
As narrativas videobiográficas no estudo da infância de risco 
 

Cristóvão Pereira Souza  
Maria da Conceição Passeggi  

 
Resumo 
 

Frente ao recente processo de transição das creches brasileiras, que migram das 
políticas de assistência social para às de educação (IBGE, 2009), discutimos dispositivos que 
contribuam para a compreensão de práticas de educação de crianças em situação de 
vulnerabilidade e risco. Baseados nos estudos da resiliência humana, segundo os quais, “na 
história de uma vida, sempre temos um só problema a resolver, aquele que dá sentido à 
nossa existência e impõe um estilo às nossas relações” (CYRULNIK, 2005), buscamos, a partir 
das memórias de adolescentes com experiências em abrigos e creches, identificar as 
estratégias por eles utilizadas para não sucumbirem ao sofrimento e às adversidades 
vivenciadas em suas infâncias. A metodologia estruturou-se a partir da produção de vídeos 
como gênero narrativo autobiográfico. As análises permitem avançar que as videobiografias 
contribuem para a compreensão da subjetividade social (BOCK, 2004) desse grupo etário, 
além de disponibilizar elementos relevantes para a formulação do atendimento integral, 
preceituado nos Artigos 3º e 94º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal pesquisa, em 
desenvolvimento, insere-se no elenco dos estudos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, 
Formação, (Auto) Biografia e Representações, vinculado à Linha de Pesquisa "História da 
Educação, Práticas Socioeducativas e Usos da Linguagem", do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd-UFRN). 
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Abstract 
 
The recent transition process that Brazilian daycare centers have faced is related to going 
from social assistance policies to educational ones (IBGE, 2009). Thus, this work aims to 
discuss issues that contribute to educational practices related to vulnerable children at risk. 
The researched was based on studies that emphasized human resilience according to which 
“in life people always have a problem to solve; these problems are usually those who gives 
meaning to our own existence and impose style to human relations” (CYRULNIK, 2005). The 
work dealt with material that was obtained through the analysis of memories that were 
provided by adolescents in shelters and daycare centers. It aimed to identify strategies they 
used in order to not succumb to suffering and adversities faced during childhood. The 
methodology was structured through the production of auto biographical narrative videos. 
Analyses permit to acknowledge that the video biographies contribute to the 
comprehension of social subjectivity of this age group (BOCK, 2004). This kind of media also 
contributes in providing relevant elements for daycare planning as pointed out in articles 3 
and 94 of the Brazilian Statute for Children and Adolescents. This research is also a part of 
the Interdisciplinary Formation Research Group, (Auto) Biographies and Representation; as 
well as the Research area “History of Education, Scial Educational Practices and use of 
Language of  the Post Graduation Program in Education (PPGEd-UFRN) at the Federal 
University of Rio Grande do Norte in Brazil 
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Introdução 
 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa, em desenvolvimento, 
intitulada “A videobiografia como dispositivo de pesquisa-ação-formação: uma prática 
educativa com adolescentes abrigados”. Trata-se de tese de doutoramento que se insere no 
elenco dos estudos desenvolvidos no âmbito do GRIFAR-UFRN|CNPq (Grupo Interdisciplinar 
de Pesquisa, Formação, (Auto) Biografia e Representações), vinculado à Linha de Pesquisa 
"História da Educação, Práticas Socioeducativas e Usos da Linguagem", do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd-UFRN). O 
estudo estrutura-se a partir da pergunta: “como acompanhar os adolescentes abrigados na 
formação de sua autonomia?”, questão que sintetiza os desafios socioeducativos 
enfrentados por uma população com dificuldades de ordem diversa daquelas enfrentadas 
por adolescentes que transitam para a vida adulta em realidades mais estáveis e afetivas. 

Em nossas discussões, vimos utilizando um dos episódios das aventuras do Barão de 
Münchhausen para simbolizar a nossa compreensão sobre a situação em que se encontram 
tais adolescentes. Conta a lenda que o Barão de Münchhausen, célebre herói picaresco da 
literatura juvenil mundial, consegue escapar do pântano que o tragava através de um golpe 
genial: puxa-se a si pelos próprios cabelos. Não obstante os aspectos deterministas dessa 
sequência improvável e mítica (LOWY, 1987), ela se traduz, em nossa perspectiva, no modo 
mais próximo pelo qual conseguimos expressar a nossa percepção sobre a realidade desses 
jovens. Falamos mais precisamente daqueles que carregam consigo os traumas decorrentes 
de suas deambulações pelos espaços públicos, vítimas do abandono e da negligência 
familiares, exploração e abuso sexuais, preconceitos e estigmas, e que atualmente 
encontram-se em casas de acolhimentos, sob a tutela do Estado. 

