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1) Introdução e relevância da pesquisa 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

Essa proposta de pesquisa tem por principal objetivo compreender as expressões artísticas 

e seus processos educacionais, através de fundamentações sócio históricas ligadas 

diretamente ao processo artístico educacional de jovens “Sem-Teto” na região central da 

cidade de São Paulo.  

Através dessa pesquisa será possível identificar as relações do campo histórico, cultural, 

educacional e artístico na vivencia desses jovens em seu contexto social.  

Movimentos sociais são construídos na atualidade com tal facilidade que acaba instigando 

nós pesquisadores a entender como algo tão complexo pode facilmente se estabelecer. E 

além disso, quais estruturas podem compor essa construção, quando dizemos estruturas 

devemos pensar em todo o arsenal de ideologias, e essas diretamente ligadas ao convívio 

social dos indivíduos e por fim expressadas de forma artística pelos mesmos. Esses 

movimentos reinventam-se a cada novo impacto causado por políticas públicas ou por 

mudanças estruturais dentro de seu próprio ambiente como movimento social, tal facilidade 

de reconstruir-se leva-nos á sede por entender esse processo de reinvenção de algo que 

podemos dizer que está no campo das ideias (MARX, 1993, p. 72) e que afeta diretamente a 

infraestrutura da sociedade por meio de suas diversas expressões. Por fim de não tornarmo-

nos ambiciosos demais, essa pesquisa guiará sua linha de investigação para as expressões 

artísticas e os processos educacionais por detrás delas.  

Para estruturar a pesquisa, será levado em consideração pilares fundamentais que daremos 

o nome aqui de eixos base, sendo eles: polaridade centro-periferia; as diversificadas formas 

de expressão, que fazem parte de sua construção histórica, o conceito de educação através 

da arte. A pesquisa já de princípio reconhece o papel da educação como motor para os 

movimentos libertadores e tal motor apenas funciona pela presença de um combustível 

chamado diversidade humana-cultural. Seguindo esses princípios, fundamenta-se o projeto, 

porém não se limita, no pensamento de igualdade social e diversidade humana, a híbrida 

cultura brasileira com suas múltiplas características que constroem a sociedade na 

atualidade. Respeitando assim as expressões educativas e artísticas ligadas à cultura que 



são criadas e recriadas pelo protagonismo do sujeito social e a comunicação desses sujeitos 

entre si e a comunicação entre segmentos.  

Os grupos minorizados devem ser historicamente reconhecidos por suas expressões 

artísticas, seus processos educativos e a diversidade cultural que possuem. Suas 

representações, práticas simbólicas e discursos fundamentados no campo imaginário.   

No início do século XXI o deslocamento do campo da invisibilidade para a visibilidade social, 

causada pela nova mídia digital e outros diversos fatores, requer novas reflexões dos 

estudiosos da área da história da cultura, artes e educação.  

 

1.2. Justificativa: 

As intervenções culturais são a materialização das ações e do protagonismo do sujeito 

social, que se organizam em movimentos artísticos com potencial para criar processos 

educacionais com subjetividade conectada (ligada) a identidade da vida social do segmento. 

Através dessas intervenções esses segmentos minorizados reconhecem e constituem entre 

si, um caráter identitário que é possível apenas pelo intermédio de intervenções, tanto no 

espaço virtual das redes sociais como no espaço físico urbano. Isso causa uma constante 

ressignificação de si como sujeito social.  

Subjetividades do estado virtual das redes sociais e do cotidiano de segmentos foram 

acentuadas nos últimos anos do século XX, em que novas práticas organizacionais e de 

expressão de movimentos sociais fez de seu protagonismo válvula para o empoderamento 

da mesma. E o combustível das novas formas de expressão origina-se de novas 

experiências educativas nesse segmento do qual passa a ter montato com informações.  

Ainda no final do século XX reconfiguram-se novas relações de educação, de comunicação 

e de visualização subjetiva do sujeito.  

Um novo sentido humano é resignificado com a visibilidade através das manifestações-

expressões de segmentos minorizados. Como estratégia para alforriar-se da dominação 

cultural eurocêntrica considerada até então mais desenvolvida, esses segmentos 

minorizados passam a dominar o ambiente de mídias sociais (espaço virtual-social) e os 

espaços físicos urbanos com significação subjetiva, evitando assim o apagamento ou 

“apropriação” advindos do eurocentrismo positivista.  

Este projeto pretende, investigar as resistências e as práticas simbólicas contidas nas 

manifestações artísticas do espaço físico de ocupações de edifícios abandonados no centro 

da cidade de São Paulo. Levando em consideração que os sujeitos em seu empoderamento 

como protagonista de expressão artística são capazes de desenvolver suas experiências em 



forma de expressão, de lidar com o espetáculismo que midiatiza essas expressões e reduz 

a subjetividade delas por uma supervalorização do europeu.  Problematizar toda 

sociabilidade urbana criada ou recriada pelo segmento Sem-Teto, suas práticas que geram 

processos educacionais, assim como sua organização social e comportamental como 

comunidade do mesmo segmento.  

