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A Divisão de Ação Cultural e Educativa do Centro Cultural São Paulo inventou o 

projeto Centro Cultural, Seu Próprio com objetivo de explicitar e potencializar as 

impressões do /sobre o espaço do referido Centro, que é público. 

Dentro deste projeto, que acontece de forma contínua, a mesma divisão inventou o 

ciclo de debates sobre obediência e desobediência no espaço público. O ciclo abarca 5 

palestras, as conversas em torno das mesmas e 5 ensaios. 

Este é o segundo ensaio e foi provocado pelas palestras proferidas por Fátima Freire e 

Helena Abramo sobre o tema/pergunta quando desobedecer é conhecer? Foi 

provocado também pelas conversas que derivaram da palestra no espaço do Centro 

Cultural São Paulo. 

 

Como o não saber se transforma em diálogo 

 

Fátima Freire partiu por declarar o não saber em relação ao tema e assumiu a única 

sábia e fértil saída para quem parte do não saber e é uma pessoa do bem, ou seja, 

Fátima optou pelo diálogo. 

Transformou a plateia de ouvintes em oradores e, desta forma, várias imagens foram 

oferecidas para a composição de um painel sobre o que se pode entender por 

obedecer, desobedecer e conhecer. 

Desobedecer como ultrapassar o pai, a autoridade. Desobedecer como negar a 

tradição. Desobedecer como ação heterônoma. Desobedecer como ação autônoma.  

Fátima, dentre as ofertas da plateia oradora, traz a ideia de que na obediência e na 

desobediência há sempre o outro implicado. Mesmo quando estamos a sós, já 

engolimos alguns outros. 

Plateia oradora continua oferecendo imagens. Desobedecemos em relação a regras 

estabelecidas. Se não conhecermos as regras não desobedeceremos. O que é o mesmo 
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que dizer que sem regras não existem desobedientes. Penso: como nossa natureza 

grupal está toda marcada por jogos de convívio e suas regras, somos necessariamente 

desobedientes, seres de desobediência. Com a primeira conversa deste ciclo, vimos 

que somos bandidos, mesmo na ilusão de sermos mocinhos. Somos seres cúmplices 

de bandidagens, por nos deleitarmos e esquecermos as violências cotidianas que 

praticamos e vemos praticar nas ruas que habitamos, nas escolas... 

Agora, nesta segunda conversa, vemos que somos seres de desobediência. Belas 

oportunidades, nestas conversas, de aprendermos a lidar com nosso lado sombrio. Ou 

aprendemos ou ficaremos apenas desiludidos diante de nós mesmos. 

Fátima lembra que hoje vivemos crise de autoridade e que palavras de pai e de mãe 

não são vistas mais como sagradas. E esta crise, segundo Fátima, está relacionada 

com “ocupância de lugar”. Segundo ela: “a desgraceira é que a gente não está 

ocupando lugar no coração do outro... é preciso ter coragem de ser importante para 

o outro. Dá trabalho.” 

Fátima traça um círculo no desenho da conversa e interliga regras, referências, razões 

para obedecer ou desobedecer com motivação mais funda, que é a de sermos ou não 

importantes para aqueles de quem esperamos obediência e a de prestarmos obediência 

a quem consideramos importantes. Valor, afeto, interesse, necessidade do outro: eis o 

que nos faz obedecer e desobedecer.  

Fátima fala de sua sensação de que, muitas vezes, fingimos estar onde estamos porque 

temos medo de conflito e de desobedecer... sensação de que perdemos o hábito de 

dizer o que sentimos. 

E a plateia oradora continua firme no seu propósito de oferecer imagens sobre 

obedecer e desobedecer e de como é que, nesta gangorra, se pode aprender. 

Voz da plateia: “educação é forma de constranger e de impedir sinceridade, de 

impedir que se diga o que se pensa.” 

E neste momento, com esta fala, consigo ver, com muita luminosidade sobre ela, a 

desobediência que é oportunidade de aprendizagem. Aquela que se manifesta 

contrariamente ao empenho que nossa tradição educacional insiste em preservar, ou 

seja, a postura escolar que entende o estudante como aluno, como sem luz, ou como 

dizia Paulo Freire, como cofre vazio a ser preenchido. A única forma de aprender a 

pensar e a dizer o mundo e nossas verdades é desobedecendo a tradição que nos vê 

como seres incapazes de pensar, de dizer e de criar regras, referências e importâncias 

que tornam corações lugares de se ocupar.  
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E a plateia continua: uma pessoa começa dizendo o que é bom para você e depois, 

muito depois, ao crescer, você começa a escolher o que considera bom. Então, você 

começa a desobedecer. 