Em livre analogia, compreendemos que, assim como o Barão de Münchhausen, tais 
indivíduos devem inexoravelmente recorrer primariamente a si, “aos próprios cabelos”, se 
quiserem descobrir ou construir os meios de emersão do “pântano” em que se encontram, 
na ponta mais desfavorecida da escala social. Em nossa abordagem, utilizamos tal metáfora 
para nos referirmos às atividades reflexivas a serem realizadas por e com esses adolescentes, 
a fim de lhes permitir expressar a singularidade com que percebem a vida que estão 
levando; a vida que imaginam para si; e o que estão fazendo na vida presente para que a 
realidade imaginada seja por eles construída. 

Em tempo: muito embora assumamos que esse debruce sobre si adquira primazia no 
atual contexto de suas existências, esclarecemos, contudo, que não há aqui a ilusão 
determinista de que, no âmbito de uma posição tão desfavorecida, a emersão desses 
sujeitos dos lugares de exclusão em que se encontram seja efetivada sem tutorias. Que tal 
processo de emancipação dependa exclusivamente de seus esforços pessoais. Não obstante, 
reafirmamos o nosso entendimento de que a realidade desses sujeitos impõe aos sistemas 
educacionais o desafio de acompanhá-los em processos de ressignificação e retorno à crença 
em si, sem o quê, dificilmente, quaisquer outras propostas de educação, capacitação ou 
formação suscitarão neles os devidos interesse e comprometimento. 

Ocorre que, durante o processo de realização do estudo, constatamos que as 
ocorrências consideradas significativas pelos adolescentes para caracterizar os seus 
“pântanos” existenciais tiveram origem em suas infâncias. Trata-se de conflitos, problemas 
sociopsicológicos e eventos marcantes vivenciados em variadas faixas etárias, durante suas 
singulares trajetórias na condição de crianças. Neste ponto, esclarecemos que o conceito de 
criança está pautado pelo período institucionalmente estabelecido pelo Art. 2º, do Estatuto 



da Criança e do Adolescente brasileiro, qual seja, de zero a doze anos. Decorre, então, da 
demarcação temporal e espacial dessas ocorrências marcantes na infância, a percepção de 
que tal memória se dispunha como locus não apenas para o estudo da formação da 
autonomia dos adolescentes narradores, autores videobiográficos, mas também para a 
compreensão dos fenômenos psicossociais que caracterizam o comportamento de crianças 
com históricos similares.  

Desse modo, a própria constatação das possibilidades desse lócus, em si, já se 
configura como um dos resultados parciais deste estudo, cabendo, em prosseguimento, a 
exploração dessas memórias em suas potencialidades, implicações e extensão para a 
compreensão dos modos de acompanhar um tipo de infância silenciada ou que implora por 
ajuda através de atitudes e gestos tantas vezes considerados inadequados, sobretudo pelos 
seus educadores (ARROYO, 2011). Desse modo, para além das práticas pontuais, preventivas 
ou corretivas que encarceram essas crianças em diagnósticos fatalistas, buscamos 
compreender os processos de formação de uma infância que se realiza em percursos 
concretos e perversos. E que, contrariamente aos símbolos de bondade, pelos quais a 
sociedade historicamente a têm representado, desvela-se ora em gestos violentos e 
indisciplinados, ora em atitudes pautadas pela indiferença e ironia, sinalizando, no conjunto 
dessas condutas, um complexo comportamental que sintetiza as vivências e as experiências 
pelas quais elas foram e/ou estão sendo submetidas, em contextos socioculturais 
radicalmente destrutivos da sociedade de exclusão, em curso.  

Frente a tais trajetórias, regularmente configuradas por fracassos e históricos de 
perdas multifacetados, perguntamos pelos meios educativos que promovam o desvio dos 
apelos da marginalização e da precarização que perscrutam o futuro dessas crianças. De 
outra forma, indagamos pela disposição de alternativas criativas que lhes permitam 
fortalecer a identidade e a autoestima, ao possibilitar-lhes a construção de um futuro de 
autonomia e emancipação. Nesse sentido, procuramos conhecer a singularidade dos 
percursos desses indivíduos, tendo por locus de observação e análise a memória de 
adolescentes, cujas histórias de vida perfizeram os mesmos trajetos de exclusão, 
vulnerabilidade, risco e acolhimento em abrigos ou creches, procurando em seus relatos 
videobiográficos as potencialidades submersas em suas condutas indisciplinadas, a serem 
utilizadas como indicativas de uma subjetividade social comum às crianças que carregam 
silenciosamente ou espalhafatosamente as cicatrizes no corpo ou na alma, decorrentes de 
sofrimento semelhantes. 

 
 

Infância, infâncias: concepções em curso. 
 
Até o século XVIII, o indivíduo saía da condição de criança para a de adulto sem 

passar pela etapa atualmente conhecida como adolescência (ARIÈS, 1981). Em seu tratado, 
“A emergência da concepção moderna de infância e de adolescência”, Santos (1996, p. 151) 
afirma que “os conteúdos e significados sociais – papéis, funções e atributos – da infância e 
adolescência são singulares e dotados de características próprias em cada época, sociedade 
e cultura”. Na atualidade, considera-se que os indivíduos nessas fases da vida humana estão 
em desenvolvimento e, em decorrência, são objetos de proteção especial e sujeitos de 
direito.  

