Kabum! Salvador

Ao final, eram realizadas pequenas mostras para apresentação dos resultados.
Assim como nas oficinas multiplicadoras, esse processo tinha como ponto-chave o
retorno social e a multiplicação do conhecimento adquirido nos módulos, fazendo com
que outros jovens fossem beneficiados com o processo formativo, mesmo que de forma
indireta.
A formação transdisciplinar também tem impacto nas comunidades
populares nas quais os jovens vivem ou transitam, muitas vezes,
territórios das cidades marcados pela invisibilidade simbólica ou por
alguns sentimentos negativos. Os jovens levam esse olhar transversal
para o seu cotidiano, transformando os lugares que acessam. Passam a
enxergar outras soluções e possibilidades de novas conexões, abrindo,
assim, portas e novos caminhos para a transformação da realidade.
(PEDROSA; LEONEL, 2015, p. 120)

Os egressos da sexta turma expõem que mesmo sendo uma iniciativa voluntária,
na qual até os lanches dos alunos ficavam por conta da Oi Kabum!, foi difícil encontrar
escolas que abrissem as portas para o projeto. Sentem que não havia muito interesse por
parte das instituições e destacam o fato de muitas vezes os próprios gestores
dificultarem a realização de atividades como essa.
Depois que finalmente conseguiram escolas dispostas a receber a proposta,
realizaram oficinas de Vídeo e Cineclube; Animação em Stop Motion; Fanzine; e de
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Caixa Mágica. “Foi uma maneira bem interessante de abordar o que a gente aprendeu
e tentar repassar aquilo pra aquelas pessoas que não conheciam nada” (Karen). Os
egressos contam a expectativa que era pela chegada desse módulo e que o mais
gratificante era o aprendizado mútuo e os retornos dos alunos em encontros casuais,
conforme explícito nos trechos:
[...] eu encontrei inclusive um aluno e ele falou: ‘olha, eu faço até hoje
os fanzines pra falar com um colega sobre a diretoria’. Era muito bom
o retorno! Inclusive isso de retorno a gente sempre gostou muito,
porque a gente sempre foi muito estimulado a dar retorno, não
obrigado, estimulado. (Lara)
[...] a gente teve feedback depois de um ano, uma das meninas da
minha turma da Kabum, (...), encontrou duas meninas que
participaram dessas oficinas que a gente ministrou e elas falaram ‘eu
vou fazer faculdade por causa das oficinas que vocês ministraram’, e
era na área de Comunicação. (Ester)
Tem uma menina, em especial, que eu lembro muito desse colégio
desse cineclube, que eu acho massa que ela multiplica hoje várias
coisas de ideias que a gente discutia, hoje ela é super engajada,
empoderada, nossa (...). E eu falo nossa, que pessoa maravilhosa, que
bom que a gente conseguiu chegar nessas pessoas e a gente ver que de
fato surtiu efeito. (Mel)

5.3 A periferia no centro: o dito e o não-dito
[...] ‘esse carro da polícia não está aí à toa,
não está aí porque esse espaço é o espaço
melhor pra ‘botar’ esse carro, não é’. E
quando ela falou isso eu senti um baque e falei
‘o buraco é mais embaixo’ e eu comecei a
pensar o que de fato essa polícia estava
representando pra mim.
(Mel)

Um modelo de escola com oferta de formação integral para que jovens, sobretudo
de periferias, pudessem experimentar arte e tecnologia por meio de um processo
interdisciplinar. Proposta que versava integrar cultura e educação, além de conceber a
arte escapando da concepção do senso comum. Oitenta jovens distribuídos em quatro
linguagens (vídeo, computação gráfica, design gráfico e fotografia) iniciavam a sexta
turma da Oi Kabum! em Salvador-BA em 2014, no Pelourinho, Centro Histórico.
Apesar da estrutura proporcionada, com salas, galeria, ilha de edição, estúdio e
laboratório, por se tratar de um casarão antigo, um ponto negativo era a ausência de
acessibilidade, inclusive sinalizada pelos egressos que afirmam que quando um colega
117

precisou fazer uso de muletas a acessibilidade passou a ser pensada pela Kabum como
um todo. No entanto as mobilizações em prol da implantação de um elevador, já no
processo de preparo para se tornar escola técnica, coincidiu com o período do fim da
escola.
Pensando em termos geográficos e concordando com Pampols,“[...] a vida das
cidades contemporâneas não é possível sem que os jovens estejam presentes em seu
centro histórico, pois é a única maneira de revitalização possível. Um centro de uma
cidade sem juventude é um centro morto.” (PAMPOLS, 2018, p. 323).
A localização da Escola de Arte e Tecnologia representou a primeira possibilidade
de muitos daqueles jovens acessarem outros espaços que não fossem os seus territórios
de origem, cruzando a cidade. Mas, nem sempre essa juventude, em sua maioria negra,
que vem dos bairros periféricos, é bem vinda nos centros das cidades. Por isso, o fato
desses sujeitos ocuparem aquela escola, entre casarões antigos, lojas, igrejas e
restaurantes, de segunda a sexta, dizia muito se pararmos para pensar na organização e
nas fronteiras simbólicas impostas pela sociedade.
O Pelourinho é um ponto turístico da capital, parada obrigatória dos turistas, e o
que o poder público quer mostrar para quem vem de fora? Obviamente uma imagem
positiva da cidade e a garantia de segurança. E, quando o assunto é segurança se pensa
de imediato na intervenção policial. E quem é suspeito em potencial para a polícia?
Jovens negros de periferias. Feita essa rápida reflexão, o que pensar sobre a presença de
um automóvel da polícia parado todos os dias de frente para a entrada de uma escola
que tem como público jovens negros de periferias? A princípio, pode-se imaginar que
se trata de uma medida de segurança, para a própria escola e para as pessoas que passam
diariamente pela área, afinal de acordo com a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur)
o furto é o crime mais registrado, tendo como responsáveis principalmente usuários de
drogas. Mas olhando mais cuidadosamente, ao observar o perfil dos jovens e a relação
que têm com a polícia, surgem algumas lacunas, apresentadas, sobretudo, pelos próprios
jovens.
Nas entrevistas, muitos sinalizaram essa situação antes mesmo que fosse
questionada. E, embora não tenha passado despercebido o comportamento da polícia,
principalmente nos período de alta estação, alguns afirmam não ter sido motivo de
intimidação, enquanto que outros revelam que a presença diária daquele carro,
impedindo até mesmo a visão e entrada de luz no prédio, provocava uma sensação de
medo e desconforto, como mostram os trechos abaixo:
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Velho, eu achava super sem noção, era uma coisa meio surreal
[risada]. Até hoje eu fico me perguntando ‘pra quê aquela (...) estava
estacionada ali na frente?’. Porque não tinha outro lugar no Pelourinho
que aquela van poderia ficar, sabe, não TINHA. [...] Aí você vê uma
instituição que tem um outro processo de educação, que é um outro
processo de ensino e a polícia está ali na frente, eu acho que é uma
coisa a se pensar. Por que estava ali? A troco de quê? Quem estava
ganhando o quê? (Taís)
[...] Você que vive na periferia, você sabe como é, quando a polícia
chega a gente não se sente seguro, é ao contrário, a mãe pede pra
entrar, a venda fecha, todo mundo se esconde, sendo que não era pra
ser desse jeito. [...] Então quando a gente chega na Kabum e na porta
tem um carro, uma van de polícia, é claro que devido às experiências
negativas a gente não vai se sentir seguro, nunca. A gente vai ficar
apreensivo. [...] não dá pra a gente ver, na porta da escola de jovens
negros, uma van da polícia e se sentir confortável enquanto a gente
tiver morrendo. Não dá! E não dá mesmo! (John)
[...] nunca representou segurança, representa medo, passou a
representar medo, de tipo ‘Eles não estão aqui pra me proteger, eles
estão aqui pra me vigiar’. E isso é real, isso não é uma paranoia da sua
cabeça. [...] porque a gente viveu uma época que não tinha o carro da
polícia na porta né, e a gente no intervalo, óbvio, ficava na porta,
quando dava o final da aula: todo mundo ali na porta. E os meninos
super estilosos, os estereótipos do ‘marginal’, então eu acho que isso
sim chamou atenção, porque você tá no Pelourinho, no bairro cheio de
turistas, com dinheiro, com suas câmeras na mão, então precisamos
proteger é isso né [risos]. ‘Vamos proteger isso aqui e ver qual é
desses meninos de corrente e boné pra trás e sobrancelha cortada,
‘bora’ ver qual é a deles’. [...] Como justifica isso? Não justifica.
Surreal. (Mel)
Figura 11 - Automóvel da polícia posicionado na frente do prédio da Oi Kabum!

Imagem: Google Maps

Os jovens da Kabum expressam certo incômodo com essa situação, sinalizam que
foi motivo de questionamentos e conversas internas, com questionamentos também de
integrantes da equipe da escola. E, um fato intrigante é que um dos entrevistados afirma
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que após concluir o processo formativo tornou a frequentar a área, por trabalhar no
Pelourinho, e foi surpreendido com a mudança de posição do veículo.
E eu cheguei a ter uma conversa com vários representantes de lá da
Kabum e eles falavam que eles não estavam ali à toa. Tipo, um monte
de jovem preto entrando e saindo dali, eles queriam estar de olho. E aí
depois que a Kabum acabou o carro não fica ali mais na frente, fica do
outro lado. Eu percebi isso recentemente, porque agora que eu
trabalho lá no Pelourinho, né, perto quase, aí eu passei lá por passar, e
não estava lá. Aí teve outro dia que eu passei também e não estava lá,
estava do outro lado. Aí eu percebi que agora está do outro lado.
(Tony)

Ao saber desse detalhe (proposital ou não) a jovem Taís pontuou que “é bem
chocante pensar nessa perspectiva, a gente ver agora porque estava lá, né”. Apesar das
suposições não há respostas, não há comprovações sobre os reais motivos da presença
da polícia ali, que pode simplesmente ser justificada como uma ação de policiamento
em prol da segurança local, e realmente pode ter ser sido, porém não há como
desconsiderar e deixar esses detalhes passarem despercebidos, diante do contexto, sem
questioná-los.
Os depoimentos revelam que a presença constante não passou despercebida, sem
um questionamento crítico, principalmente porque não antecede a entrada da turma VI.
Entendem que talvez se viessem de um contexto fora das periferias e se as experiências
anteriores com a polícia tivessem sido outras, de proteção ao invés de repreensão, a
presença na frente do prédio da Oi Kabum! não teria sido negativa81. Além disso,
considerando a realidade das escolas públicas dificilmente se vê viaturas policiais
fazendo a ronda escolar, tampouco com tanta assiduidade. Então sobram motivos para
questionar, embora faltem respostas concretas.

