
BORRE, L. N. “Segredos.1”: processos de criação, formação docente e questões de gênero. In: II Seminário Internacional de Pesquisa 
em Arte e Cultura Visual, 2018, Goiânia. Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual. Goiânia: 
Universidade Federal de Goiás, 2018. p. 658 -  668.

 “SEGREDOS.1”: PROCESSOS DE CRIAÇÃO, 
FORMAÇÃO DOCENTE E QUESTÕES DE GÊNERO

“SEGREDOS.1”: CREATION PROCESSES,
TEACHING TRAINING AND GENDER ISSUES

Luciana Borre
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

lucianaborre@yahoo.com.br
 

 
Resumo
Segredos.1 é uma instalação artística que lança rememorações e acercamentos de narrativas 
autobiográficas aos caminhos de formação docente e faz parte do processo de criação poética da pesquisa 
“Tramas na formação de professoras/es para questões de gênero e sexualidades”, desenvolvida no Curso 
de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, entre 2014 e 2018. É um estudo ancorado na 
Educação da Cultura Visual com uma abordagem artográfica. Ao concluir a investigação com um grupo 
de doze estudantes compreende-se que o fazer pedagógico significativo pressupõe entrecruzamentos de 
experiências vividas e construções relacionais do conhecimento. E ainda, que abordar questões de gênero 
e sexualidades nos processos de formação docente implica um olhar sobre aprendizagens no campo da 
religiosidade e/ou espiritualidade. Logo, Segredos.1 corresponde a uma poética de vida compartilhada 
com este grupo que buscou olhar para as seguintes perguntas: quais os corpos que escapam de nossas 
visualidades e que contradizem nossas versões de realidade? Quais as possíveis relações entre sexualidade 
e a construção dos aspectos da religiosidade e/ou espiritualidade? Como você interage com aquelas/es 
que não atendem a normatização dos corpos femininos e masculinos? Segredos.1 participou da segunda 
edição da exposição coletiva Tramações, realizada em maio, junho e julho de 2018, no Centro de Artes 
e Comunicação da UFPE. Tornou-se um dos principais alvos da acusação de vilipêndio religioso por 
representantes políticos na Câmara dos vereadores de Recife e na Assembleia Legislativa de Pernambuco 
e pela nota de repúdio publicada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE). Logo, este 
artigo registra e problematiza a instauração de um cenário de censura à produção artística e reafirma 
a urgência de discussão dos assuntos relacionados aos mecanismos de poder, aos movimentos sociais 
minoritários e os marcadores sociais da diferença: sexualidades, corpo, raça, etnia, religião e classe social. 

Palavras-chave: processos de criação; formação de professores; educação da cultura visual; gênero e 
sexualidades.

Abstract
Secrets.1 it’s an artistic installation. It brings memories that present autobiographical narratives to the 
path of teacher education and is part of the process of poetic creation for the research “Teacher training for 
gender and sexuality issues”, developed in the Visual Arts Course of the Federal University of Pernambuco, 
between 2014 and 2018. This study is anchored in the Education of Visual Culture with an artographic 
approach. In concluding the research with a group of twelve students, I understand that meaningful teaching 
presupposes intertwining life experiences and related constructions of knowledge. Moreover, addressing 
issues of gender and sexuality in teacher education processes necessitates considering learning within 
the field of religion and / or spirituality. Therefore, Segredos.1 corresponds to a poetics of life shared with 
this group that sought to look at the following questions: What bodies escape our visuals and contradict 
our versions of reality? How is your sexuality related to religious and spiritual issues? How do you interact 
with those who do not meet the normal ideas of women’s and men’s bodies? Segredos.1 participated 
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in the second edition of the collective exhibition Tramações, held in May, June and July of 2018, at the 
Arts and Communication Centre of Public University. It became one of the main targets accusations and 
religious vilification by political representatives in the House of Representatives of Recife and in the 
Legislative Assembly of Pernambuco, and subject of a rejection note published by the National Association 
of Evangelical Jurists (ANAJURE). Immediately, the paper has created a censorship of artistic production 
scenario. This reaffirms the urgency of discussing issues related to mechanisms of power, minority social 
movements and social markers of difference: sexualities, body, race, ethnicity, religion and social class.