Tal compreensão alcançou um grau de universalidade bastante hegemônico nas 
sociedades industriais modernas e em culturas ocidentais. No entanto, embora adotada 



como paradigma oficial na definição de normas legais de âmbito internacional, essa 
concepção não adquire correspondência nas condições de vida materiais das populações de 
baixa renda. 

  
Em várias sociedades do Terceiro Mundo, há um descompasso entre essa 
concepção moderna de infância e as condições objetivas de existência das 
crianças: a pretensa universalidade do conceito moderno de infância não 
foi acompanhada da universalização das condições objetivas que levaram à 
sua criação e propagação (SANTOS, 1996, p. 194). 

 
No Brasil, a compreensão de infância como tempo de brincar, estudar, aprender a 

participar da sociedade transformou-se em direito adquirido. Desde 1990, com a 
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ancorado na Doutrina da Proteção 
Integral – tais prerrogativas significam a expressão legal do que é ser criança no país. Trata-
se de um cenário ambivalente entre o conceito normatizado e o desrespeito 
institucionalizado, no qual se insere o fenômeno da vulnerabilidade social e situação de risco 
de crianças e adolescentes, vítimas de exploração, negligência e abandono familiar. 

De acordo com Calil (2003), um breve olhar sobre a infância e a adolescência 
empobrecida em nosso país nos leva a constatar que as representações sobre esses 
indivíduos ainda estão fortemente ancoradas à imagem do “menor”, termo marcado pelo 
estigma da exclusão. Antes da abolição desse termo pelo Estatuto, o signo “menor” 
designava as crianças e os adolescentes oriundos de famílias trabalhadoras de baixa renda, 
em situação de miséria e expulsos da escola, que faziam das ruas o seu espaço de habitação 
e vivência cotidiana. Entendendo, então, a condição desses indivíduos como em situação de 
perigo, propensa à marginalização e à criminalidade, o Código de Menores – anterior ao 
atual Estatuto – normatizou tal caracterização pejorativa do “menor”, “contribuindo para a 
criação da imagem de uma categoria de criança menos humana do que as outras crianças, 
um ser humano inferior, uma ameaça à sociedade” (CALIL, 2003, p. 142). 

Em 1990, o termo “menor” foi abolido pelo novo Estatuto, sendo substituído por 
crianças e adolescentes. Entretanto, apesar da lei, esses indivíduos, em especial os que 
vivem nas ruas e em abrigos institucionais, continuam a ser representados como “menores” 
no imaginário social, revelando as interpretações, fantasias, idealizações e imagens que 
formam sobre eles as percepções coletivas. “E, a partir deste imaginário, em que predomina 
uma representação negativa de ser humano inferior, crianças e adolescentes que vivem 
pelas ruas, atribuem significados a si mesmos, constituem sua subjetividade e definem seu 
papel enquanto sujeitos sociais” (ibidem, 143). 

Segundo Bock (2004), a subjetividade deve ser compreendida como uma síntese 
singular e individual que cada um constrói de acordo com as próprias vivências e 
experiências na vida social e cultural. Trata-se de matéria-prima que compõe as expressões 
comportamentais e emocionais, visíveis e invisíveis, que responde à indagação do por que 
somos o que somos. Ao analisar o conceito de subjetividade, em Vygotsky, a autora aponta 
para a coexistência dos fenômenos sociais dentro e fora dos indivíduos. Nesse sentido, 
haveria uma subjetividade individual e uma subjetividade social. A primeira se configuraria 
como espaço pessoal dos sentidos, ideias e valores atribuídos pelo indivíduo, ao vivenciar 
relações sociais e experiências determinadas em uma cultura ou contexto. Já a segunda, a 
subjetividade social, ocorreria com a integração dos indivíduos em grupos sociais. Em razão 
dessa compreensão, a autora defende que:  

 



Não há como se saber de um indivíduo sem que se conheça o seu mundo. 
Para compreender o que cada um de nós sente e pensa, e como cada um 
de nós age, é preciso conhecer o mundo social no qual estarmos imersos e 
do qual somos construtores; é preciso investigar os valores sociais, as 
formas de relação e de produção de sobrevivência de nosso mundo, e as 
formas de ser de nosso tempo (BOCK, 2004, p.93). 