81

Um dos jovens cita, por exemplo, a chacina no bairro do Cabula no ano de 2015 que envolveu PMs. E
situações já vivenciadas de abuso de autoridade policial com intimidações. “Teve um dia que eu tava
saindo da casa de um amigo, junto com mais outro amigo, a gente ficou no ponto de ônibus esperando,
porque lá é um pouco perigoso um certo horário, e a polícia eles passaram, frearam na frente e voltaram.
Começaram a perguntas coisas para o meu amigo e aí começou a falar dizendo que ia pegar ele, que ia
jogar no fundo da viatura, que ia dar um monte de murro nele e que ninguém ia ficar sabendo. Só que ele
fez isso falando pra o meu amigo e piscando pra mim, como se fosse brincadeira. Meu amigo começou a
chorar. Começou a chorar, tipo, que nem uma criança. Aí ele falava ‘Você é medroso! Você não é homem
não?’[...].
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5.4 Sujeitos da experiência: Sentidos, construção identitária e projetos de vida
[...] a experiência é cada vez menos uma
realidade transmitida e cada vez mais uma
realidade construída com representações e
relacionamentos: menos algo para se “ter” e
mais algo para se “fazer”.
(MELUCCI, 1997, p. 9)

No capítulo II a categoria juventude foi problematizada a partir das diversas
contribuições de estudiosos do campo, fundamentais para pensar nas questões que
envolvem esses sujeitos. Agora, mais do que pensar em um aporte teórico, é
fundamental incluir os sujeitos, visto que suas narrativas darão conta de mostrar a
concepção que têm sobre o ‘ser jovem’, o que de fato vivem na realidade e quais foram
as experiências vivenciadas.
Ao fazer referência aos jovens da turma VI são utilizadas as categorias jovens da
Kabum e sujeitos da experiência. A primeira motivada pela própria referência que a
turma VI faz, no geral, utilizando a expressão para se autorreferenciar ou mencionar os
colegas. E ao falar de sujeitos da experiência, compreende-se com a ajuda de Melucci
(1997, p. 5), para quem: “A experiência é cada vez mais construída por meio de
investimentos cognitivos, culturais e materiais.”; e de Larrosa (2001), que a compreende
como algo que nos acontece. De tal modo que a experiência da turma VI não foi a
mesma entre os jovens das diferentes linguagens, embora tenham passado pelo mesmo
processo, e certamente se distancia ainda mais da experiência tida pelas turmas
anteriores. “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o
que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas,
porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” (Ibid, p. 21).
A escola se propunha a potencializar o diálogo das tecnologias com arte e cultura.
Quando perguntados sobre o grau de importância dessa articulação na formação da
identidade de um jovem, foi unânime a consideração de que é de extrema importância.
Isso porque segundo eles essa relação abre um leque de possibilidades e descobertas.
Acaba despertando a vontade de conhecer o novo, de abrir a mente e
traz experiências pro nosso dia a dia, a ver com outro olhar. (Jovem B)
Acredito, sim. Porque a "arte" e a "cultura" devem fazer parte da
vivência de cada jovem, principalmente em fase de formação, pois pra
mim, o caminho com arte abre possibilidades para cada pessoa,
inclusive quanto a algumas escolhas profissionais, pessoais,
acadêmicas. (Taís)
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Foi consenso positivo também quando questionados se com o processo formativo
da Kabum notaram alguma transformação na concepção de mundo e no que diz respeito
à relação com arte e cultura. A palavra ‘possibilidade’ aparece novamente em muitos
dos depoimentos. Possibilidade de acessar o campo artístico e suas diversas
manifestações, a relação com o circuito cultural da cidade ou mesmo possibilidades
outras, antes desconhecidas, de ver e compreender o mundo e a si mesmo.
Com toda certeza, a Kabum me fez abrir os olhos para diversas outras
possibilidades com a arte que tive o prazer de chamar de minha, a
kabum foi a porta de entrada para muitos jovens começarem a abrir a
mente diante da sociedade, foi pra mim um choque de cultura de
vários ângulos diferentes. (Jovem F, grifo nosso)
Eu entendi qual era minha importância dentro do local que eu vivo,
fiquei mais crítico, criativo, fiz meu autoretrato. (John)
Antes eu tinha uma visão limitada de arte. A Kabum mostrou
possibilidades e diversidade. (Jovem Q, grifo nosso)
A passagem pela oi Kabum mostrou a importância da arte e cultura,
pois quando a gente está na periferia sem nenhum contato com arte e
cultura, toda a informação que vem sobre o assunto é de que ser artista
é algo pra quem tem dinheiro, ou algo que não vai te levar a nada, e
com a oi Kabum foi apresentado o poder ‘transformatório’ que a arte
tem, e nos mostra a força que a cultura da periferia tem. (Mel)

Ao lado dessas possibilidades apresentadas frente a relação entre arte e cultura, os
egressos assinalam como principais diferenciais da Oi Kabum!: estrutura física,
laboratórios e equipamentos; relação afetiva e democrática entre educandos, educadores
e funcionários; didática do “aprender pelo fazer” e a forma de avaliação; atividades
extra-classe e realização de mostras artísticas; possibilidade de intervir e construir
coletivamente; participar do Núcleo de Produção; e outros.
A palavra-chave é empatia, é todo mundo tendo empatia um com o
outro, se pondo no lugar um do outro, fez com que a Kabum fosse
diferente de tudo. Tipo, TUDO. (Tony)
O diferencial pra mim sempre dúvida é a questão da democratização,
da conversa. E claro que não era a gente que tomava as decisões nessa
questão democrática, mas na questão de participação mesmo, de sentir
que a gente tá fazendo parte de algo e de que a gente pode também
criar o momento que ali precisa ser criado. (Lara)
Era uma escola com liberdade de você ser quem você quiser. ‘Tudo
bem a maneira que você for, e você fazer as coisas que você acredita,
de acordo com a sua visão, a sua criatividade, tudo bem, a gente vai
estar aqui pra te dar o apoio’[...]. (John)
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Nos depoimentos o ponto essencial foi a sensibilidade dos educadores em
perceber as singularidades e necessidades dos educandos no processo de aprendizagemmútua e a construção coletiva possível, sem hierarquias – a começar pela organização
da sala em círculo com os educadores ao lado dos educandos e pela forma de
tratamento. Uma das educandas diz que professores eram chamados de educadores e foi
lá que aprendeu que o termo aluno significa ‘sem luz’, a partir de então diz ter
começado a entender o porquê de tanta participação. Outra acrescenta: “educador tem
uma responsabilidade outra, uma preocupação maior com o aluno”. E apesar de não
serem avaliados com nota, dizem que se sentiam estimulados a se dedicarem totalmente
nos trabalhos e projetos durante horas, o que não acontecia nas disciplinas da escola.
Na comparação com o modelo das escolas públicas, embora afirmem que a Oi
Kabum! também se deparavam com as questões burocráticas próprias de funcionamento
de instituições educacionais, os jovens afirmam encontrarem pouca ou nenhuma
semelhança com o modelo proposto na Oi Kabum! e aqueles que ainda cursavam o
ensino médio na época sinalizam o esforço em tentar levar um pouco dessa formação
para seus colegas de sala. “A diferença da escola pública pra a Kabum, é que na escola
pública todo esse querer ele era abafado pela rotina e pelos nãos que os professores
recebiam durante 30-40 anos de carreira.” (Ester). Outro diz: “Eu não tomava nota
nos projetos da Kabum, mas direto eu ficava lá até 4-5 [horas] da tarde
terminando[...]. E eu falava ‘mano, nem quando eu tinha medo de perder de ano eu
fazia isso, velho. Não fazia.” (Luís).
Lembrando Darcy Ribeiro: “A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um
projeto”. E seguindo tal lógica, projetos oriundos da iniciativa privada terminam por, de
certo modo, reforçar a fragilização da escola pública que coloca em risco o
desenvolvimento do país.
Um dos egressos que trabalhou mais diretamente com os educadores lembra que
chegou a ver instituições procurando-os para aprender sobre a utilização do método da
escola de arte e tecnologia. Segundo ele, o modelo se destacava pela tentativa de
articular não só uma formação profissional, preparando técnicos, mas formando
pessoas, seres pensantes. Outra jovem, Ester, conta que para ela o grande saque da
escola era ver o potencial de cada um e, mais do que isso, valorizar a cultura trazida,
compreender e mostrar possibilidades. Aspectos esses que levaram os sujeitos a se
manifestaram como muito satisfeitos (72,7%) e satisfeitos (27,3%) ao avaliarem o
processo formativo.
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Antes da Kabum eu não sabia o que eu queria fazer, o curso
literalmente me deu uma profissão e um novo norte na minha vida,
me deu também amigos e pessoas próximas com as quais mantenho
contato até hoje. (Luís, grifos nossos)
O curso contribuiu de forma pessoal porque eu me transformei
enquanto pessoa, mudei convicções, aprendi com outras pessoas,
trabalhei coletivamente, discuti, tive experiências incríveis. E
profissionalmente, o curso me formou enquanto fotógrafa. Atualmente
a minha profissão. (Taís, grifo nosso)
[...] a gente não era só técnico, a gente não sabia somente apertar um
‘rec’ na câmera e acabou, era algo muito além. Como fazer com que
esse apertar o “botão” fosse algo que mudasse a vida de tal pessoa que
tivesse assistindo, a meta era essa. Não era simplesmente você ser
técnico. Por isso que eu falo com esse brilho no olhar da Kabum
porque não é uma coisa que pensa somente no seu quadrado, uma
coisa que é só minha e acabou. (Tony, grifos nossos)
[...] A gente não foi só ensinado a operar a câmera, só fazer isso não,
a gente foi ensinado a pensar porque aquilo fazia sentido [...]. (Mel,
grifo nosso)

