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Uma compreensão sócio- interacionista vem acompanhada de inquietações pela 

noção do dialogismo, da formação do eu no encontro com outro. E quando este 

encontro se dá no âmbito da educação formal, ou seja, na escola, o professor sente-se 

ainda mais responsável pelos desdobramentos do impacto do seu “eu” (professor) no 

outro (aluno). Geraldi (1984) defende que 

 

[...] Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade em sala de 

aula é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de 

ensino articula uma opção política - que envolve uma teoria de compreensão 

e interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula 

(GERALDI, 2006, p. 49). 

 

Entendemos então que a sala de aula é uma arena na qual alunos e professor 

apresentam seus posicionamentos e interagem num processo, nem sempre harmônico, 

constitutivo. 

As ações pedagógicas dos professores são em parte regidas por um planejamento 

coletivo, que norteia atividades coletivas, como metas a serem alcançadas, projetos 

interdisciplinares, festas e celebrações de datas cívicas e culturais, e estas influenciam 

diretamente a sala de aula, via planejamento de aula do professor. Por vezes são os 

alunos que movidos por sua participação nestes projetos, alteram a rotina da sala de 

aula. A partir da Lei n. 10.639/3, a comunidade escolar é chamada a refletir sobre as 

questões relacionadas à negritude e suas interfaces: consciência ne gra, racismo, 

identidade e outros. 
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Professores são, então levados a planejar aulas e/ou projetos para discutir o 

tema. Considerando que o assunto não fez parte da formação da maioria dos professores 

atuantes hoje, é importante lembrar que se trata de um aprendizado para eles também. O 

sucesso da aplicação desta lei depende, em grande parte, não só da atualização destes 

profissionais, mas também da postura ideológica de casa um deles, de como veem a 

obrigatoriedade da inclusão do tema em seu planejamento e do esforço que terão que 

fazer para agregar os conhecimentos necessários para a tarefa. Em minha prática, 

observo que, em várias situações de trabalhos com o tema não há a aproximação com a 

cultura afro-brasileira, mas a apresentação de simulações estereotipadas oriundas das 

concepções individuais dos professores e demais agentes da educação. Consciente de 

que não apenas minha visão sobre o assunto deveria dominar a cena da discussão sobre 

o assunto com os alunos, decidi propor um projeto de leitura que permitisse aos alunos 

mostrarem o quanto pensam e sabem sobre o assunto: um trabalho de edição de imagens 

e música, os fanclips, gênero conhecido pelos estudantes e de larga utilização na 

internet. Não havia neste trabalho uma expectativa de cobrir todos os aspectos e 

reverberações do tema, mas apreciar a concepção dos alunos sobre afrodescendencia, 

tema que imaginei, seria familiar a eles, pela própria constituição e fundação da 

sociedade cuiabana, oriunda da miscigenação entre brancos paulistas e portugueses,  

índios da terra e negros trazidos como escravos para a tarefa da mineração. No entanto, 

eu estava enganada, pois os estudantes, em grande parte não se percebem como 

afrodescendentes tampouco refletem sobre o assunto, a menos que instigados. Daí a 

importância, a meu ver, do debate e da reflexão sobre o tema na escola, espaço que 

deveria ser antes mais reflexivo que distribuidor de saberes e atribuidor de notas. Longe 

de ser uma questão inocente, essa não-percepção parece indicar que esses jovens estão 

alheios às questões discutidas pelos grupos ativistas ligados ao movimento de 

valorização da cultura negra. 

 O foco deste projeto estava na leitura de letras de canção que tratassem do tema 

“Consciência negra”, fundamentada nos conceitos sobre gêneros discursivos, suas 

esferas de criação e circulação, e principalmente no conceito de ideologia em Bakthin e 

seu círculo. Para Bakthin (1929-2004) todo signo é ideológico, e a palavra é “o 

fenômeno ideológico por excelência”. Desta ideia se depreende que a leitura é mais do 

que decodificar signos alfabéticos, é desvelar a intenção comunicativa, a ideologia que a 



palavra apresenta. Assim, além do objetivo específico de trabalhar a leitura, buscou-se 

também a aproximação com o tema. 

Também afirma Bakhtin que “toda imagem artístico-simbólica ocasionada por 

um objeto físico particular já é um produto ideológico”, o que nos permite pensar que 

ler então se aplica a todos os signos, verbal ou não. 

A proposta foi justamente de ampliar a leitura, do texto escrito, a letra de canção, 

para o visual, permitindo que a ideologia das letras de canção fossem percebidas pelos 

alunos e apresentadas nas imagens, num processo de hibridização e co-autoria. 

Foram apresentados aos estudantes três modelos de fanclips, em sala. Este 

processo se estendeu por uma média de três aulas, por turma. Antes da visualização, 

chamei a atenção deles para pontos que considerei importantes, tanto de edição quanto 

de leitura. Algumas questões nortearam a apreciação dos clips: pertinência entre 

imagem e música, duração, os diferentes estilos de apresentação (desenhos primários ou 

bem elaborados, fotos, vídeos), intenção comunicativa. 