 
De acordo com tais pressupostos, a subjetividade, apesar de se processar na 

ambiência psicológica interior do sujeito, é desenvolvida a partir de suas próprias 
experiências sociais, através do manuseio dos materiais sociais e culturais dispostos em sua 
realidade. É nesta dinâmica que o sujeito constrói para si um mundo de ideias, significados e 
emoções, compondo a sua subjetividade. Portanto, não sendo inata, mas um produto do 
movimento dialético de criação e recriação que o homem faz continuamente de si e do 
mundo, a subjetividade é passível de ressignificação. Nesse sentido, é função dos processos 
educativos contribuírem para as necessidades que o homem tem de construir novas formas 
de subjetividades para si, recusando-se aos modos de assujeitamento, massificação, 
estigma, condicionamento e sofrimento. 

Nesta direção, estabelecemos provisoriamente a hipótese de que a materialização 
das memórias de infância, grafadas através da linguagem audiovisual pelos adolescentes 
participantes deste estudo, indicia a dinâmica de uma subjetividade socialmente vivenciada 
por crianças e adolescentes que, independentemente da verbalização explícita de seus 
conflitos, desvelam-se em atitudes, gestos e comportamentos, cuja similitude abre-se para a 
observação atenta de educadores e cuidadores e, consequentemente, para a formulação de 
modos de acompanhamentos que considerem a singularidade de suas experiências e 
cicatrizes, produzidas ao longo de trajetórias ainda tão curtas, mas já com históricos de 
sobrevivência em meio a pavorosas ameaças.  

Esta perspectiva alinha-se ao movimento de valorização da memória no campo das 
ciências humanas, que através da prática de recolhimento de lembranças por meios de 
narrativas de vida, alimentam de conteúdos o interesse de pesquisados, suscitando o debate 
em torno do conhecimento engendrado, aqui nomeadamente no campo da educação. Neste 
ponto, evocamos a síntese indagativa e conclusiva de Bosi (2003, p. 16): "o movimento de 
recuperação da memória nas ciências humanas será moda acadêmica ou tem origem mais 
profunda como a necessidade de enraizamento? Do vínculo com o passado se extrai a força 
para formação de identidade".  

Conforme percebemos, a assertiva da autora é compartilhada por Pineau (2003), 
que, na condição de precursor do movimento socioeducativo das histórias de vida em 
formação, posiciona as narrativas autobiográficas enquanto sincronizadores pessoais, por 
possibilitar aos seus autores o estabelecimento de uma coerência para si, a partir dos 
retalhos da vida que, uma vez costurados, estabelecem os devidos vínculos, projetando-se 
em unidades significativas, portanto, compondo ou estabelecendo identidades. Nas palavras 
do autor: 

  
Permitindo que os sujeitos recolham e deem forma aos seus diferentes 
pedaços da vida, semeados e dispersos ao longo dos anos, tempos e 
contratempos, a história de vida faz com que construam um tempo próprio, 
que lhes dê uma consistência temporal específica, uma duração, uma 
história (ibidem, p. 193). 

 



Nessa perspectiva, a busca por tal consistência, no atual contexto social das 
comunicações globais, em que resíduos de si são exponencialmente produzidos e estendidos 
no tempo e no espaço, os objetivos da sincronização pessoal através das narrativas de vida 
podem ser efetivados através da integração entre grafias de si e tecnologias audiovisuais, 
uma vez que, segundo Pineau e Le Grand (2003), as histórias de vida, uma vez abordadas 
como “fatos temporais pessoais”, permitem de um ponto de vista gráfico, ampliar o 
“território das escritas do eu” para os meios orais e visuais – foto, teatro, rádio, televisão, 
vídeo, cinema. 
 
 
A educação de crianças abrigadas: nas ondas de um percurso metodológico 
 

A discussão sobre a qualidade da educação de crianças no contexto brasileiro adquire 
destaque a partir da década de 90, acompanhando as mudanças políticas e institucionais 
aportadas pelo processo de redemocratização do país. Segundo Campos (1999), trata-se de 
um percurso crítico que se inicia na transição dos anos de 1970 para os anos de 1980, e que 
se foi desenvolvendo em torno da ideia da extensão do direito à educação para crianças 
pequenas, em várias frentes: movimentos comunitários e sindicais lutavam por acesso a 
creches na perspectiva do direito da mãe trabalhadora; grupos de profissionais e 
especialistas da educação mobilizavam-se no sentido do diagnóstico e da proposição de 
novas diretrizes legais e educacionais para esse segmento; políticas de âmbito municipal, 
através das prefeituras, procuravam responder à crescente demanda por creches e pré-
escolas, criando ou ampliando as suas respectivas bases de atendimento.  

Do ponto de vista dos objetivos deste estudo, as preocupações vêm historicamente 
se posicionando em torno das mobilizações em defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes, com foco prioritário no acolhimento das crianças de famílias em situação de 
risco. Trata-se de um segmento da população que, distintamente das crianças atendidas 
pelos consagrados formatos da creche - de caráter assistencial - e da pré-escola - ligada ao 
sistema escolar, deambulam por uma terceira via de formação, estruturada e organizada 
inicialmente pelo campo da assistência social e da psicologia, e institucionalmente 
formalizadas como abrigos, casas lar e famílias acolhedoras. 