As palavras e frases grifadas traduzem o que a formação significou para esses
jovens: possibilidade de atuação profissional, transformação, contribuições pessoais e
amizades. Outro ponto a se considerar é o fato da maioria assegurar que a formação
contribuiu significativamente para a vida profissional (14) e, principalmente, para o
pessoal (19), o que também fica explícito nos trechos grifados anteriormente.
É no espaço da escola de arte e tecnologia que os egressos deixam registrado em
suas falas o início de discussões que não encontravam abertura em outros locais ou não
haviam ainda despertado a consciência crítica sobre sua importância. Questões como
racismo estrutural, extermínio da juventude negra, de gênero e sexualidade, religião,
entre outras. Questões que os fizeram repensar suas identidades, o lugar ocupado na
sociedade e a relação com diferentes espaços de sociabilidade. E que, sobretudo,
levaram a descobertas. “Quem entrava na Oi Kabum não saia da mesma maneira que
entrou” (Karen).
Falar dos jovens da Kabum é falar de identidades diversas se cruzando, é inviável
falar em unidade. E com base em Hall (2006), ao passo que as sociedades modernas
estão em constante mudança, as identidades estão em formação, sendo construídas e
reconstruídas com as influências do meio, nesse caso a Oi Kabum representou um
desses meios. De acordo com a concepção sociológica, “[...] a identidade é formada na
“interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior
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que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os
mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem.” (Ibid, p.11)
Os discursos são organizados trazendo estruturas visíveis e invisíveis que revelam
marcas, desses mundos culturais apontados por Stuart Hall, no processo de formação
das identidades. E, “[...] entre o tempo do acontecimento e o tempo presente do relato, o
informante, a cuja memória se apela, viveu um conjunto de experiências que, de certa
forma, orientam a visão que ele tem do passado. (MARTINS, 2004, p. 295). As
experiências aqui referidas envolvem o reconhecimento de diferentes posturas e
identidades. O assumir-se negro(a), evangélica, gay, bissexual, lésbica. Assumir o
cabelo natural, o Black, os traços, o corpo. Assumir a origem das periferias, dos
subúrbios. E, muito mais do que se assumir, rever pré-conceitos e aprender a lidar
consigo e com o outro. Processos demorados e constantes.
A maior parte dos jovens da Kabum se reconhece como negra(o), mas esse
reconhecimento faz parte de uma construção gradativa. No meio dela surgem conflitos,
dúvidas e identidades que mais uma vez se cruzam e se afastam.
Minha mãe conta a história de quando eu era pequena eu dizia que
meu pai não era meu pai. Por que? Meu pai é alto, negro, tom de pele
muito escuro mesmo e forte. E eu nasci com problema de melanina
[...] depois de muito trabalho de observação comigo, eu comecei a
assumir. Até que eu cheguei na minha adolescência eu entrei em
conflito [...]. E eu dei conta de uma coisa, eu não conseguia me olhar
no espelho e me identificar. (Ester)

A partir da imersão na escola, motivados pelas oficinas, pelas conversas e pela
representatividade tanto de colegas quanto de educadores, muitos decidirem assumir o
cabelo natural, a enxergarem seus traços físicos de modo diferente e se reconhecerem
enquanto jovens negros(as).
E veio a fase de transformação, parar de alisar o cabelo82, entender que
meu rosto redondo é bonito, que meu nariz – que não é nem redondo,
mas também não é largo – é bonito. Entender que os meus olhos são
bonitos. Entender que não é a cor de pele que define se você é negro
ou não, mas a sua história [...]. (Ester)

82

A jovem conta que passou por esse processo, mas depois percebeu que não conseguia se enxergar
daquela forma e se identificar. Após conversar com o educador PJ se sentiu confortável para alisar
novamente o cabelo, porque era um espaço de aceitação e não de julgamentos. “‘Você se sente você?’.
‘Não, me olhando agora assim, não me sinto eu’. Ele: ‘Escove seu cabelo e pranche’. Eu fui escovei e
pranchei. Aí ele falou ‘e agora?’. ‘Agora eu já me identifico um pouco mais comigo’.
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Uma professora preta, que vinha com um ‘blackzão’ grandão assim
[gesto], você falava ‘(...) massa’. Foi um dos motivos pelo qual eu
deixei meu cabelo crescer, inclusive. (Tony)
Aí eu chego na Oi Kabum! e vejo uma galera muito parecida comigo,
acho que na Oi Kabum foi o primeiro lugar que eu fui e que tinha
alguém com o cabelo muito parecido com o meu, que eu falei assim
‘nossa, é possível ficar bonita assim’, foi assim que eu quis cortar o
meu cabelo e de fato assumir o cabelo natural, isso foi um ponto muito
importantíssimo, sacou? (Mel)

Um processo de aceitação e de se reconhecer muitas vezes no outro. De entender
ainda que ser negro(a) vai além das questões estéticas, envolve questões políticas,
envolve o reconhecimento dos problemas sociais, das injustiças e que o fator
desigualdade racial é determinante para a violência (física e simbólica). Questões que
eram incluídas nos debates em sala e também nas propostas das mostras realizadas no
final de cada módulo, e que refletiam/refletem nos produtos elaborados pelos egressos.
Primeiro que cabelo black não é moda. Tem uma galera que fica
dizendo que é moda, não é moda. Você pode falar que é resistência,
você pode falar que é identidade, que é a maneira que você se
reconhece, entendeu, isso você pode falar, mas dizer que é
moda…(John, grifos nossos)
E aí eu comecei a ver a minha história, quem eu sou, com quem eu
estava, de onde eu vinha, o que eu fazia e tudo isso. E eu comecei a
me reconhecer enquanto menina negra. Eu cheguei, ‘eu sou negra’.
Se não tivesse passado por lá [Oi Kabum!], até hoje eu estaria com
essa dúvida, tenho certeza absoluta disso. (Ester, grifos nossos)
Mas quando eu saí de lá [bairro], que eu tive acesso a outros lugares,
outros discursos, eu falei ‘ok, tem alguma coisa errada aí’, aquele
menino que morreu ele não morreu só porque ele se envolveu com o
tráfico, tem outras coisas envolvidas. (Mel, grifo nosso)

Além das passagens grifadas, que mostram uma tomada de consciência, outras
palavras como “desconstrução”, “representatividade” e “empatia” são recorrentemente
usadas pelos entrevistados para falar do papel daquele ambiente para a construção
identitária. Encontrar semelhantes, outros de si em alguns aspectos, se sentir pertencente
e aprender a lidar com os diferentes – o que em alguns casos representou um choque.
Um dos jovens contou a importância do espaço para a desconstrução de
pensamentos machistas, de pré-conceitos e preconceitos. O fato dele, que se reconhece
como heterossexual, lidar com uma turma majoritariamente LGBTQ+ lhe causou um
estranhamento e um impacto de certa forma. E essa vivência o fez repensar algumas
posturas antes vistas como brincadeiras, permitiu uma abertura para desconstruir. Outra
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diz que no início a diversidade da turma também lhe causou estranhamento por conta da
sua criação e valores, mas ao longo da formação passou a entender que cada um tinha
sua história e que ela precisava parar e ouvir os outros, mesmo que não pudesse
compreendê-los.
Também foi o momento, para alguns, de começar a se questionar e se encontrar
com relação às suas vivências sexuais e de gênero. Uma das jovens diz que foi o
primeiro lugar que se assumiu bissexual, pois não encontrava essa abertura em outros
espaços, ao contrário do ambiente Kabum em que essas discussões eram possíveis,
inclusive com os educadores, e onde se sentia pertencente sem precisar se adequar aos
outros. “Tinha muito viado, muita sapatona e a gente podia falar sobre nós, e poder
falar sobre nós isso foi demais. Não se esconder, ser quem você era, é até hoje. Isso era
muito importante naquele grupo, e o meu grupo foi muito essencial pra isso.” (Mel).
Alex diz que o teatro deu uma abertura para se assumir bissexual, mas
reproduzindo ainda um discurso carregado de estereótipos, questionando identidades
afeminadas: “eu tinha o discurso da minha mãe ‘pra ser ‘bicha não precisa ser isso’, e
me dizia bissexual.”. A Kabum foi importante por possibilitar a ele (re)pensar suas
concepções e identidades: “[...] foi uma coisa que foi na Kabum que iniciou, não foi em
nenhum outro lugar que eu repensei a minha identidade, pensei o que eu poderia ser e
o que eu queria ser, o que eu era, as minhas referências”.
A religião também foi um ponto citado nas entrevistas, uma das jovens conta
sobre a demora para assumir a sua identidade ao entrar na Oi Kabum! e que foi um
processo de desconstrução. Isso pelo fato de ter vivenciado experiências negativas
anteriores em que colocaram sua inteligência em questão por conta da sua escolha
religiosa. “[...] Quando as pessoas ouviam que eu era evangélica, elas desdenhavam da
minha inteligência, porque achavam que você não pode ser evangélica e você pode ser
inteligente. E eu ‘comia essa pilha’.” (Ester).
O reconhecimento do lugar ‘evangélica’ foi muito a partir de conversas com o
educador Fernando Figueiredo, ou ‘PJ’ como preferiam, mencionado não só pela jovem,
mas por outros egressos de forma sempre muito carinhosa. “Esse homem falou, fez um
discurso e eu me senti tão empoderada. Oxe, todo mundo depois que perguntava ‘e aí,
você…?’: ‘Sou evangélica [ênfase na pronúncia]! Sou evangélica, sou inteligente, vim
do IFBA[...]”.
Todas essas situações, a partir de lugares diferentes, de questões diversas,
mostram que foi um momento muito de se entender enquanto sujeitos de direitos e de se
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colocar como potência para a sociedade. Diante de todos esses reconhecimentos e
desconstruções, a avaliação feita por Isabel Gouvêa é de que: “[...] as grandes
mudanças são isso, é você perceber jovens mais autônomos, mais participativos e
acima de tudo pessoas que produzem”.
5.5 Fim da Oi Kabum!: “Um projeto de 12 anos fechado em 40 dias”
Em meados de outubro de 2015 gestores, educadores, funcionários e educandos
foram começando a ter conhecimento sobre o cancelamento dos investimentos para a Oi
Kabum!, justificado pela crise financeira83 da empresa Oi. Assim como a escola de Belo
Horizonte, que já se encontrava certificada pelo MEC no eixo da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, a escola de Salvador também estava prestes a se tornar técnica.
Inclusive, nos últimos meses de funcionamento grande parte dos trâmites já estava
adiantado e a expectativa era de que a próxima turma já recebesse certificação de curso
técnico, além disso, a turma VI estava se mobilizando na tentativa de que também
tivesse posteriormente os seus certificados validados.
E a gente já estava assim, já com o processo dentro do Conselho
Estadual de Educação, já estava bem adiantado o processo. O processo
já tinha duas mil páginas, pra você ter ideia do quanto a gente
produziu. A gente produziu muito, pensou muito, refletiu muito e
produziu muitos documentos. [...] é trágico assim, sabe, ter terminado
dessa maneira. (Isabel Gouvêa).