Keywords: creation processes; teacher training; visual culture education; gender and sexualities.

Aproximações

Segredos.1 é uma instalação artística que lança rememorações e acercamentos 
de narrativas autobiográficas aos caminhos de formação docente. Faz parte do processo de 
criação poética da pesquisa “Tramas na formação de professoras/es para questões de gênero e 
sexualidades”, desenvolvida no Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, 
entre 2014 e 2018. Segredos.1 é uma Bíblia que sofreu interferências visuais de doze estudantes 
que foram convidadas a “construírem algo com Deus”. Corresponde a uma poética de vida na qual 
compartilhei algumas histórias pessoais sobre o feminino, presenteei massageadores/vibradores 
vaginais e instiguei as intervenções deste grupo com as seguintes perguntas: quais os corpos que 
escapam de nossas visualidades e que contradizem nossas versões de realidade? Quais as possíveis 
relações entre sexualidade e a construção dos aspectos da religiosidade e/ou espiritualidade? 

A primeira parte deste artigo discute a emergência das “pequenas narrativas” 
(GOODSON, 2017) nos cenários da pesquisa em arte e da formação docente, compreendendo 
que o fazer pedagógico significativo pressupõe entrecruzamentos de experiências vividas e 
construções relacionais do conhecimento. Também aponto que abordar questões de gênero 
e sexualidades nos processos de formação docente implica um olhar sobre aprendizagens no 
campo da religiosidade e/ou espiritualidade.

Segredos.1 participou da segunda edição da exposição coletiva Tram8ações, realizada 
em maio, junho e julho de 2018, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Tornou-se um dos 
alvos da acusação de vilipêndio religioso por representantes políticos na Câmara dos vereadores 
de Recife e na Assembleia Legislativa de Pernambuco e pela nota de repúdio publicada pela 
Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE). Tais fatos foram desencadeados por um 
grupo de licenciandos que encaminharam denúncia aos setores mencionados. Por isso, a segunda 
parte deste artigo é dedicada a problematização de um cenário de censura à produção artística e 
reafirmação da urgência de discussão dos assuntos relacionados aos mecanismos de poder, aos 
movimentos sociais minoritários e os marcadores sociais da diferença: sexualidades, corpo, raça, 
etnia, religião e classe social.
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A emergência das “pequenas narrativas”

	

	
    

Figuras 1, 2, 3 e 4: “Segredos.1”, instalação com Bíblia, 2018, Luciana Borre. Arquivo da autora.
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Escondidos..................................risco da descoberta......................não recomendo
Sigilosos.........................são informações valiosas.............................comprometem

Verdadeiros........................desnudam máscaras.............................................ferem
Secretos..........................calam a boca......................................desenrolam a trama
Pistas.............................erros aproveitados................................................absurdos

Segredos.1 registra - não revela -  como tem sido minha relação com Deus e os 
caminhos que tenho percorrido para reequilibrar minha fé. Faltava-me o peso de um erro grave 
até que decidi desobedecer às verdades que criei e profanar o mais belo de todos os livros: a 
Bíblia. Acessei certo grau de desobediência à Deus lendo, além da própria Bíblia, “Felicidade 
Clandestina”, de Clarice Lispector (1998). O preço da desobediência é alto, por isso levava a sério 
a calmaria, os acertos. Mas são os erros que abrem portas e brincar com Deus foi um desacerto 
devastador/promissor. Decidi intervir em minha Bíblia Sagrada colando fotografias, recortando 
páginas, destacando trechos que falam de mim, acrescentando folhas com minhas histórias de 
vida. Queria construir algo COM Deus e fiquei motivada a pedir ajuda. Os rabiscos, as tintas, as 
imagens, os rasgões são aproximações - muitas vezes revoltadas/indóceis/furiosas - à imagem que 
criamos de Deus. “Ajuda-me a construir algo COM Deus?” foi a proposta que lancei para algumas 
amigas que também receberam um massageador/vibrador vaginal como acessório indispensável 
ao estudo bíblico que propus. O resultado: ousei experimentar o lúdico com Deus e gostei! Agora 
posso vê-lo em mim, senti-lo circular pelo meu corpo e contar-lhe coisas ao pé do ouvido. Minha 
Bíblia tornou-se sagrada.