Na atualidade, interpretamos que “o recente processo de transição das creches, que 
saem do âmbito da política de assistência social para serem incorporadas pela política de 
educação, na modalidade de educação infantil” (MINC, 2009, p.72), indicia a necessidade de 
repensar modos de acompanhamento desse segmento. Segundo este mesmo relatório, tal 
migração “reflete um momento de reorganização das ações socioassistenciais dirigidas a 
esse grupo etário” (ibidem). Nesse sentido, compreendemos com Piaget (1988) que, 
independentemente das vias pelas quais o atendimento da criança seja realizado, seja ele 
educacional, socioeducacional ou até mesmo socioassistencial, as preocupações com uma 
educação de qualidade devem necessariamente considerar os fatores sociais da própria 
formação do indivíduo, cujas estruturas mentais essenciais se desenvolvem com a 
contribuição de fatores externos.  

Desse modo, compreendemos com o autor, que a consciência do direito à educação 
das crianças deverá incontornavelmente ser acompanhada das condições socioambientais 
que estimulem integralmente todas às suas potencialidades. A busca dessas condições no 
contexto singular das trajetórias de crianças socialmente vulneráveis ou em situação de 
risco, estejam elas em creches, na pré-escola ou acolhidas em abrigos, requer do 



educador/cuidador a compreensão das marcas sociais que pesam sobre os percursos de 
desenvolvimento desses indivíduos, sendo necessária, para uma atuação educativa, 
socioeducativa ou socioassistencial eficazes, uma aproximação empática das etnoteorias e 
concepções que dão sentido a suas condutas. Em decorrência desse entendimento, 
seguimos, com Arroyo (2011, p.14), a orientação de que, dentre as funções atuais do 
educador, está a de “ir além de diagnósticos, ou seja, grupos de crianças em risco”. Para o 
autor, as expectativas em torno das escolas, da docência e da pedagogia é muito mais do 
que ações preventivas pontuais, pois “nos cabe conhecer, assumir e acompanhar toda a 
infância, adolescência e juventude nos seus percursos reais” (ibidem). 

Decorre de tal orientação, a opção pelos preceitos teóricos e práticos da abordagem 
autobiográfica, para a estruturação metodológica deste estudo. Trata-se de pesquisa 
qualitativa, de perspectiva interpretativista, fundamentada nos princípios da descoberta e 
valorização da pessoa em sua singularidade. Concebida de maneira sistêmica, essa 
“modelização paradigmática” (PINEAU, 2005, p. 108) permite compreender, formar e 
intervir, articulando o que está dividido e buscando os sentidos para elementos, eventos e 
trajetos erráticos e caóticos. Em consonância com tais preceitos, a videobiografia, conforme 
estruturada neste estudo, é concebida como um dispositivo de pesquisa-ação-formação.  

De acordo com Peixoto (2008), o dispositivo é uma noção proveniente do campo 
técnico, visando a atender o tratamento das questões relativas aos espaços e às práticas 
profissionais que ocorrem através dos recursos tecnológicos. Ao migrar para as ciências 
humanas e sociais, essa noção “busca abordar os objetos técnicos não apenas quanto às 
formas de alienação e de instrumentalização, mas também em relação aos modos de acesso 
e de uso, integrando até mesmo experiências afetivo-corporais” (ibidem, p. 43). Nesse 
sentido, o usuário do dispositivo apropria-se dos recursos colocados à sua disposição para 
construir o seu projeto de maneira independente, acompanhada ou compartilhada, numa 
relação em que “a técnica é compreendida como uma extensão do homem, podendo ser 
investida e carregada de afeto” (ibidem).  

A opção pela tecnologia vídeo como instrumento de grafia das experiências e 
vivências dos adolescentes, cujos resultados aportaram as memórias de infância desses 
participantes, significou não apenas trabalhar com sujeitos potencialmente seduzidos por 
essa linguagem, mas também adequá-la a um segmento cuja maioria encontra-se em 
situação de analfabetismo ou com os seus processos de escolarização comprometidos. 
Contudo, se por um lado, eles, de fato, ficaram seduzidos com a possibilidade de manusear a 
tecnologia audiovisual, por outro, a princípio, pouca implicação demonstraram com a 
proposta de produção de narrativas videobiográficas focadas em suas experiências de 
formação - como inicialmente proposto - tenham elas sido vivenciadas ou não em contextos 
de abrigos ou creches. E isso apesar da negociação com eles pactuada, antes do início do 
trabalho de campo. Inicialmente, queriam mesmo era cantar e assistirem a si próprios, 
posicionando-se nas mais diversas situações para o registro e posterior exibição audiovisual, 
numa atitude cuja percepção imediata poderia ser interpretada como o mais puro exercício 
narcísico. 