A instituição de Salvador foi a primeira a finalizar as atividades após a formatura
da última turma que ocorreu no dia 19 de dezembro de 2015. Foi quase que imediato,
porque o fechamento das escolas aconteceria de acordo com o fim dos ciclos,
coincidindo com o da escola baiana. As demais ainda tiveram um intervalo de tempo
maior entre a notícia e a formação da última turma.
A exposição final “Artérias” foi resultado dos produtos realizados pelos jovens de
cada linguagem. Aberta para visitação pública no Museu de Arte da Bahia (MAB), em
17 de dezembro, onde ficou exposição até o final de janeiro do ano seguinte. A partir do
tema mapeamentos e cartografias, os jovens foram estimulados a pensar nas relações
com seus espaços de vivência, convivência e expressão, de modo que no final, os
produtos refletiam representações cartográficas múltiplas.
83

Em maio de 2018 houve uma tentativa inicial de contato por e-mail com Luciana Adão, coordenadora
de patrocínios culturais incentivados do Oi Futuro, sem retorno. Em outra oportunidade, em visita à sede
do Oi Futuro, houve uma nova tentativa de contato, porém novamente sem sucesso.
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As funções foram dividas e os educandos tinham a possibilidade de transitar pelas
diferentes áreas das linguagens, aprendendo um pouco de todo o processo. A turma de
vídeo, por exemplo, fez um videoclipe para a música ‘Mulher de roxo’, da banda
Cascadura com participação da cantora Pitty, disponível na plataforma YouTube84. O
clipe contou com a supervisão de Rodrigo Chagas Daltro e de Glauco Neves. Já a turma
de computação gráfica produziu um videoclipe da música ‘Ascaderadubar’, da banda
Irmãos Carlos e o Catado.
Figura 12 - Mostra Artérias/ Formatura da VI Turma da Kabum! Salvador

Foto: Reprodução do Facebook (Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia Salvador)

Os jovens da Kabum demonstram o sentimento de perda motivado pelo fim da
escola, destacando a tristeza por outros jovens não terem tido oportunidade igual de
acesso ao espaço. Esse, mencionado muitas vezes através das palavras “mãe” e “casa”,
referências que transparecem sentimentos de criação, cuidado, acolhida e de abrigo.
Dizem que a princípio não levaram tão a sério a ideia de que a instituição deixaria
de funcionar, até o último momento acreditaram que novas parcerias seriam firmadas e
a situação seria então revertida. Isso porque a Oi Kabum! estava numa fase bastante
positiva, prestes a se tornar escola técnica85, estavam pensando também nos próximos
jovens educadores das turmas seguintes e os próprios estudantes das escolas públicas,
que haviam participado das oficinas, estavam na expectativa pela abertura do processo
seletivo. Os trechos abaixo mostram o que o fim da escola de arte e tecnologia
representou para os egressos da turma VI:
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<https://www.youtube.com/watch?v=sB1X1Py-UyE>
Segundo Isabel Gouvêa a visibilidade para o trabalho dos jovens estava grande e destaca como
importante também a relação com a Universidade, através da parceria com um grupo de pesquisa da
UFBA na área de arte e tecnologia, da professora Karla Brunet, o que refletiu na realização de workshops
na própria Oi Kabum! e do Seminário de Arte e Tecnologia.
85
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Só queria dizer que um espaço como a Oi Kabum! precisava
continuar, pois acredito que muitos jovens principalmente negros e
periféricos tiveram ali a oportunidade de vivenciar uma história de
grande importância não só a nível profissional, mas também como
pessoa. (Jovem D, grifos nossos)
Você não tem nenhum outro lugar em Salvador hoje que faça o que a
Kabum fez. [...] várias vidas, várias pessoas vão deixar de ser
impactadas com arte e tecnologia. (Ester, grifo nosso)
[...] se engana quem pensa que a Kabum foi somente um local para se
profissionalizar, lá era um local aberto para todas as possibilidades,
[...] espero que esse trabalho mostre além da importância que teve na
vida de jovens como eu, poderia ter muito mais na vida de outros que
não tiveram a mesma oportunidade devido ao fim da Kabum.
(Tony, grifo nosso)
[...] foi tipo: ‘gente, vai romper uma parte importante que todo mundo
queria conhecer’. [...] o fim da Kabum, basicamente, eu penso muito
mais pelo fato de outras pessoas não poderem conhecer e eu acabar
rompendo também essa questão, o ritmo que eu estava nos trabalhos
culturais. [...] Parece que rompeu o ritmo de conseguir trabalhos mais
culturais, conseguir mais elos culturais. (Lara, grifo nosso)
[...] minha tristeza maior foi porque muitos jovens que já tinha ouvido
falar da Kabum, criou essa curiosidade e essa vontade de conhecer, e
infelizmente não teve essa oportunidade de conhecer. [...] é claro
que faz uma falta enorme, vai tá deixando de transformar muitas
vidas. Porque a Kabum ela se preocupava primeiro com o lado
pessoal, depois com o lado profissional. (John, grifo nosso)
[...] uma perda sem palavras, porque não só a gente que passou pelo
processo que perde, é quem poderia usufruir desse processo [...]. A
primeira coisa que me vem à cabeça é ‘velho, eu tive essa
oportunidade aqui incrível, eu queria que outras pessoas tivessem
essa oportunidade incrível também’, sabia?! Muito louco você
pensar nisso, ‘ velho, acabou’. (Taís, grifos nossos)
[...] e é uma tristeza porque eu fico imaginando outras pessoas que
como eu poderiam ter essa chance, não vão ter [...]. Foi triste imaginar
que outras pessoas não vão ter essa chance. (Luís, grifo nosso)
Eu fico imaginando é de quantas pessoas perderam isso, não falo
nem por mim, porque eu fui privilegiada por ter passado, por ter me
mantido ali o máximo que eu pude[...]. É esse ponto que dói, é pensar
que talvez as pessoas não tenham ideia do impacto social que a
Kabum teve ao morrer. É surreal, é triste. (Mel, grifo nosso)
Eu acho que deixou muita gente órfã, inclusive pessoas, não sei se
você também, mas outras pessoas que passaram pela Kabum de
alguma maneira, ou até meninos e meninas da própria turma da escola
que a gente foi lá e deu oficina, que tinham se animado. (Alex, grifo
nosso)
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E é esse o ponto de maior ênfase nas falas dos egressos, sem exceção, o
sentimento por outros jovens não terem tido a oportunidade de passar pelo mesmo
processo formativo que eles. Todos os depoimentos estão articulados nesse sentido, pois
afirmam que já estavam em processo de divulgação para os ‘seus’, outros jovens negros
de periferias. Quando exposto esse detalhe dos discursos alinhados em uma das
entrevistas, o entrevistado disse que a pesquisadora não ouviria nada diferente de um
‘jovem da Kabum’, porque esse discurso, a empatia com o outro e a preocupação em
multiplicar são a essência da formação pela qual passaram.
Após a formatura da sexta e última turma, o núcleo de produção permaneceu em
funcionamento com ex-educandos, com o objetivo de continuar captando e
desenvolvendo pequenos projetos. Houve ainda uma mobilização a fim de conseguir
financiamento coletivo86 para implementação da LabCIPÓ, tornando viável a garantia
do funcionamento de uma estrutura básica das ações educativas com os equipamentos
na sede da CIPÓ. A LabCIPÓ funcionou durante alguns meses, tentando até mesmo
atrair investidores, mas na campanha só foi arrecadado 10% do valor estimado, o que
tornou inviável prosseguir com o funcionamento.
Isabel Gouvêa sinaliza também a tentativa de apoio da UFBA, por meio do
professor Messias Bandeira (IHAC), que através do projeto intitulado Universidade
Livre tentou acelerar os processos para contemplar a escola. “Tivemos assim, algumas
tentativas de apoio, mas nada que representou a possibilidade de continuar. E
infelizmente, encerrou-se! Por mais surrealista que isso possa parecer”.
Além da campanha, a equipe da CIPÓ tentou ainda articulações junto às esferas
governamentais na tentativa de dar continuidade ao programa. Exemplo disso foi a
participação de Isabel Gouvêa no I Seminário Nacional de Formação Artística e
Cultural, se reunindo na oportunidade com Juca Ferreira, Ministro da Cultura na época,
e Márcio Meireles, ex-Secretário de Cultura da Bahia. Foram muitas as tentativas e
diferentes os caminhos, e embora anteriormente a escola tenha firmado parcerias fortes
com o governo – Secretaria de Trabalho e Ação Social (ainda no governo Paulo Souto)
e SECULT, com destaque para o apoio dos ex-secretários Márcio Meirelles e Albino
Rubim – nesse momento não houve sucesso.
Quando aconteceu o fechamento da Kabum já era o governo (...) Rui
Costa e o secretário [de Cultura] era Jorge Portugal, e realmente eles
não deram a menor [importância]. Eu nunca consegui ser recebida
86

<https://www.catarse.me/labciposalvador>
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pelo secretário pra falar sobre o fechamento da Kabum. Muito trágico!
A única instituição que tentou nos apoiar foi a Fundação Cultural,
através de Fernanda Tourinho, mas se tentou fazer uma série de
iniciativas que não foram bem sucedidas e a coisa ficou por isso
mesmo. (Isabel Gouvêa)