Isso me faz pensar que desobedecer requer aprendizado. Desobediência é coisa que se 

aprende. 

A plateia traz o desobedecer no espaço público. Que somos muito passivos, na escola, 

por exemplo. Fátima diz que desobedecemos também no espaço público. Que 

obedecer e desobedecer no espaço público passa por uma questão de confiança ou não 

no espaço público. E diz ainda que obedecer e desobedecer tem a ver com pertencer. 

Vamos pensar com esta ideia de que desobedecer e obedecer tem a ver com pertencer. 

Se pertencer é fazer parte, obedecer para fazer parte traz em si o desejo de ser 

acolhido, aceito, reconhecido. Se pertencer é fazer parte, desobedecer traz em si o 

desejo de compor outra parte, de ser de outra parte. No obedecer e no desobedecer 

está implícita a escolha de um lugar ao qual desejamos pertencer. 

Plateia: “pode-se falar em desobediência na escola, quando não há autoridade na 

escola?” Da plateia ainda: “A desobediência na escola pode ser pedido de afeto. 

Pode ser desejo de obter atenção, de ser ouvido”. 

Pensemos com estas imagens sobre haver e não haver autoridade na escola. Existe 

sim uma espécie muito particular de autoridade na escola. Trata-se da autoridade que 

se funda no medo. Alguns chamam esta forma de autoridade de autoritarismo, porque 

querem preservar um lado positivo da autoridade, do mando que alguém exerce sobre 

alguém. Esta autoridade que se funda/afunda no medo assume a forma de grades, 

castigos, expulsões, punições e não dá tempo a construções de referências, de 

ocupâncias, de perguntas sobre motivos para obedecer ou desobedecer. A autoridade 

do medo merece e provoca a desobediência. 

Fátima conclui sua escuta/fala dizendo que desobedecer seria capacidade de criar e 

mudar no processo de obedecer. 

Talvez ela desejasse enfatizar a gangorra entre obedecer e desobedecer. Talvez ela 

não quisesse deixar de valorizar o obedecer. Talvez ela estivesse oferecendo um 

sentido para o desobedecer. Talvez. 
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Desobedecer como ganhar a rua, o mundo, a experiência 

 

Helena Abramo contou histórias de como a rua não é lugar para os jovens. E de como 

os jovens desejam a rua. 

Lembrou o mito fundador de Roma, a história de Rômulo e Remo. Os dois 

abandonam a vida selvagem, mas Remo tem maiores dificuldades de se adaptar, 

transgride regras da cidade, é proibido de nela entrar e é morto. Helena trouxe este 

mito para argumentar que é antigo o entendimento de que quem não interioriza as 

regras não pode viver em sociedade. Os jovens apresentam algo de selvagem, de 

incapacidade de obedecer cegamente. Deslocam-se pela cidade causando 

estranhamentos, perturbações da ordem. De uma ordem que não foi feita para acolher 

os jovens. Sobretudo, a cidade não foi feita para acolher todos os jovens. Os jovens 

que moram longe – da avenida Paulista, do shopping Iguatemi, da vila Madalena – 

aproximam-se dos lugares que não foram feitos para eles como hordas guerreiras, 

invadindo, criando praças, palcos e interrogação. Helena lembra que pichação é marca 

de ocupação que produz interrogação. Como conseguiram deixar suas marcas em 

lugares tão altos e aparentemente inatingíveis? Por que estragam os muros, os prédios, 

as fachadas das casas tão brancas? Que mensagens escrevem nas paredes e muros? 

Para quem? Contra quem? O que pretendem com isso? 

Pensei que esta desobediência estimula conhecimento, desloca conhecimentos de 

respostas prontas e prévias. Em primeiro lugar, porque a língua que registra a escrita 

das pichações permanece incógnita para a maioria dos habitantes criadores de regras 

para a cidade. Permanece incógnita para pais, policiais, reis, juízes. Em segundo 

lugar, porque a ousadia de escalar a cidade e de marcar presença a céu aberto é 

incompreensível para a maioria dos humanoides bancários, banqueiros, escriturários, 

porteiros, dentistas e construtores em geral do comprar e vender seja lá o que for. 