À essa atitude descompromissada dos adolescentes, somavam-se problemas 
estruturais do abrigo: ausência de um espaço físico apropriado a atividades de cunho 
didático e pedagógico; comportamento imprevisível de adolescentes com idades e perfis os 
mais variados; desconfiança e descrédito dos educadores/cuidadores pelo trabalho que ali 
se iniciava; descrença em si dos adolescentes, visivelmente reforçada pelos 
educadores/cuidadores; ambiência hostil entre educadores/cuidadores e adolescentes, 



baseada numa relação de acusação e defesa; degradação generalizada do ambiente físico, 
refletindo a ausência do Estado; dinâmica extremamente flutuante de acolhimento e 
desligamento, da qual decorreria um número sempre oscilante de adolescentes 
participantes da pesquisa.  

Nesse contexto, recorremos à metáfora “os pescadores e o turbilhão”, de Norbert 
Elias (1998). Com base em conto de Edgar Alan Poe, o autor fala do autocontrole necessário 
ao pesquisador, que deve acalmar-se frente ao naufrágio iminente em campos de estudos 
que se lhe apresentem caóticos. A metáfora descreve a desventura de dois irmãos 
pescadores que, na certeza de serem tragados por um redemoinho, têm atitudes 
diferenciadas. O que se salva mantem atenção crítica suficiente para perceber as 
regularidades no entorno de si, traduzidas pela identificação dos objetos flutuantes que o 
fariam sobreviver. Tal analogia refletiu a realidade inicialmente vivenciada no abrigo 
escolhido para o trabalho de campo. Inspirados na estratégia do pescador, exercitamos a 
prática de uma “escuta sensível”, com o intuito da descoberta de modos de “surfar” por 
entre as “ondas”, “marolas” e “tsunamis” que se nos apresentavam, e assim encontrar a 
“praia” na qual situaríamos a nossa proposta de trabalho.  

A escuta sensível, então, nos foi mostrando aqui, acolá, por entre a realização das 
atividades de ensino/aprendizagem do curso de iniciação à linguagem audiovisual, previsto 
na metodologia, mas, sobretudo, a partir de entrevistas realizadas nos moldes televisivos, 
quais as necessidades de expressão latentes de cada um, ocorrências hegemonicamente 
vivenciadas quando crianças. Trata-se de coisas mal ditas, sugeridas ou apenas indiciadas, 
sem que questões sobre elas tenham sido explicitamente formuladas. Tais temas tornaram-
se, a partir daí, recorrentes nas demais atividades do dispositivo videobiográfico. 

Como um artesão, passamos então a personalizar a metodologia de acordo com as 
demandas de expressão que se foram emergindo. Nesse sentido, ratificamos, o conceito de 
“escuta sensível” nos foi decisivo. Segundo Barbier (2007, p. 94), “o pesquisador deve saber 
sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para “compreender do interior” as 
atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos”. 
Para o autor, a escuta sensível depende de “uma suspensão não somente de toda a teoria e 
conceitualização, mas igualmente de toda a representação imaginária sobre o mundo, até 
mesmo de todo desejo de “fazer” alguma coisa” (ibidem, p. 100).  

Assim, diante do turbilhão que se apresentava no cotidiano daquele campo de 
estudo, a manutenção da calma se associou ao esforço de empatia, nos termos definidos 
pelo autor, para que percebêssemos quais ocorrências os participantes da pesquisa queriam 
e precisavam narrar, para sobre elas refletirem posteriormente, acompanhados da figura do 
“mediador biográfico” (PASSEGGI, 2008). Tratava-se, mais precisamente, de conflitos 
deflagrados em suas infâncias e que os acompanham desde então. Ou seja, tratava-se 
daquilo que os angustiavam e que simultaneamente os impelia a e os impedia de. 

Dessa forma, ancorados no item 2.1 da Carta da ASIHVIF – Associação Internacional 
das Histórias de Vida em Formação, segundo o qual, os objetivos desse campo de formação, 
pesquisa e intervenção tem, por princípio, “o procedimento onde o sujeito define seu objeto 
de busca e desenvolve um projeto de compreensão de si, para si e pela mediação do outro”, 
buscamos adequar a metodologia ao atendimento das expectativas expressas por esses 
sujeitos, a partir das quais nos aproximamos de um dos pressupostos teóricos da resiliência 
humana: a de que “na história de uma vida, sempre temos um só problema a resolver, 
aquele que dá sentido à nossa existência e impõe um estilo às nossas relações” (CYRULNIK, 
2005, p. 04).  



Para Cyrulnik (2009, p. 15), estudioso da capacidade de superação humana aos mais 
diversos tipos de obstáculos, esses indivíduos são os sobreviventes de calamidades inter ou 
intra-humana, que “só poderão voltar a ser pessoas de verdade, desde que seu meio os 
deixe falar”. Na perspectiva do autor: 

 
O relato não é a volta do passado, é uma reconciliação com a própria 
história. Monta-se uma imagem, dá-se coerência aos acontecimentos, 
como se sanássemos uma injusta ferida. A fabricação de um relato de si 
preenche o vazio das origens que perturbava a nossa identidade (ibidem, p. 
13). 