Os egressos da sexta turma acreditam que em iniciativas como a da Oi Kabum!
tanto o público quando o privado têm funções importantes, e que deveria ser um
trabalho conjunto, com a participação também do terceiro setor e da sociedade civil.
Inclusive destacam diversas vezes o papel fundamental e a mobilização da CIPÓ para
que as coisas acontecessem. Demonstram conhecimento, mesmo que muitas vezes
superficial, sobre as leis de incentivo e sobre os interesses por trás de investimentos das
empresas privadas, o que não minimiza a importância e o significado de programas
como esse na vida de jovens. Reconhecem a educação como um direito, o ingresso na
Oi Kabum! como algo que deveria ser garantido pelas políticas públicas e conseguem
ainda perceber algumas questões por trás de um projeto desta natura que levanta tensões
em relação aos atores, gestores e mantenedores:
Tudo isso parte de estratégia de posicionamento, [...] Nenhuma
empresa é boazinha, nenhuma. A Oi funda a iniciativa Oi Futuro pra
trabalhar o marketing cultural social [...]. E isso veio o
posicionamento, você expande a marca Oi pra pessoas que
provavelmente não são seu público primário e você também recebe
incentivo governamental, seja em descontos de taxas que você pagou,
enfim. Essas empresas são obrigadas a fazer alguma coisa, [...] mas
essa obrigação é muito boa porque você faz com que empresas
privadas pensem no ambiente em que elas estão e invistam nisso.
(Ester)
[...] poderiam está fazendo mais pela sociedade, até uma questão de
visibilidade pra eles. Não estou dizendo que seria, seria uma troca de
serviço. Eles estariam disponibilizando uma parte dos recursos que
eles têm pra poder desenvolver mais a sociedade e acabar tendo uma
visibilidade. Seria uma via de mão-dupla pra ambos. (Karen)
Eu concordo com a questão da empresa privada porque, querendo ou
não, você tem a questão dos descontos fiscais, querendo ou não
ninguém é besta. [...] E iniciativa do Estado também, né velho [...].
Responsabilidade mesmo seria do Estado [...], nada mais justo que
isso [impostos] volte. (Luís)

E, lamentam o recuo do poder público quando procurado, acreditando se tratar de
um suposto jogo de interesses em que não seria interessante fortalecer jovens negros de
periferias.
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Eles sabiam [Estado] dessa magnitude e como...? Fica o
questionamento. Quando eu lembro é isso, eu me questiono até hoje
[...]. Como é que você lida com o fim de uma coisa que foi tão
importante pra todo mundo, sabendo que tinha a oportunidade de
seguir em frente, mas tipo conceitos de dentro e talvez uma
irrelevância pra quem está dentro de lá, eles não deixaram seguir
em frente. (Lara, grifo nosso)
Eu acho que é um plano do governo de ideologia, [...] acho que é o
governo dizer ‘Ó, esse modelo de educação não é o que a gente quer,
não é o que a gente aprova enquanto estrutura’. (Taís, grifos nossos)
[...] é como se a Kabum ‘não, não, isso não parece tão relevante
socialmente’, porque eu acho que eles [Estado] têm desconhecimento
total do quão relevante, se eles soubessem de fato quão relevante e
que a nossa arte de fato chega pra tanta gente, que move tanta gente,
[...] acho que não sentiam isso, acho que foi por essa linha, sabe.
(Mel, grifos nossos)
Acho que se todo mundo entendesse o que era a Kabum,
entendesse a importância dela e como ela tinha o poder de agir na
juventude, a gente ia talvez valorizar mais e lutar pra que o espaço se
mantivesse e surgissem outros espaços como esse. (Alex, grifo nosso)
Acredito que pelo perfil, não sei se o Estado tem esse interesse grande
na juventude. [...] não sei se o Estado tem esse interesse, nos boicota
o tempo todo. (Liz, grifo nosso)
É um projeto que pra eles [Estado] tanto faz, tanto fez. Não importa a
história que teve o projeto, pra eles tanto faz se cortaram o patrocínio
ou não. [...] por isso que eu falo que tem essa importância da
instituição privada, já que o público não liga para a gente. (Tony,
grifo nosso)

As duas últimas falas demonstram um olhar de que o Estado não teria interesse
para com os jovens e a iniciativa privada sim. Uma lógica a que esses jovens acabam
sendo submetidos ao encontrarem certa dependência em projetos como esse. E a
impressão que fica é de que diante do fim do financiamento privado não houve nenhum
tipo de interesse concreto em sustentar o projeto. Não foi compreendido (ou não
quiseram) o grau de relevância que o programa teve na vida pessoal e profissional
desses jovens. Talvez por ser um modelo que está para além de uma visão tecnicista,
tendo como foco o pensamento crítico desses sujeitos e a consequente projeção deles na
sociedade, o que muitas vezes não é interessante para o modo como a sociedade é
estruturada. Talvez porque fosse mais interessante continuar apenas com os modelos de
escolas integrais – desestimulantes e ultrapassados. Talvez ainda por não ter sido
considerada a dimensão do impacto, esse que visivelmente não atingiu somente os
egressos, alcançando ainda suas famílias, que passaram a repensar conceitos, o lugar
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daqueles jovens, a concepção de arte, cultura e educação; os jovens que passaram pelas
ações multiplicadoras na própria instituição ou nas escolas públicas; e ainda sujeitos dos
seus territórios de origem.
Uma das meninas conta que sua mãe, ‘evangélica tradicional’ foi impactada pela
Kabum ao repensar os preconceitos de gênero e com isso hoje influencia de certa forma
outras pessoas da sua geração. Outros falam de suas atuações nos bairros onde moram e
a importância para a vida de outros jovens. São aspectos que demonstram a relevância
do projeto não só para esses jovens, mas para a sociedade de um modo geral. Se pessoas
estão sendo afetadas positivamente, e afetando outras, isso gera um ciclo positivo que
vai refletir no desenvolvimento sociocultural. E no momento que a instituição privada
interrompeu os investimentos após esses onzes anos, esperava-se minimamente que o
poder público tomasse para si essa responsabilidade, o que não aconteceu, deixando
visível mais uma vez que educação e cultura não são prioridades no país.
5.6 A leitura dos ‘se’ e dos ‘talvez’ expondo as possibilidades e trajetórias
[...] se eu não tivesse ido pro teatro eu não teria
conhecido a Kabum, não teria passado por todo
esse processo que eu passei mesmo.
(Alex)
As lembranças constantemente revisitadas pelos sujeitos da experiência
demonstram o potencial da formação para a sensibilidade estética, senso crítico
ampliado e, principalmente, para o reconhecimento e posicionamento de identidades –
uma questão central. Mostram ainda que a experiência foi além de uma formação
técnica, “eles não faziam máquinas”, preocupando-se em não homogeneizar as
experiências individuais, com atenção para o caráter formador – “fundamentalmente
humano no exercício educativo” (FREIRE, 1996, p. 16).
Educadores tinham a sensibilidade em perceber as singularidades e demandas de
cada educando e lançar de forma natural. Na turma de vídeo, um dos egressos afirma ter
entrado com uma concepção da linguagem voltada para a interpretação. Ao entender
que a proposta era outra, acabou desanimando. No entanto a educadora, Íris de Oliveira,
entendeu essa demanda e começou a introduzir o conceito de direção de arte durante as
aulas.
[...] ela entendeu a demanda e ela aplicou na turma, ela jogou. E
depois disso, todos os vídeos que tinha na Kabum tinha um diretor de
arte e era eu[...]. E uma coisa que eu vim a desenvolver depois, vim
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estudar direção de arte depois, hoje eu sou drag queen e tal, dentro
também desse processo, então eu vim entender o que era direção de
arte a partir disso. (Alex).

Situação que marcou positivamente a experiência de Alex. Assim como essa,
outras narrativas dos jovens da Kabum mostram que muitos foram os fatores que se
tornaram a experiência significativa e que a partir dela constituíram suas trajetórias e
projetos de vidas. Esses que têm como base uma relação com o coletivo que se perpetua
com a realização de trabalhos em parceria e com temáticas de interesse social, mesmo
depois da conclusão do curso.
Eu não imaginava que com 22 anos, [...] que é muito para a minha
realidade, um jovem periférico, filho de mãe solteira, [...] e aí tem
mais de 150 produtos [audiovisuais]. (Tony)
É engraçado, porque na faculdade eu tive um momento de ser
escolhida pra dar aula em um projeto lá na faculdade, dei aula por um
ano e meio em um projeto para alunos de escola pública, porque eu fui
da Kabum, porque eu me desenvolvi bem na Kabum, porque Ana já
tinha ouvido falar daquele projeto. (Lara)

“[...] nós alunos nos definíamos como ‘pré-Kabum’ e ‘pós-Kabum’”.

A

demarcação de um período e de identidades pré e pós colocam a experiência vivenciada
na instituição num entre-lugar de total relevância para os sujeitos no processo de
(trans)formação, a nível pessoal e profissional, e determinante para as escolhas futuras.
Seus discursos evidenciam caminhos diferentes e transformações que talvez não
acontecessem se outros caminhos não fossem mudados e a vivência não fosse possível:
E se eu não tivesse passado pela Kabum hoje eu seria uma
engenheira, provavelmente triste, não realizada, muito machista,
muito preconceituosa e muito fechada. E com certeza eu não estaria
trabalhando e não perceberia a minha comunidade, e não me
perceberia. (Ester, grifos nossos)
[...] eu larguei a universidade [Fonoaudiologia] pra ir pra Kabum [...].
A Kabum foi um divisor de águas na minha vida, totalmente
diferente, totalmente diferente. [...] foi a melhor escolha que eu fiz,
não me arrependo nem um pouco [risadas]. (Taís, grifos nossos)
Eu estava fazendo curso de Edificações junto com a Kabum, larguei
Edificações, escolhi a Kabum (...) eu tinha passado numa entrevista de
emprego pra trabalhar na fábrica da Avon, sem grana e tal e eu nunca
me arrependi nem um dia de ter recusado. Achei o meu caminho,
achei o que eu gosto [...]. (Luís, grifos nossos)
Quando eu entrei pro teatro, foi o primeiro lugar que eu vi a
possibilidade de ser outra coisa que eu não seria se eu continuasse
em Cajazeiras. [...] se eu não tivesse ido pro teatro eu não teria
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conhecido a Kabum, passado por todo esse processo que eu passei
mesmo.[...] Você vê o Edgar, você vê a Helen [egressos], com
trabalhos reconhecidos a nível internacional, talvez, e que surge muito
dessa reunião. Talvez se o Edgar não conhecesse a Helen, que não
conhecesse aquelas pessoas, eles não seriam a potência que eles são
hoje [...] (Alex, grifos nossos)