Orientando-se pela abordagem educacional do social será proposta a reflexão metodológica 

e teórica de conceitos como, apropriação, representação, circularidade, imaginário, 

linguagens, práticas simbólicas, sensibilidade que trazem a construção do conhecimento. 

 A reestruturação da história da educação desde a década de 80, trouxe modificações ao 

campo da História/Educação que passou a entender o social como cercado por relações de 

tensões, artísticas, históricas, educacionais e culturais que são constituídas pelas práticas 

representativas de segmentos e do protagonismo do sujeito histórico.  

Diversos grupos sociais são assim representados por suas simbologias e expressões. A 

partir disso a cultura educacional é considerada construção simbólica, e a ciência considera 

a representação/expressão como fonte de evidencias para provar a capacidade de 

abstração dos sujeitos.  

Diversos segmentos sociais expressam seus discursos, discursos esses que foram 

resultado de uma educação construtivista que assim modelam suas realidades. Motivo do 

qual o projeto enfatiza as práticas educativas, artísticas, culturais e a apropriação vista nos 

eventos dos Sem teto da região central de São Paulo. Compreender todo esse emaranhado 

de práticas educativas em meio a essa realidade social tem sido o objetivo de sócio 

educadores.  

O estudo possibilita problematizar o conceito de simbólico, que até então é entendida como 

componente de um sistema de ideologias e de objetos imagéticos que representam 

segmentos-grupos. Como a noção de sensibilidade, a percepção de sujeitos através de 

suas práticas na sociedade e a tradução do discurso, imagem e suas materialidades para as 

expressões artísticas que produzem.  

A complexidade dos processos de criação de como entende-se o homem como individuo 

social é possibilitado apenas por tais conceitos, e esses guiam o pensamento sobre a 

educação do sujeito social do passado e do presente, de como era e é sua produção e 

processo educacional.  

Essa representação que é mantida, disseminada e reconhecida atualmente reforça a 

pertinência desse projeto.     

   



 

1.3. Objetivos 

Abordar nas produções e eventos artísticos, culturais e educacionais dos Sem Teto os 

fatores e aspectos que levam a eficácia desse processo educacional levando em 

consideração a dimensionalidade das questões de gênero, classe social. Focando no grupo 

sem teto da região central da cidade de São Paulo. 

Trazer aos estudos acadêmicos produções de aspecto cultural artístico (expressões) que 

são produzidas por indivíduos do segmento Sem-Teto.  

Propiciar a discussão de questões que fazem parte do cotidiano do pesquisador, tais 

questões das quais nos deparamos ao problematizar a educação, cultura, as 

representações, o imaginário e a estruturação do mundo social que como engrenagem 

organiza a subjetividade desses aspectos em uma funcional existência.  

Abordar os desafios da contemporaneidade acerca da construção identitária, construção 

memorial, a subjetivação, as fronteiras imaginárias e as reais, as práticas e expressões 

advindas da educação cultura, e os elementos de composição de segmento sociais.  

Refletir e compreender a busca pela visibilidade e os métodos de comunicação usados pela 

comunidade Sem-Teto. Principalmente do grupo do qual ocupa prédios abandonados e 

constituem ali na região central da cidade uma micro sociedade constituinte que através da 

educação partilha culturalmente hábitos e expressões próprias 

Aprofundar o conceito de cultura pop/cultura popular e assim compreender as expressões 

artísticas conduzidas pelo simbologismo próprio do segmento. 

Entender as relações de poder estabelecidas e entendidas por esse grupo assim como 

entender o conceito de apropriação cultural, caso seja válido.  

Investigar o pensamento social brasileiro na contemporaneidade do qual cria-se após o 

processo dialético iniciado no período colonial, período imperial e as fases republicanas no 

século XX.  

Compreender o processo educacional por detrás das expressões artísticas dos “Sem Teto”. 

 

 

 

 

 



2) Referencial Teórico 

Na segunda metade do século XX Herbert Read desenvolveu o conceito de Educação pela 

Arte através de sua obra intitulada Education through art. O texto representa a transposição 

da tese original de Platão para o contexto atual. Read aponta caminhos e pontos de vista 

para a aplicação das artes através da educação, como uma forma de ferramenta educativa.  