  
Para o autor, cada cultura fornece as possibilidades de expressão da ferida, que 

tornam possível o remanejamento resiliente desses indivíduos, diante das adversidades que 
a vida se lhes apresenta. Tal remanejamento, no entanto, pressupõe a participação, 
incentivo e acompanhamento, daquilo que o autor denomina por tutores de resiliência. 

 
O remanejamento emocional do que o destruiu depende dos tutores de 
resiliência que a cultura dispõe em torno do ferido. O convite à fala ou a 
obrigação do silêncio, o suporte afetivo ou o desprezo, a ajuda social ou o 
abandono carregam uma mesma ferida de um significado diferente 
segundo o modo como as culturas estruturam seus relatos, fazendo um 
mesmo acontecimento passar da vergonha para o orgulho, da sombra para 
a luz (ibidem, p. 06).  

 
Nesse contexto, as crenças que organizam o meio cultural estruturam o modo como 

as feridas da alma desses sujeitos são percebidas. A negligência cultural que larga os seus 
estropiados porque eles já não têm mais valor, paralisam neles a promoção de sua 
superação, encerrando-os numa espécie de campo de refugiados, impossibilitando-os de 
participar da aventura social, de emancipar-se, de historicizar-se. 
 

Para historiar o que nos aconteceu, é preciso um recuo no tempo, 
um intervalo que permita voltar-se para o que sucedeu a fim de 
construir daquilo uma representação, uma espécie de filme interior 
em que revemos como os nossos encontros nos ajudaram ou nos 
afundaram. Esse filme de si põe em cena o apoio afetivo e social que 
impregnou em nós o sentimento de vitória ou de amargura (ibidem, 
p. 31). 
 

Desse modo, compreendemos que o painel de histórias de perdas, constituintes dos 
relatos videobiográficos, pautados nas memórias de infância dos adolescentes 
entrevistados, poderá contribuir tanto para a formação dos autores videobiográficos, 
através do exercício da ressignificação reflexiva dos eventos e ocorrências por eles 
tematizados - conforme originariamente previsto na metodologia - quanto poderá apoiar 
configurações educativas mais singularizadas e adequadas aos conflitos que permeiam o 
desenvolvimento humano das crianças atendidas na pré-escola, creches ou abrigos, que 
estiveram ou ainda permanecem submetidas a experiências similares. 

 De modo pontual, e a titulo de exemplificação, listamos algumas ocorrências 
vivenciadas na infância dos adolescentes participantes do estudo. Utilizamos as letras do 



alfabético em substituição aos seus nomes, para lhes preservar a identidade, conforme 
comprometimento ético. Logo a seguir à letra do alfabeto, posicionamos a numeração 
correspondente às suas respectivas idades à época das entrevistas, mais precisamente em 
novembro do ano de 2011. A estas informações, acrescentamos um trecho de cada uma das 
falas selecionadas para compor este artigo, consideradas emblemáticas para a discussão que 
ora empreendemos. 

“A”, 13 anos, vivenciou experiências de luto do pai biológico, depois do padrasto e, a 
seguir, privações materiais, até ser abandonada pela mãe, viciada em crack: “Bastou ele (o 
padrasto) chegar na vida de minha mãe que minha mãe começou a usar “crack”. Minha mãe 
não quis mais saber de mim. Minha mãe saía, não me levava. Então, minha mãe foi 
começando a tomar “lonjura” de mim, começou a criar nojo; num gostar mais de mim. Dava 
em mim e dizia: - Eu não gosto de você. Você é uma filha que eu não preferia ter na minha 
vida”; “B”, 13 anos, foi trocado ainda bebê por uma pedra de crack: “Eu vim pra cá por causa 
de denúncias, porque meu pai de criação... que eu sou uma criança adotiva... meu pai de 
criação ele, ele... é... assim... eu não comia direito em casa, pedia na casa da vizinha... Ele me 
maltratava muito, batia em mim e pronto, foi isso! Aí denunciaram quatro vezes, a quinta 
vez o S.O.S. foi me buscar lá em casa. Denunciaram porque ele fumava pedra, um negócio 
assim...  Como se fosse “noiado”. 