Mesmo os egressos que no período da pesquisa não exerciam atividade
remunerada na área, expuseram que embora alguns aspectos técnicos tenham se perdido
por conta da não atuação, a formação foi importante para a vida pessoal, seja pela
relação entre arte e cultura, mudanças de pensamento ou pelo modo como hoje se
projetam no mundo enquanto sujeitos políticos e sujeitos de direitos.
Todo processo no caso ele foi importante, tudo acaba tendo uma certa
importância, nada é em vão e nada se perde, na verdade você acaba
retendo tudo aquilo que é bom” (Karen).
Ficou o saber, o design abriu muito a minha mente em várias questões.
Até mesmo quando eu quero ser cliente de alguém eu já tenho um
entendimento melhor. (Liz).
Apesar de não exercer a profissão e não ter iniciado cursos formais de
design gráfico, continuo promovendo estudos independentes e
exercitando sempre que posso. Sem falar que ter esse olhar do design
me ajudou muito em muitas matérias e experiências da faculdade. [...]
Atualmente atuo na editoria de cultura do jornal Correio e cubro essa
parte de arte e cultura. Então foi algo que nunca saiu de mim, na real.
(Jovem N)

“Mesmo que aparentemente não tenha uma aplicação direta e imediata nos
trabalhos profissionais que venham a desenvolver, a formação em arte é bastante
significativa [...]” (PEDROSA; LEONEL, 2015, p. 54). Mais do que o domínio nas
quatro linguagens, a percepção passada pelos jovens é de que a formação possibilitou
enxergar as contradições do sistema, as desigualdades, o racismo estrutural, os
preconceitos e que a partir de tudo o que vivenciaram tornou-se possível a busca por
saídas que são individuais, mas envolvem o esforço de partilhar consciência política
com outros sujeitos, têm uma dimensão coletiva pautada na ideia de multiplicar e dar
retorno social, por prazer e não obrigação.
Um dos jovens, por exemplo, produz vídeos no seu bairro (SFS) para um canal no
YouTube, De Kebrada, com ajuda e participação de moradores, as gravações mobilizam
desde as crianças até os adultos.
[...] mesmo pouco eu já acabei contribuindo com os vídeos que eu
faço, porque eu chamo a galera de lá que nunca teve contato pra
participar. E o olhar muda, o jeito muda. Tem crianças lá que não
sabem o que é um flash de uma câmera, então você sobe com um
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flash, pra eles é um encantamento aquela coisa nova, e você vê aquele
olhar brilhando assim e fica (…). (John)

Algo que no início parecia simples, uma brincadeira, mas que acabou despertando
o interesse e repercutindo de maneira positiva na comunidade. Ao longo dessas
produções destaca uma situação que o fez pensar muito na sua importância e nas
possíveis transformações para o desenvolvimento local. Narra que um menino depois de
participar de uma gravação despertou a curiosidade em descobrir mais sobre a câmera e
se afastou de pequenos furtos que anteriormente estava cometendo. “E depois eu fui
tendo noção da dimensão que começou como uma brincadeira, mas eu não tinha noção
que essa brincadeira era uma coisa transformadora, comigo e pra quem estava ao meu
redor.” (John).
As narrativas carregadas de “se”, “talvez”, “não teria”, “ainda bem”, “eu não
seria” e “divisor de águas” deixam transparecer nos discursos as marcas de um
processo de construção, desconstrução e reconstrução de identidades, de descobertas, de
caminhos deixados e outros percorridos. As incertezas sobre o que poderiam ser – se
tivessem ido para aquela Universidade, para aquele curso, se tivessem aceitado aquela
proposta de emprego, se não tivessem atravessado fronteiras físicas e simbólicas dentro
da cidade – e a certeza do que são hoje.
5.6.1 Antes, durante e pós-Kabum: memórias revisitadas
A vida não é o que a gente viveu, e sim o que a
gente recorda e como recorda para contá-la.
(Garcia Marquez)
[...] a Kabum fez história e deixou memórias. [...]
Memória quando a gente guarda no coração ela
reverbera histórias e histórias nunca param de
acontecer. Então eu vou impactar minha mãe que
veio do meu passado, vou impactar o meu
sobrinho [...] e vou impactar outras histórias
também. [...] A Kabum se tornou uma memória
que é viva. E que é infinita. Não tem como medir o
impacto da Kabum.
(Ester)

A aproximação pesquisadora-jovens da Kabum foi marcada pelas memórias
(individuais e coletivas) revisitadas, pelos sentidos dados a elas e pelas subjetividades
na construção das narrativas sobre a experiência individual na formação em arte e
tecnologia. Os discursos revelam uma autorreflexão na qual os sujeitos apontam para a
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existência de três momentos, a saber: antes, durante e pós-Kabum. As palavras-chave
organizadas no quadro abaixo são evidenciadas nas descrições feitas pelos mesmos.
Quadro 5: Pré, durante e pós-Oi Kabum!

Antes

Durante

Depois

Falta de perspectiva; Falta de acesso; Insegurança; Medos; Preconceitos;
Desconhecimento; Incertezas; Falta de oportunidades; Negação;
Identidades reprimidas.
Aprendizado; Emoções; Oportunidades; Criatividade; Mudanças;
Descobertas; Desconstrução; Construção; Mente aberta; Consciência
Política; Empoderamento; Questionamentos; Empatia.
Profissão; Formação; Perspectiva; Bagagem; Norte; Acesso; Multiplicar;
Possibilidades; Buscas; Transformação; Conquistas; Segurança; Projeção.
Fonte: Elaboração própria

O período delimitado pelos egressos como o ‘antes’ é apresentado como um
momento de muitos medos, de identidades reprimidas, falta de perspectiva e falta de
acesso, seja a lugares ou informações. Arte e cultura estavam presentes, de modo
superficial ou recente, mas não como possibilidades de atuação profissional. As
incertezas do futuro ao lado das cobranças (pessoais, acadêmicas e profissionais): ‘quem
eu sou?’, ‘o que/quem eu vou ser?’.
A (...) de antes, eu acho que era (...) sem muita perspectiva de
‘trampo’ na área da arte, que estava ali pensando ‘preciso entrar na
Universidade, preciso ter um curso, preciso ter uma formação’. ‘Saí
do ensino médio, preciso de uma formação’. (Taís, grifos nossos)
[...] perdido, introspectivo, perdido assim mesmo sem saber o que vai
fazer. [...] achava que o primeiro ‘trampo’ que pegasse ia estar ótimo
já. (Luís, grifo nosso)
Eu corria muito atrás, mas sem saber o que queria, de verdade.
(Lara, grifo nosso)
[...] era um cara que não sabia da importância dele pra comunidade,
que não entendia muito bem o mundo. (John, grifos nossos)
[...] não fazia ideia do poder da arte, do meu poder enquanto mulher e
negra, não fazia ideia. Me desconhecia total, me negava totalmente.
(Mel, grifos nossos)
[...] eu era uma ‘bicha’ reprimida, uma ‘bicha’ que estava dentro do
armariozinho, estava tentando ser uma coisa que eu não sou [...].
(Alex, grifo nosso)

O durante, de acordo com eles, foi um momento de aprender muito num ambiente
onde se sentiam inseridos e estimulados a despertar a criatividade e descobrir
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possibilidades através da arte, cultura e tecnologia, de se aceitar em meio a
desconstruções e construções, e de se posicionar no mundo.
Durante: chuva de bênçãos, porque entender o que é cultura,
entender o meu lugar de fala, entender que eu posso falar [...]. (Lara,
grifos nossos).
Durante foi totalmente uma experiência de descoberta o tempo todo,
do que eu queria ser, do que eu queria fazer. (Mel, grifo nosso)
[...] fui criando outra visão do mundo, uma visão mais madura. (Liz,
grifo nosso)
[...] que teve que se desconstruir, que teve que aprender a se
expressar, que teve que aprender a ouvir, a se reconhecer, a
questionar, não achar que questionar é pecado, pecado é você não se
conhecer. (Ester, grifos nossos)

No momento posterior à Kabum apontam mudanças e um grande distanciamento
do que eram antes. Se dizem mais maduros, seguros e conscientes diante de várias
questões políticas, sociais e culturais.
[...] formada enquanto profissão e que ainda não tinha nenhum curso,
ainda não estava nem na faculdade, mas já tinha uma profissão, já
tinha uma perspectiva de profissão [...]. (Taís, grifos nossos)
[...] eu tive a compreensão de quem eu sou de fato. E como eu quero
passar um pouco de conhecimento que eu tenho pra outras pessoas
[...]. (Tony, grifos nossos)
A Oi Kabum! me proporcionou uma bagagem maior, um
entendimento maior sobre quem eu sou e sobre a sociedade hoje.
(Karen, grifos nossos)
As incertezas de hoje são pautadas em transformação e as incertezas
de antes eram pautadas pelo medo. (Ester, grifo nosso)
E depois foi tipo agora ‘ok, vou pegar toda essa bagagem que eu tive
e vou pro mundo e que isso tudo é possível’. [...] é possível chegar
nesses lugares que pareciam inalcançáveis [...]. (Mel, grifos nossos)
[...] hoje eu estou muito colhendo os frutos mesmo desse período de
descobertas [...] e eu me vejo num outro lugar muito a partir da
Kabum, como a Kabum me construiu. (Alex, grifos nossos)

Quando falam do pós-Kabum se dizem formados em uma das linguagens,
mencionam profissões, citam a dimensão pessoal, a relação com arte e cultura e os
novos horizontes. A mudança pessoal, social e profissional é revelada através dos
discursos, os jovens da Kabum dão ênfase ao modo como se apresentavam para o
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mundo antes da formação, ao processo de começar a repensar a si e o mundo e a partir
daí apontam as vivências que foram significativas. Nas narrativas, a segurança de ser
quem são (identidades), a certeza de que alguns caminhos precisaram ser mudados para
que outros fossem seguidos e as diversas possibilidades de se projetar (trajetórias). “[...]
o hoje é resultado de múltiplas mediações daquilo que se processou no passado e que
nos permitiu chegar onde hoje estamos e também de nossa contemporânea possibilidade
de imaginar futuros.” (CARRANO, 2015, p. 2).
Esses são os sentidos dados por eles, sujeitos da experiência, à formação.
Entretanto, ainda que o processo formativo da Oi Kabum! tenha os ajudado a ampliar os
horizontes, como fica muito visível nas narrativas apresentadas, há um contexto mais
amplo a se pensar. A “[...] própria lógica de sobrevivência da empresa global sugere que
funcione sem nenhum altruísmo” (SANTOS, M. 2001, p.67), mesma lógica que orienta
o incentivo a programas como esse ou mesmo leva-as a interromper os investimentos. E
mesmo com a descontinuidade, quando esses programas deixam de funcionar as
empresas apoiadoras saem com uma imagem positiva, justificada pelos sujeitos por
terem cumprindo um papel não desempenhado pelo Estado, ‘fez o que o Estado não
faz’. Possivelmente por conta das ausências e limitações encontradas na experiência
com o Estado e, sobretudo, com o ensino público, esses sujeitos acabam dependentes de
projetos e da iniciativa privada, submetidos a essa lógica e fazendo, de certa forma, o
próprio marketing da instituição.
As percepções apresentadas relevam um efeito de sentido produzido pelas ações
da Oi Kabum!, ações essas que correspondem a interesses mercadológicos da empresa
Oi. Os sentidos atribuídos à formação por esses jovens se reverte em vantagem na
medida em que contribuem com a construção de uma imagem socialmente positiva da
empresa em questão. E tudo caminha para a tendência de considerar que as iniciativas
privadas educacionais funcionam, ao contrário das iniciativas públicas, e esses
indivíduos vão se utilizar da comparação com as experiências negativas vivenciadas nas
escolas públicas, trazendo evidências de que não seriam o que são hoje se não tivessem
passado pelo projeto. E consciente ou inconscientemente reforçam a tendência de
mercantilização, com a ideia de que a privatização do ensino seria a melhor saída. De tal
forma, lembrando o que diz o sociólogo Francisco de Oliveira (2004), as empresas
privadas têm um grande poder no campo político, com atuação para além do mercado,
fazendo com que a sociedade responda aos seus interesses.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há o que concluir, restam apenas
possibilidades.
Marília Sposito