Utilizando como referencial teórico (BARTHES, Roland. Como viver junto. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003, pp. 11-12) será possível fundamentar o Viver-Junto como fato 

fundamental espacial, do qual consiste no viver em um mesmo espaço físico (um mesmo 

lugar). A partir da leitura de Barthes a pesquisa irá poder ser realizada co maior 

embasamento sobre as questões do Viver-Junto em dimensões temporais. Como por 

exemplo, “viver ao mesmo tempo que...”, “ viver no mesmo tempo em que...” e isso na 

contemporaneidade. Apenas através dessa fundamentação é possível passar a 

compreender e adquirir ferramentas para uma análise mais coesa das questões espaciais 

dos Sem-Teto e seus processos educacionais – culturais levando em conta suas 

expressões.  

Cultura popular, representação e imaginário social; gênero, raça/etnia; Tempo e sociedade 

hipermoderna ou da pós-modernidade; Memória, Memória Coletiva; Arte como forma de 

expressão da cultura, agente educador, transformador ou mantenedor das relações 

histórico, social e política da sociedade. Linguagens e discursos, produção e práticas 

simbólicas, subjetivação e vida cotidiana. 

Para problematizar o conceito de cultura, autores como Clifford Geertz e Homi Bhabha, 

serão fundamentais por possibilitarem a compreensão e fornecerem mecanismos teóricos 

para interpretar e conceituar cultura. 

Pierre Bourdieu, Michel de Certeau e Peter Burke para História da Cultura, diferenciação 

das culturas popular, erudita e massiva, práticas simbólicas, representação, apropriação, 

discursos, linguagens e o movimento entre elas. 

Ainda sobre cultura, representação, apropriação Roger Chartier e Georges Duby. 

Michel de Certeau para discursos e linguagens. Idéia de que “nada existe fora do texto ou 

da linguagem.” “O que está fora do texto, está também dentro dele”. 

 

 

 

 



3) Procedimentos Metodológicos 

 

A abordagem metodológica adotada na referida pesquisa será qualitativa. A construção do 

estudo e a categoria de análise partirão da denominada micro-história, enquadrada dentro 

de uma discussão geral sobre métodos qualitativos e técnicas de pesquisa em história, 

sociologia e educação. 

Essa perspectiva remete ao estudo do indivíduo e suas ações sociais artísticas, culturais e 

educacionais específicas, no sentido micro dentro de um sistema maior, o macro. 

A metodologia qualitativa, neste sentido, privilegia a análise de micro processos particulares, 

sem deixar de se preocupar que as questões amplas da sociedade. 

Por meio do estudo das ações individuais e coletivas artísticas e culturais dos Sem Teto do 

centro da cidade de São Paulo, realizar-se-á um intensivo estudo dessas produções com o 

intuito de captar processos educacionais formadores de cidadania. 

A micro-história como conceito, propõe o desafio ao pesquisador que a partir de um recorte 

do objeto em uma dimensão micro, procurará promover um exame intensivo dos processos 

macros. Essa perspectiva considera além das dinâmicas gerais dos acontecimentos visíveis, 

as sensibilidades, as tendências menos perceptíveis e os múltiplos olhares, construtores das 

estratégias criadas e recriadas pelos sujeitos minorizados, que habitam as ocupações de 

edifícios do centro da cidade de São Paulo. Procura perceber as respectivas posições, 

problemas, escolhas e incertezas do grupo. As práticas simbólicas presentes nas 

representações, imaginários sociais, discursos e linguagens. 

O problema de pesquisa exige que se entrecruze a micro-história com outros métodos, 

categorias de análises como: 

História Oral, que objetiva por meio de entrevistas, compreender como esses indivíduos 

vivem, constroem suas experiências no cotidiano e se manifestam nos eventos culturais. 

Buscar-se-á a partir desse diálogo entender as dinâmicas de experiência de grupo, a 

perspectiva alternativa criada por eles para a desconstrução de algumas relações de poder, 

a criação de resistências e práticas simbólicas. 

Ações comunicativas e educacionais serão problematizadas por meio das categorias de 

análises do cotidiano, gênero e experiência compartilhadas com a construção de saberes e 

conhecimentos dos grupos envolvidos. 

Entender os indícios de sentido, a enunciação e a ação educativa do processo, a produção 

artística criada e recriada no contexto em que se dá a ação/interação, é fundamental. Em 



nossa própria cotidianidade são produzidos processos educativos, sentidos culturais, de 

comunicação e artísticos. 

Assim, pretende-se: 

1) Observar o cotidiano das reuniões de organização dos eventos promovidos pelos coletivos 

ou movimentos sociais de moradia do centro da cidade de São Paulo; 

2) Realizar entrevistas semi-dirigidas para a formação de amostra não probabilística do tipo 

“por conveniência”. Quando se recorre a uma amostra de tipo não probabilístico, essa é 

constituída em função de características precisas que necessitam ser analisadas. 