“C”, 16 anos, foi expulsa de casa por causa de sua condição homossexual: “Eu sou 
daqui faz cinco anos. A primeira vez foi minha mãe que me trouxe”; “D”, 14 anos, aos oito 
fugiu da violência e abusos domésticos, morou na rua por cinco anos: “Por causo que não dá 
certo com minha família. Meu padrasto bebe, usava um tipo de drogas. E... ele me 
aperreava... e minha mãe ficava doida e mandava eu pra rua”; “E”, 15 anos, rouba para 
cumprir o vício da cocaína: “quem vai dá emprego a eu?”; “F”, 14 anos, não sabe dizer o 
tempo que morou na rua, nem tampouco o que está fora da escola, sequer o tempo em que 
está no abrigo: “- Um bocado!” - é a temporalidade por ele percebida longe da família; “G”, 
15 anos, percorreu a clássica ascensão ao uso de drogas: “com uns doze anos, eu comecei a 
andar com gente diferente... Aí, usei a maconha. Fumei a maconha! Aí quando foi com uns 
tempos, que eu completei treze anos, nessa faixa, usei a cocaína. Com uns tempos de novo, 
usei o peste do Crack. Aí eu deixei de vez. Que eu disse: - Não! Cheguei ao fundo do poço. Já, 
sim, dormi na rua. Já dormi na rua, já apanhei de polícia, já passei muitas situações em 
minha vida”. 

Neste artigo, estaremos detalharemos especialmente a jornada de “H” - 17 anos. “H” 
fugiu de casa quando a sua história foi desacreditada pela mãe. Antes disso, frequentava a 
escola. A pungência das memórias de escola deste adolescente abre-se na forma de uma 
janela bastante esclarecedora para que educadores e cuidadores repensem suas práticas, 
frente às indisciplinas, através das quais eles se sentem continuamente agredidos pelas 
crianças e adolescentes, na forma de comportamentos que os desafiam em suas práticas, 
sejam elas realizadas em escolas ou instituições ressocializadoras. Para pensarmos em tais 
comportamentos infanto-juvenis, em termos de oportunidades de desenvolvimento 
docente, recorremos às palavras de Arroyo (2011, p.15), que defende os desafios atuais dos 
profissionais da educação, como “uma mirada singular atenta aos matizes não apenas das 
indisciplinadas condutas dos educandos, mas de suas ricas trajetórias humanas e 
temporais”.  

Assim, destacamos, abaixo, uma das memórias escolares mais significativas do 
adolescente “H”, para os fins de exemplificação de nossa discussão. Trata-se de uma 
intimidade silenciosa e conflituosa, que se processa simultaneamente aos seus esforços 



pessoais para manter-se no percurso de escolarização ao qual, de acordo com os preceitos 
institucionais, especialmente as crianças têm direito.  

 
Meu desempenho escolar sempre foi muito ruim. Eu vim aprender a ler 
estava na quarta série. Já tava com quê, uns doze anos de idade! Muito 
tarde, eu vim aprender a ler. Mas, na maioria das vezes eu só ia pra 
bagunçar mesmo. Porque muitos problemas! Muito negócio na cabeça! 
Sentava na mesa da escola, nem conseguia “se” concentrar direito. Ficava 
nervoso, levantava, fugia.  Ia assim. Já minha mãe, quando eu precisei mais 
dela, aí ela não acreditou em mim. Aí foi que aumentou a raiva mesmo. 
Comecei a usar drogas, beber cachaça, e aquelas coisas assim... Muitas 
coisas! Até o dia que eu resolvi sair de casa, ela descobriu que eu tava 
usando drogas. Aí aquele negócio todo falando na minha cabeça e tal. Eu 
olhava para ela, assim no pensamento. Falando assim no pensamento, não 
pra ela. Falava assim: é, quando eu precisei da senhora, a senhora não 
acreditou em mim, agora vem falar isso pra mim. (H-17 anos) 

 
Pensamos que as atitudes e comportamentos de “H” sejam bastante similares a 

muitos dos quais enfrentamos em nossas carreiras docentes, seja em salas de aulas, em 
instituições ressocializadoras ou em espaços não formais de educação, nos mais diferentes 
matizes. Se esse tipo de comportamento nos desafia, como lidamos com ele? Qual a 
qualidade de nossos encontros com fenômenos dessa natureza? Frente a situações como a 
relatada, como estarão sendo os nossos comportamentos docentes? Autoritários ou 
condenatórios? Curiosos ou omissos? Acolhedores ou indiferentes? Vinculativos ou 
exclusivos? Surdos ou mudos? Diante de tais questões de ordem subjetiva, mas 
extremamente relevantes, em se tratando de profissionais do cuidado e da educação, quem 
sabe possamos seguir a orientação de Arroyo (2011, p.15). 

 
Quando miramos e escutamos as trajetórias humanas e temporais dos 
educandos e das educandas, outras imagens se revelam [...] Imagens não 
mais romanceadas nem satanizadas, mas reais, chocantes, multifacetadas 
de fracassos, de contravalores, de sombras, mas também de valores, de 
luzes e de resistências. 

 
No caso deste aluno, as memórias por ele trazidas da escola estão temporal e 

espacialmente situadas ao longo dos seus quatro aos nove anos de idade. Trata-se do 
mesmo período em que simultaneamente ele estava sistematicamente sendo sexualmente 
abusado. 
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