O objetivo deste trabalho foi analisar os impactos socioculturais da vida de jovens
egressos que passaram pelo processo de formação em arte e tecnologia da Oi Kabum!
Salvador. O recorte priorizou a sexta (e última) turma e por meio dessa buscou-se
compreender as percepções e os sentidos atribuídos à experiência.
Com a aplicação do questionário online, com 22 egressos, foi possível iniciar uma
aproximação com os jovens e obter respostas uniformes – sobre gênero, questão
geracional, perfil socioeconômico, questões geográficas e impressões de um modo geral
sobre a formação na Oi Kabum! –, por meio das quais se fez possível a compreensão do
perfil geral dos egressos.
Em seguida foram realizadas 10 entrevistas em profundidade, ou ‘troca de ideia’
como muitos preferiam chamar. Apesar do roteiro pré-estabelecido com perguntas semiestruturadas, as entrevistas acabaram sendo direcionadas muito mais a partir do
andamento das conversas, ao sentir a necessidade de ir incluir ou não os temas em
determinados momentos e acrescentar outros. O contato nessa etapa possibilitou
perceber além dos discursos o quanto os gestos, os olhares, as pausas e até os silêncios
diziam sobre as vivências. Houve uma preocupação com o exercício de escuta, e outra
maior ainda no intuito de não deixar passar essas subjetividades expressas no momento
em que teciam suas narrativas e reviviam de certa forma a experiência.
Um dos pontos mais significativos ao longo do processo foi encontrar sujeitos que
se mostraram dispostos a contribuir, enxergaram a importância individual para a
pesquisa e se colocaram numa posição de pertencentes, sendo responsáveis por muitas
das reflexões e críticas construídas no presente trabalho. Foi um momento de muita
troca.
Por se tratar de um estudo qualitativo, os números – apesar de se mostrarem
fundamentais, dando suporte para compreender a dimensão da formação – não dão
conta de sozinhos traduzirem os impactos e as questões que envolvem uma iniciativa
como essa, por isso mesmo buscou-se evidências nas falas dos próprios egressos. O que
torna possível algumas considerações:
Apesar de se apresentar como uma oportunidade rara aos jovens selecionados, a
quantidade de interessados era bem superior ao limite de vagas ofertadas por turma.
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Além disso, a partir dos entrevistados, observou-se uma predisposição desses jovens
selecionados a alguma experiência artístico-cultural prévia, mesmo que recente ou
superficial, antes de ingressar na Oi Kabum!, influenciando de algum modo no processo
seletivo.
Os jovens tratados aqui se aproximam pela semelhança de realidades – moradores
de bairros populares, em sua maioria negros –, mas se tornam diferentes e plurais pelos
aspectos históricos, identitários e culturais que acabam se cruzando ou se distanciando.
Esses sujeitos revelam como desde cedo os marcadores sociais, culturais, de
gênero e raça vão definindo as trajetórias desiguais e o tratamento recebido na condição
de jovens. A distribuição e o acúmulo do capital simbólico é desigual. Já na escola
começam a sentir as desigualdades ao se depararem com os problemas de infraestrutura,
com um modelo de ensino com inúmeras limitações, que não condiz e nem dialoga com
a realidade deles e onde geralmente se tem que contar com a pré-disposição de
professores que também não encontram condições mínimas de trabalho. E assim
crescem diante desse cenário desestimulante que começa com a situação local dos
bairros violentados e se estende para o âmbito educacional. Crescem tentando driblar as
oportunidades e os direitos negados. E se for parar para pensar ainda no fator
desigualdade racial é visível como esse vai definir também as formas de manifestações
da violência que os atingem.
São jovens que têm suas diferenças, particularidades, mas que estão acostumados
com os mesmos ‘nãos’, com a mesma falta de perspectiva, com a indiferença, com o
racismo e as injustiças em todas as suas formas. Jovens que ligam a televisão todos os
dias e só encontram imagens negativas sendo reproduzidas dos seus bairros; que são
apontados como o perfil de jovens-problema, como o perfil de quem rouba e de quem
mata; e que aprendem desde cedo que ser negro é algo ruim. Sujeitos que acompanham
o crescimento dia após dia das estatísticas de jovens negros mortos e que carregam
consigo o medo de se tornarem mais um número, mais um caso que causa indiferença
na sociedade. E além de tudo não encontram na escola um modelo de ensino que
estimule o pensamento crítico e que mostre caminhos futuros possíveis.
Então o fato de encontrar em outro espaço um modelo de ensino com outra
proposta representou possibilidades e oportunidades que antes não chegavam até eles.
Um espaço que se materializou não só de forma física, mas também simbólica,
considerando a bagagem e os aspectos culturais que fazem parte da história desses
jovens e que possibilitou que diferentes questões e conceitos fossem (re)pensados. Um
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exercício de aprender a lidar com as próprias identidades, com as diferenças do outro e
desconstruir pré-conceitos.
Os jovens da Kabum fazem questão de registrar a passagem pela escola de arte e
tecnologia e demarcá-la como um processo de transição para a vida adulta, para
formação enquanto cidadãos e profissionais. Uma vivência que surge em meio à
construção de identidades, de dúvidas e incertezas, de oportunidades constantemente
negadas e a uma realidade na qual as cobranças chegavam sem que houvesse tempo de
pensar nas escolhas.
Não que a instituição em si tenha redirecionado os egressos para outros caminhos,
mas representou essa possibilidade ao fornecer suporte e um ambiente favorável para
que os próprios repensassem suas identidades, escolhas e trajetórias. Um momento de
atribuir sentidos àquela formação e a partir de então perceber como um potencial para a
vida pessoal e profissional, para multiplicar e fazer chegar até outros jovens (das ações
multiplicadoras, das oficinas nas escolas ou dos bairros dos egressos) e até mesmo para
suas famílias. Quando se diz que 80 jovens da turma VI foram impactados, para além do
número oitenta os egressos sinalizam a existência de outras dimensões a serem
consideradas. Existem identidades afetadas, modos de pensar, famílias e outros jovens
para quem de algum modo a formação fez sentido. E é essa dimensão do sentido
individual e coletivo que faz com que propostas como a da Oi Kabum! reverberem de
diversas formas na sociedade: quando um jovem passa a reconhecer a si e o seu lugar de
direito, ou mesmo olhar para o seu território e enxergar o seu papel essencial para o
desenvolvimento dele; quando muda a sua percepção de arte e cultura ou ainda quando
percebe a necessidade de multiplicar o conhecimento adquirido, fazendo com que outros
também tenham acesso. Um potencial ciclo que reflete de algum modo no
desenvolvimento social e cultural. E que ao mesmo tempo é contraditório se
considerada a lógica em que a iniciativa privada está submetida, num sistema perverso
de exclusão.
A percepção que se tem a partir dos discursos dos jovens é de que a experiência
Oi Kabum! representa para eles um entre-lugar onde identidades, anseios, descobertas e
(des)construções se cruzaram, a partir daí trajetórias foram ressignificadas e outras
possibilidades se mostraram possíveis, dentro e fora dos seus territórios, atuando
profissionalmente ou se colocando enquanto atores sociais. Pontuam que o diferencial
da formação pela qual passaram está no fato de não ter sido apenas tecnicista
(reafirmam ser de fácil acesso em outras instituições), e sim buscado trabalhar com o
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desenvolvimento social, humano e cultural. Demonstram ainda o reconhecimento do
papel que têm na vida de outros jovens, na perspectiva de retorno. A capacidade que
tiveram de mudar caminhos, de construírem seus repertórios e de buscarem saídas que
muitas vezes são individuais, mas que não deixam de lado a preocupação em alinhar e
partilhar arte, cultura e consciência política com o coletivo.
Um outro ponto a se considerar é que a formação e o domínio nas linguagens não
significou a entrada imediata de todos os jovens da Kabum no mercado de trabalho, eles
sinalizam a dificuldade que é se inserir, sobretudo no mercado formal. Um problema
enfrentado não só por eles, mas por muitos outros jovens que tentam se colocar no
mercado de trabalho e se deparam com uma enorme dificuldade. Diante dessas
limitações uma das saídas encontradas pelos egressos foi o trabalho autônomo.
A ONG CIPÓ, juntamente com gestores e educadores, apesar do papel importante
desempenhado, tentando fazer adaptações com base nas necessidades locais e adotando
metodologias próprias, acabava de certa forma submetida aos moldes do projeto da
empresa financiadora, que dava todo o direcionamento. E pós o cancelamento dos
investimentos, a ONG se movimentou na tentativa de conseguir novas parcerias, mas
não obteve sucesso.
Já o Estado participou de forma mais distante, cedendo apenas espaços (para o
funcionamento da escola e para atividades realizadas). Não demonstrou interesse em
manter o modelo quando procurado após o fim do financiamento da empresa Oi. E aí os
próprios jovens da Kabum reconhecem o lugar em que a educação está posta e a
importância dada a ela, que está longe de ser prioridade. Acrescentam as diversas vezes
em que o Estado se isenta de promover políticas públicas que viabilizem arte, cultura e
educação e, mais ainda, fazem uma reflexão crítica de que a formação de jovens negros
de periferias para além da técnica, como potencial para que se tornem seres pensantes e
críticos, não é tão interessante. É interessante ter um jovem como mão de obra,
movimentando a economia, ao invés de um questionando o papel do Estado e os lugares
que são seus por direito.
Apesar dos impactos positivos na vida dos jovens, há contradições em projetos
desta natureza. As empresas não estão isentas de suas responsabilidades, mas acabam
financiando projetos visando as vantagens potencialmente geradas, na medida em que é
construída uma imagem socialmente positiva de preocupadas com determinadas
questões ou com futuro de um determinado segmento, nesse caso juvenil. Tal imagem
encontra legitimidade nos discursos dos jovens. No entanto, há de se considerar a
144