Expor minhas narrativas pessoais parte de um desejo de problematizar vivências 
subjetivas na relação com o outro, explorando a construção do eu na experiência compartilhada. 
Como mulher, filha, mãe, professora, pesquisadora e artista invisto no que Goodson (2017) chama 
de “pequenas narrativas” para cativar estudantes em processos de formação docente, trilhando 
caminhos de um autoconhecimento que transforma e cria protagonismos. 

Assim como o autor, entendo que as “pequenas narrativas” estão sendo evidenciadas na 
contemporaneidade como alternativa, superação - até mesmo revolta - às grandes e progressistas 
narrativas de outros tempos, colapsadas no século XX, “perdendo não apenas escopo e aspiração 
mas também nossa fé subjacente em sua capacidade geral de guiar ou moldar nosso destino” 
(GOODSON, 2017, p. 27).

Percebo-me inserida neste movimento histórico ao vivenciar junto com meus 
estudantes em processo de formação pedagógica a descrença das ditas “metanarrativas 
educacionais” (SILVA, 1994). Os discursos que circulam no âmbito acadêmico sobre uma 
arte/educação para transformações macropolíticas ou que propõem processos ampliados de 
emancipação crítico reflexiva já não parecem fazer tanto sentido em nossas práticas como 
professoras/es. Esta sensação é reforçada pela potente descrença nos processos educacionais e 
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quando observamos o atual cenário político nacional que nos obriga a transitar pela instabilidade 
de uma possível não existência (Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio, 
por exemplo).  

No entanto, quando estamos em sala de aula torna-se visível - materializável - os 
investimentos educacionais para com aquelas/es com quem convivemos, pois percebemos 
mudanças/autotransformações a nível local e pessoal, gerando micro processos emancipatórios 
e aquilo que Rolnik e Guattari (2013) chamam de “processos de singularização existencial”, 
sendo que “as artes dramatizam a agonia das utopias emancipadoras, renovam experiências 
sensíveis comuns em um mundo tão interconectado quando dividido e há o desejo de viver essas 
experiências em pactos não catastróficos com a ficção” (CANCLINI, 2012, p.18).

Por estes motivos passei a acreditar nas “pequenas narrativas” dos estudantes como 
fonte de conhecimento, principalmente porque grande parte deles - oriundos de escolas públicas 
e com baixa renda - exemplificam a mudança do perfil socioeconômico dos últimos anos nos 
cursos de licenciaturas da Universidade Federal de Pernambuco. Mesmo assim, quando proponho 
que suas narrativas sejam o foco dos processos criativos e pedagógicos percebo a resistência ao 
abandono momentâneo dos grandes ícones e/ou renomados artistas/educadores. Visualizo assim, 
pistas de que mesmo que estas “pequenas narrativas” proporcionem processos significativos de 
aprendizagem, ainda não são percebidas como algo relevante em sua formação pessoal/profissional.

É também no campo das Artes Visuais que vivenciamos o interesse de artistas, de 
produtores culturais e de instituições de fomento a arte e cultura nestas “pequenas narrativas”, 
muitas vezes autobiográficas ou que demonstram experiências de grupos invisibilizados. Por um 
lado, este interesse traz à tona e registra historicamente os relatos daquelas/es que não detém 
certa credibilidade discursiva ou atributo de verdade. Pessoas comuns e/ou à margem não 
encontravam espaço para tornarem públicas suas histórias, pois “nas sociedades contemporâneas, 
os discursos dominantes influenciam poderosamente não apenas o que é contado visto e 
historiado, mas, principalmente, como é contado visto e historiado” (MARTINS; TOURINHO, 2017, 
p.131). Por outro lado, ainda percebemos que o registro de determinadas narrativas, muitas vezes, 
é gestionado/coordenado por aqueles que detém o poder de fala, membros de instituições ou 
espaços hegemônicos. Por isso, com Martins e Tourinho (2017, p. 131) enfatizo o “compromisso 
de construir narrativas sobre/com pessoas que têm suas vidas em perigo ou estão em risco em 
razão de onde estão no mundo ou do que o mundo está trazendo para elas”.