3) Levantar informações a partir de diferentes instrumentos de pesquisa, bem como estratégias 

de análise qualitativas, que serão refinadas a partir do encontro do grupo de pesquisa 

(previstas ao longo do projeto) com os docentes e discentes envolvidos no projeto; 

4) Observar o processo educativo presente nas reuniões e organizações dos Sem Teto; 

5) Levantar as manifestações artístico/culturais; 

6) Realizar levantamento de como se dá a comunicação desses grupos com o público externo, 

sobretudo por meio das suas expressões artísticas e através das redes sociais. 

7) Perceber e problematizar as relações geracionais, de gênero e de lugar nas manifestações 

artístico culturais tanto no espaço físico como virtual das redes sociais. 

O pesquisador adentrará nos registros de natureza multi- e transdisciplinar e tecerá os fios 

dessa relação com os eixos Educação, Artes e História da Cultura. 

Michel De Certeau destaca que nos trabalhos científicos, é significativo considerar a relação 

do tempo, lugar, geração, questões de gênero e grupo social do sujeito, uma vez que toda 

interpretação depende de um sistema de referência que remete à subjetividade tanto dos 

pesquisadores, suas trajetórias biográficas e formação cultural no processo de observação 

como dos observados. 

Os procedimentos metodológicos de pesquisa adotados darão início através da coleta 

bibliográfica dos autores mencionados no referencial bibliográfico desse projeto de 

pesquisa, assim como outros que a partir da iniciação do projeto serão descobertos e 

acrescentados no referencial teórico a partir da expansão progressiva da pesquisa. 

Serão realizados estudos nas áreas de educação, expressões artísticas e sociologia do 

movimento Sem-Teto 

Será então iniciado o processo de especificação das terminologias destinadas para a 

pesquisa, e os referenciais teóricos que mais poderão contribuir para uma análise adequada 

dos fatores artísticos advindos da educação e do contexto social.  

Análise qualitativa detalhada sobre o cotidiano dos jovens Sem-Teto. 



Analise qualitativa dos projetos educacionais realizados dentro das ocupações do Sem-Teto. 

Depuração e reforço teórico sobre quesito identificados no cotidiano desses jovens e sobre 

suas expressões artísticas, caso sejam resultado de ideologias e políticas públicas. 

Imersão nos projetos educacionais para entender melhor como é fazer parte de um projeto 

educacional direcionado para o segmento Sem-Teto.  

Pesquisa qualitativa acerca das reuniões realizadas entre os membros do segmento e das 

decisões com relação educacional e de expressões culturais que são decididas em 

conjunto.  

Melhoria nos modelos de pesquisa ajustando os devidos métodos de acordo com o grupo 

estudado e de acordo com a temática.  

Entrevista com jovens Sem-Teto. 

Entrevista com educadores de jovens Sem-teto.  

Entrevista com a liderança local do segmento Sem-Teto.  

Entrevista com pesquisadores que acompanham o segmento a alguns anos para 

qualitativamente entender o contexto histórico educacional que esse segmento tem se 

direcionado.  

Documentação das pesquisas, entrevistas e do embasamento teórico, que será uma 

documentação contínua, o que significa que em cada etapa da pesquisa será realizada a 

documentação das experiências de entrevistas e de imersão no segmento e de suas 

movimentações artísticas educacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Cronograma de atividades 

 

  

   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Referências Bibliográficas. 

  

BARTHES, Roland. Como viver Junto. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2003. 

BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

BECKER, Fernando. Da ação à operação: o caminho da aprendizagem em J. Piaget e P. 
Freire. 2. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 

BOURDIEU, Pierre -As regas da arte. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2003.  

BHABHA, Homi K. - O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

BURKE, Peter - Cultura Popular na Idade Moderna – Europa, 1500 – 1800. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1989. 

CERTEAU, Michel de - A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995. 

CHARTIER, Roger.O mundo como representação. Estudos avançados. São Paulo, v.5, 
n.11,  Jan./Apr.1991. 

DUBY, Georges. Problemas e métodos em história cultural. Idade Média, idade dos homens: 
do amor e outros ensaios. SP: Cia das Letras, 1989, p. 214-130. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. Ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 2001. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 24, ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: Por uma teoria interpretativa da cultura. In:  A 
interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1988,  p.13-44. 

_______, Clifford. O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de Homem.In:  A 
interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1988,  p.45-66. 

 

NESTOR CANCLINI, Garcia. Culturas híbridas. Estratégias para entrar e sair da 
modernidade. São Paulo: Edusp, 2008.  

PIAGET, Jean. Sobre a pedagogia: textos inéditos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. 

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? 16. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002 

READ, HERBERT. Education through art. Oxford, 1948 

VALLE, Eugênio e QUEIRÓZ, José J. (org.) - A cultura do povo. São Paulo: Cortez & 
Moraes/ EDUC, 1979. 

Guia da exposição 27ª Bienal de São Paulo – Como viver junto. Bienal de São Paulo, 2006. 

 