existência de tensões por trás desses investimentos, eles implicam retornos e colocam as
ações privadas numa posição de mais capacitadas que o Estado para oferecer educação,
para formar jovens enquanto profissionais e seres humanos. Consequentemente reforçase a ideia de que o privado, ao oferecer serviços de qualidade e modelos que funcionam,
seria a solução diante de um Estado que se mostra ineficiente e indiferente às
responsabilidades sociais. Uma atuação no campo político, a partir da lógica de
mercado, que leva a sociedade a responder aos interesses dessas organizações,
geralmente sem perceber.
Outro ponto é que os números referentes a quantidade de jovens formados, das
mostras, exposições e oficinas realizadas são facilmente encontrados por meio de
divulgações da Oi, mas não parece haver o mesmo interesse em estudos que avaliem os
impactos sociais e a importância a nível territorial que o programa pode ou não ter nos
territórios de onde vêm os jovens. Preocupação essa sim presente nas narrativas dos
sujeitos da experiência. Aspectos complexos que fazem com que as inquietações não
sejam aqui esgotadas, apontando para a necessidade de explorá-las mais em estudos
posteriores.
De um lado as incertezas do futuro, do que vai ‘vir a ser’, as experiências
negativas no ensino público, a leitura que a sociedade faz da juventude e os caminhos
que sonham para ela. No meio uma experiência em arte e tecnologia, coordenada por
uma ONG e financiada pela iniciativa privada, com todas as suas contradições
implicadas. Do outro lado jovens que se dizem resistentes a tudo o que outrora fora
negado; que falam dos seus próprios sonhos e não mais dos que lhes sonharam um dia;
identidades construídas, desconstruídas e reconstruídas; processos interrompidos; arte e
cultura apontadas como um lugar de alcance; trajetórias repensadas e os outros
caminhos agora traçados. E se fosse para resumir em uma palavra, por que não
‘rebento’? Palavra que traduziu muito bem o curta produzido por egressos da Oi
Kabum! ao mesmo tempo em que esta dissertação tomava forma e lançado no momento
em que buscava palavras para as considerações finais. Rebento que pode traduzir o
processo de formação e construção de identidades desses jovens em meio à falta de
políticas públicas e às contradições de projetos como esse. E que traduz também o
processo de criação e recriação ao longo desse estudo, que deixa reticências ao invés de
ponto final. “Rebento, substantivo abstrato/ O ato, a criação e o seu momento/ (...)
Rebento, tudo que nasce é Rebento/ Tudo que brota, tudo que vinga, tudo que medra.”
(Elis Regina).
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Questionário online aplicado com os egressos
Questionário aplicado via “Formulários Google Online”
1. Você participou do processo formativo da Oi Kabum na turma VI [2014-2015]?
( ) Não
( ) Sim
* Se a resposta for “não” a pessoa é direcionada para a página de envio do formulário
INFORMAÇÕES PESSOAIS
2. Idade: _________
3. Gênero
( ) Feminino
( ) Masculino
( ) Outro
4. Marque a alternativa que identifica a sua cor/raça:
( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena
5. Grau de escolaridade:
( ) Ensino Médio (Cursando ou Incompleto)
( ) Ensino Médio (Completo)
( ) Ensino Superior (Cursando ou Incompleto)
(Se a primeira ou segunda opção for marcada, avança para a pergunta de número 7)
6. Informe o curso e a Instituição de Ensino
PERFIL SOCIOECONÔMICO
7. Localidade em que você mora:
( ) Região do Nordeste de Amaralina (RNA)
( ) Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS)
( ) Outro:
8. Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos)
( ) Moro sozinho(a)
( ) Uma a três
( ) Quatro a sete
( ) Oito a dez
( ) Mais de dez
9. Você está desenvolvendo alguma atividade remunerada?
( ) Não
( ) Sim, na área da formação realizada na Oi Kabum
( ) Sim, mas não na área da formação realizada na Oi Kabum
(Se a resposta for “não”, avança para a pergunta de número 11)
10. Qual o tipo de vínculo?
( ) Atividade com bolsa
( ) Estágio
( ) Carteira assinada
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( ) Contrato Temporário
( ) Autônomo/Freelancer
( ) Servidor Público
11. Somando a sua renda com a das pessoas que moram com você, quanto é,
aproximadamente, a renda familiar mensal?
( ) Nenhuma renda
( ) Menos de 1 salário mínimo
( ) De 1 a 3 salários mínimos
( ) De 3 a 5 salários mínimos
( ) Mais de 5 salários mínimos
EXPERIÊNCIA COM A OI KABUM!
12. Sinalize através de qual(is) meio(s) você conheceu a Oi Kabum:
(É possível marcar mais de uma opção)
( ) Amigos/ conhecidos
( ) CIPÓ Comunicação Interativa
( ) Divulgação na escola
( ) Redes sociais
( ) Informes/Folders
( ) Outro(s)
13. O que te motivou a se matricular na Oi Kabum foi:
(É possível marcar mais de uma opção)
( ) Interesse pessoal na área
( ) Conversa(s) com jovens de outras turmas
( ) Influência da família
( ) Busca por oportunidade
( ) Possibilidade de capacitação e entrada no mercado de trabalho
( ) Curiosidade
( ) Outro(s) motivo(s)
14. Sua área de formação na Oi Kabum:
( ) Computação Gráfica
( ) Design Gráfico
( ) Fotografia
( ) Vídeo
15. Você enfrentou alguma dificuldade ao longo do processo formativo?
( ) Não, nenhuma dificuldade
( ) Localização/ Distância
( ) Transporte Público
( ) Atraso da bolsa-auxílio mensal e/ou do vale-refeição
( ) Conciliar com a escola
( ) Outro: ________________________
16. Pensou em desistir do curso em algum momento? Se sim, por quê?
17. Participou do Núcleo de Produção da Oi Kabum? ( ) Não ( ) Sim
18. Após finalizar a formação na Oi Kabum, você iniciou outro(s) curso(s)?
( ) Não
( ) Sim, de curta duração/ aperfeiçoamento
( ) Sim, profissionalizante/técnico
( ) Sim, de nível superior
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19. Atualmente você participa de algum coletivo, projeto ou movimento (social, artístico,
cultural…)?
( ) Não
( ) Sim. Qual?
ARTE E CULTURA
20. Indique o grau de importância da arte e da cultura na formação da identidade de um
jovem:
(Atenção: 0 - Nenhuma importância | 1 - Pouco importante | 2 - Importante | 3 - Muito
importante | 4 - Extremamente importante)
21. A sua concepção de mundo e a relação com arte/cultura passaram por alguma
transformação após o contato com a Oi Kabum? (Se sim, explique como)
22. Qual a sua avaliação do processo formativo da Oi Kabum:
(Atenção: 0 - Muito insatisfeito | 1 - Insatisfeito | 2- Pouco satisfeito | 3- Satisfeito | 4 - Muito
satisfeito)
23. Em que medida o curso contribuiu para a sua vida pessoal:
(Atenção: 0 - Nenhuma contribuição| 1 - Contribuiu pouco | 2 - Contribuiu de forma razoável| 3
- Contribuiu muito | 4 - Contribuiu Significativamente)
24. Em que medida o curso contribuiu para a sua vida profissional:
(Atenção: 0 - Nenhuma contribuição| 1 - Contribuiu pouco | 2 - Contribuiu de forma razoável| 3
- Contribuiu muito | 4 - Contribuiu Significativamente)
25. Você aceita receber um feedback da pesquisa/dissertação quando for finalizada?
( ) Não
( ) Sim
(Se a resposta for “não”, avança para a página de envio do formulário, se for “sim” segue para a
próxima seção)
26. Nome completo
Email
Telefone para contato
Você aceitaria participar da segunda etapa (entrevista)? ( ) Não ( ) Sim
[PÁGINA DE ENVIO] Utilize o espaço abaixo, caso tenha observações ou comentários a
fazer, ou clique em “Enviar”.
[MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO]: Suas respostas foram enviadas. Obrigada pela
contribuição!
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro, por meio deste termo, que fui convidado(a) e concordo em conceder entrevista
e/ou participar da pesquisa intitulada “CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES JUVENIS E A
(RES)SIGNIFICAÇÃO DE TRAJETÓRIAS: Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia de
Salvador”, desenvolvida por Bruna Santos Calasans (tel. 71 99216-4176, e-mail:
rpcalazans@gmail.com), mestranda do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em
Cultura e Sociedade da UFBA, sob orientação da Profª Dr.ª Rita de Cássia Aragão Matos (email: rivalta@uol.com.br).
Afirmo que aceitei participar de forma voluntária, sem receber qualquer incentivo
financeiro ou ter qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da
pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas
gerais é analisar os principais impactos socioculturais do processo formativo da Oi Kabum!
Escola de Arte e Tecnologia de Salvador na vida de jovens egressos, compreendendo a
dimensão dessa vivência em arte e tecnologia na construção identitária e na (res)significação de
trajetórias juvenis.
Minha colaboração se fará por meio de entrevista gravada, que posteriormente será
transcrita e armazenada pela pesquisadora. Estou ciente de que os dados coletados serão
divulgados por meio da dissertação, slides de apresentação e possíveis trabalhos a serem
submetidos e apresentados em eventos acadêmico-científicos, sendo utilizados anonimamente.
Sendo assim, declaro que compreendi os objetivos e condições da minha participação na
pesquisa e, portanto, aceito participar. Atesto ainda o recebimento de uma via assinada deste
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com o direito assegurado de interromper a minha
participação a qualquer momento, caso considere necessário.
Salvador-BA,
___________________________
Assinatura do(a) entrevistado(a)

/

/

.

___________________________
Bruna Santos Calasans
(Pesquisadora Responsável)
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