Após a exibição, os alunos chamaram a atenção para os pontos que consideraram 

importantes e discutimos sobre esta modalidade de leitura, ou seja, ler imagens 

associadas à música. A intenção comunicativa também foi debatida, partindo da 

comparação de dois exemplos: o fanclip da música “Ciumenta”, (Cesar Menotti e 

Fabiano. Voz do coração, 2008) e o videoclipe da música “Lucy in the skies with 

Diamonds” (Beatles. Sgt. Pepper´s lonely heart club band. Parlophone, 1967) O 

primeiro é feito a partir de um desenho primário, provavelmente produzido em Paint 

Brush, programa para desenhar do Windows. Cada quadro do fanclip remete 

diretamente à letra de canção, ou dialoga com ela, requerendo pouca interpretação e 

permitindo uma fácil assimilação. Vale observar que os exemplos não estão ligados ao 

tema, mas foram usados um por sua ligação direta como universo musical dos alunos, e 

o outro por sua especificidade e possibilidades de leitura.Já com a segunda canção o 

trabalho de leitura é mais complexo, exigindo mais atenção e permitindo uma 

interpretação mais aberta. Depois de assistirem, li a tradução da música. A escolha de 

uma canção em língua estrangeira se deveu ao estilo do vídeo e sua riqueza de detalhes, 

além de ser um desenho, como os outros materiais escolhidos. Sua leitura também 

exigiu uma contextualização de suas condições de produção, como interpretes, ano de 

lançamento, fatos sócio-históricos e estética da época. Inclusive houve a necessidade de 



informar o significado de palavras em português, como caleidoscópio. Não há relação 

direta entre imagens e texto. É preciso ver todo o vídeo e contextualizar para proceder a 

uma compreensão ativa do enunciado. 

A ideologia do texto emergiu aos poucos, no debate sobre cada detalhe. O 

primeiro momento é de total estranhamento: estética, língua, música, tudo é 

desconhecido. Raros alunos conheciam a canção. Não houve em nenhum momento a 

intenção de induzir os alunos a gostarem ou apreciarem a canção, apenas foi usada 

como um exemplo de adaptação da imagem ao texto verbal. 

Estabelecidos modelos de fanclips e modos de leitura, propus então o tema e 

uma lista de músicas que poderiam ser usadas na produção do fanclip e organizamos os 

grupos de trabalho. Os alunos poderiam também sugerir outras canções para o trabalho, 

desde que se ativessem ao tema, alguns grupos levaram sugestões que foram discutidas 

com a professora. 

Os resultados foram muito interessantes e também um aprendizado. A relação 

incluía músicas como: 

 

Olhos coloridos, com Sandra de Sá; 

Racismo é burrice, de Gabriel o Pensador; 

 Negro drama, dos Racionais MC´s; 

 Canto das três raças, com Clara Nunes, 

 Mama África, de Chico César, entre outras. 

 

 A aceitação por parte dos alunos de músicas de gêneros diferentes daqueles a 

que estão acostumados pode ser visto tanto como fator positivo, como indicativo de que 

o tema gerava a principio, uma resposta passiva, de desconhecimento. 

Observei os arranjos dos alunos para se adaptarem ao tipo de material que 

deveria ser apresentado e descobri que apesar de consumidores constantes do fanclip, 

poucos sabiam montar um ou usar um programa de edição de vídeo, o que também 

ficou patente na escolha do conteúdo visual pelos alunos, todos muito semelhantes, o 

que indicou que recorreram à internet e optaram pelo copiar e colar imagens prontas e 

nenhum grupo se aventurou a desenhar, apesar de termos entre os estudantes, muitos 

bons desenhistas. Este momento, o da seleção de imagens, é o que considero mais 



importante de todo o processo, pois é o instante da leitura, da transposição do sentido, 

da ressignificação; É quando o sentido situado no verbal é apreendido  e realocado para 

o não-verbal. Daí a importância dos modelos e do debate sobre sua produção e 

apresentação; O que se esperava era que partindo destes enunciados os trabalhos dos 

alunos dialogassem na forma composicional e no processo de atribuição de sentidos 

inerentes ao assunto. 

A seguir, apresento uma análise dos trabalhos apresentados e imagens 

selecionadas pelos estudantes. 

A canção mais usada nos trabalhos foi “Mama África” , o que foi uma surpresa 

por conta do gênero musical, um reegae, mas que se justifica pelo tamanho da letra 

reduzida, repetida várias vezes, além do humor com que trata o tema, com referencias 

de fácil identificação pelos adolescentes. 