A plateia oradora traz perguntas: “a cidade é feita para quem? Não é feita para o 

jovem e tampouco para o idoso... e para o cidadão de qualquer idade que precise 

caminhar, andar a pé a qualquer hora, também a cidade não é acolhedora.” 

Como o poder público lida com a potência dos jovens para ocupar e criar espaços? 

Silenciando ou alargando as possibilidades? 

Helena lembra que, para o jovem, a tensão é maior porque, pela necessidade de 

inventar espaço de aventura, pela necessidade de exploração aventureira da rua, os 

jovens abrem espaços a cotoveladas. Responde que políticas públicas para os jovens 
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organizam-se em 3 eixos: prevenção, repressão e resgate... e que é possível e preciso 

negar os três... existem projetos que já os negam, como exemplo cita o projeto VAI, 

que nega os três eixos e financia jovens para criarem ações políticas, culturais, 

educacionais em suas comunidades. 

Pensei nas três palavras do eixo orientador das políticas públicas para os jovens. 

Prevenção para prevenir contra a desobediência. Repressão para punir a 

desobediência. Resgate para a obediência. Eixo completamente ineficaz. Talvez 

pudesse devir em outras palavras iniciadas pelas mesmas letras: Provocar. Ramificar. 

Religar. Provocar a experiência pela ocupação da rua, do público. Ramificar para fora 

de cada experiência e para dentro de cada jovem. Religar para tornar sagrado o 

encontro, seus aprendizados e suas criações. 

Helena insiste que para a rua ser um lugar de pertencimento do jovem é preciso 

repensar as regras... Penso que é preciso repensar os eixos que articulam políticas 

públicas... o espaço público...o modo de estar na rua... a rua...a biblioteca... o centro 

cultural. Bom seria que se tornassem próprios de cada um com os outros, entre os 

outros. Ver a respeito desta apropriação o ensaio n. 1 deste ciclo. 

Concordo com Helena que os jovens causam tensão nas ruas e que esta tensão deve 

provocar novas respostas para o acolhimento não apenas das pessoas jovens, como 

sugeriu a plateia, mas de todas as pessoas pela cidade. 

 

 

Para fechar: pertencimentos 

 

Fátima Freire e Helena Abramo trouxeram uma chave, a mesma chave, para abrirmos 

a nós mesmos diante do tema/pergunta: quando desobedecer é conhecer? 

Suponho que elas nem tenham planejado isso. Planejado ou não, fato é que nos deram 

a chave com a palavra pertencimento. 

Fátima fala em ocupâncias e em desobedecer obedecendo pra se ocupar corações e 

Helena fala em ocupar a rua, a praça, a cidade para, desobedecendo, ampliar 

possibilidades de experiências. E aprender desobedecendo. 

Pertencer é ser como parte, ser na parte, ser parte. Paradoxalmente, para não ser 

partido, para se inteirar, para ser junto e, portanto, ser mais. Para ramificar. 

Pertencer é obedecer para permanecer. Levar a sério os combinados, aprender a 

compartilhar, a negociar, a perder e a ganhar. 
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Pertencer é desobedecer para questionar regras que excluem, que alijam do 

pertencimento. Levar a sério a necessidade de romper combinados quando estes se 

tornam opressores, malfeitores, dominadores e capazes de transformar em espetáculos 

a violência. 

Pertencer não é fácil. Por isso, nós humanoides temos muito ainda a aprender e a 

desobedecer para conquistarmos os espaços públicos como próprios. Próprios entre. 

Próprios com. Próprios como experiências de estarmos juntos. Próprios como 

coragem de viver, em mais lugares, com mais pessoas. Próprios como experiência de 

criar lugares, de sair de si, de ver a partir de novas montanhas sempre. Próprios como 

obreiros de um pertencimento que amplia nossa condição de aprendentes do novo. 

Que amplia nossa condição de criadores de uma experiência entre os outros para 

trocarmos falas, técnicas, cheiros, dores, perdas, ganhos, deuses, ciências e artes.  

Não é fácil. 

 

Provocadores: Giuliano Tierno de Siqueira, Angela Castelo Branco, Fátima Freire, 

Helena Abramo, Paulo Freire, a plateia oradora da noite de 20 de setembro de 2011, 

os jovens e os velhos que ocupam a cidade sem que ela queira, as crianças e as 

pessoas que se situam em idade entre os jovens e os velhos e também desobedecem 

para pertencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