Eis a letra da canção: 

 

Mama África 

                                Chico César 

Mama África 
A minha mãe 
É mãe solteira 

E tem que 
Fazer mamadeira 

Todo dia 
Além de trabalhar 

Como empacotadeira 

Nas Casas Bahia...(2x) 
Mama África, tem 

Tanto o que fazer 
Além de cuidar neném 
Além de fazer denguim 

Filhinho tem que entender 
Mama África vai e vem 

Mas não se afasta de você... 
Quando Mama sai de casa 
Seus filhos de olodunzam 

Rola o maior jazz 
Mama tem calo nos pés 

Mama precisa de paz... 
Mama não quer brincar mais 

Filhinho dá um tempo 

É tanto contratempo 
No ritmo de vida de mama... 

http://letras.mus.br/chico-cesar/


É do Senegal 

Ser negão, Senegal... 
Deve ser legal 

Ser negão, Senegal...(3x) 
Mama África 
A minha mãe 

Mama África 
A minha mãe 

Mama África... 
  

A ideologia trazida pela letra, da dificuldade de ser mulher negra e pobre foi 

observada por alguns grupos, que foram além da simples reprodução da letra, mas 

apontaram nas imagens escolhidas a sua leitura dessa realidade, mostrando, por 

exemplo, outra forma de trabalho braçal, reservada às classes mais pobres, entre as 

quais se insere a Mama da canção e grande parte da população afrobrasileira. Mas de 

um modo geral, os co-autores escolheram imagens de empacotadeiras ou da própria loja 

citada na obra (Fig. 1 e 2). 

 

Figura 1e 2 

                             

 

 

 

 

 

 

Mesmo aqueles que fizeram o trabalho colando imagem à letra realizaram um 

processo interessante. Não conseguiram avançar para um outro nível de compreensão do 

texto, tampouco traduzir esta compreensão em imagens, mas ainda assim produziram 

um novo texto, uma co-autoria e conseguiram realizar a proposta de reproduzir um texto 

hibrido, em que o verbal é representado pelo não-verbal. É um nível de leitura, ingênua, 

mas é leitura. Isto fica visível na relação imagem-verso que trata da manutenção da 

família, do núcleo familiar, representado pelo “fazer mamadeira”, numa referencia 

direta às tarefas domésticas femininas, seguida da necessidade de trabalhar fora de casa 

“como empacotadeira” numa rede de varejo com lojas espalhadas por vários estados 



brasileiros, uma legitima representante do capitalismo. Aqui, as imagens selecionadas 

forma sempre de mamadeiras e uma da ação de dar a mamadeira (Fig. 3): 

 

                                        Figura 3 

                                 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto que merece destaque está no trabalho com a letra de canção 

“Maria, Maria” cujos autores do fanclip optaram por mostrar apenas mulheres negras de 

destaque na sociedade, beldades, bem vestidas e produzidas, num apagamento quase 

completo das referencias às Marias negras e pobres (Fig. 4 e 5) que vivem nas periferias 

e em situações difíceis, musas do autor da letra de canção Milton Nascimento. 

Figuras 4 e 5 

                    

 

 

 

 

 

 

Nesta arena de ressiginificações é interessante observar a postura destes alunos, 

a de trazer as Marias vencedoras, modelos de beleza, no Brasil e em outros países. Estas 

“Marias” conquistaram um espaço até bem pouco reservado para a mulher branca, 

notadamente na moda e na televisão. Chama a atenção, no entanto, que nas fotos as 

mulheres sejam negras “claras”, num processo de embranquecimento e mesmo em todo 

o fanclip, as imagens escolhidas apresentam o mesmo biótipo. Não se pode afirmar que 

o estudantes tenham percebido esse movimento, tampouco que tenham se aprofundado 

na questão da substituição da “Maria” pobre pela mulher de sucesso. No entanto, sua 



escolha por tais signos nos permitem vislumbrar uma visão mais positiva que 

pessimista. Ainda que não revele uma leitura aprofundada e entrelaçada a outros 

enunciados do assunto, essa materialização nos apresenta uma resposta ativa, um olhar 

sobre um dos aspectos da sociedade em que estão inseridos. 

Os fanclips dos alunos foram apresentados à comunidade escolar em duas 

oportunidades, na celebração do dia consciência negra, e num evento para festejar o fim 

do ano letivo. 

Os trabalhos apresentados pelos estudantes cumpriram a função de unir 

enunciados verbais e não-verbais e ajudá- los a perceber a escola como espaço para seu 

protagonismo e ambiente para pensar sua identidade e lugar no mundo. Ou como já dito 

neste texto, numa arena, na qual as respostas passivas e ativas se sucedem gerando 

novos enunciados, como disse Bakhtin (2003), como “elo(s) na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” e permitindo que “cedo ou tarde, o 

que foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no 

comportamento do ouvinte”,  expectativa primeira do professor que vê sua prática como 

agente de transformação da sociedade. 
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