Apontando a perspectiva de gênero temos as narrativas e memórias do feminino 
circunscritas ao âmbito do privado, sendo a autobiografia um gênero literário com uma 
tradição masculina (RAGO, 2013). É a partir deste investimento nas “pequenas narrativas” e na 
impossibilidade de “não perceber o processo de feminização cultural que temos vivenciado” 
(RAGO, 2013, p. 25) que compartilhei Segredos.1 com as/os estudantes, instigando-as/os a 
protagonizarem a construção de imagens/poéticas a partir de relatos autobiográficos. 
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Foi na relação com este grupo de doze estudantes que percebi a íntima ligação da 
religiosidade e/ou espiritualidade com processos de formação docente para questões de gênero e 
sexualidades e a necessidade de articulação entre histórias de vida ao contexto histórico cultural. 
Ao partilhar minha “desobediência para com Deus” entendo que estou circunscrita em um 
contexto de formação judaico-cristã que regulariza condutas e que “pune” moralmente aquelas/
es que não atendem aos preceitos de uma suposta normalidade. Reconheço também que a 
possibilidade de ressignificação de minhas vivências está atrelada as inúmeras conquistas dos 
movimentos feministas ao longo do último século, campos abertos para que tornássemos “de 
interesse público”.

Estas experiências não se constroem a partir do próprio sujeito, mas das relações 
indissociáveis deste – o eu intrapessoal – com o meio. Relatos tornam-se significativos nos 
processos de formação docente quando contextualizados, “isso significa que o contexto histórico 
do relato de vida precisa ser mais bem esclarecido, além de compreendido em relação ao tempo 
e à periodização” (GOODSON, 2017, p. 39). O autor ainda reafirma que “devemos tentar adotar 
uma preocupação constante com o tempo e o período histórico, bem como com o contexto e a 
localização histórica” (GOODSON, 2017, p. 43).

Figura 5: “Segredos.1”, instalação com Bíblia, 2018, Luciana Borre. Arquivo da autora.

Acerco-me de Canclini (2012) para pensar Segredos.1 como uma “pequena narrativa” 
que não dá conta de um contexto amplificado, que não representa um determinado grupo, muito 
menos insere-se como uma poética de um coletivo feminista, pois “nenhum relato organiza a 
diversidade em um mundo cuja interdependência leva muitos a sentirem falta dessa estruturação” 
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(CANCLINI, 2012, p. 26). Ao mesmo tempo, os relatos apresentados ecoam em outros sujeitos, 
transparecem aspectos próprios de uma subjetividade ainda desconhecida e inspiram movimentos. 

“Pequenas narrativas” que incomodam 

Sabíamos de um possível rechaço e esperávamos que nossas versões de realidade não 
agradariam a todos. No entanto, o repúdio alcançou-nos com uma composição discursiva jurídica, 
atribuindo-lhe certo “tom de verdade”. Acusação: vilipêndio religioso. Vocabulário novo para o 
grupo de estudantes e, em poucas horas, vislumbramos o começo de um cenário de censura e 
instauração do medo. Segundo a nota de repúdio publicada pela Associação Nacional de Juristas 
Evangélicos (ANAJURE) vilipendiamos publicamente a Bíblia Sagrada ao apresentar várias páginas 
rabiscadas e adulteradas e; afrontamos ou insultamos os rituais religiosos de agradecimento à 
cura ao expor imageticamente um ânus.

Tramações (2ª edição) foi uma exposição coletiva que integrou uma série de ações 
que objetivavam a formação de professoras/es e estudantes de licenciatura para os desafios 
culturais e educacionais para questões de gênero e sexualidades. Aconteceu em maio, junho e 
julho de 2018 na Galeria Capibaribe do Centro de Artes e Comunicação/UFPE e no Instituto de Arte 
Contemporânea/Benfica. Também configurou-se como um projeto de extensão fomentado pelo 
Edital de Apoio à Pesquisa em Criação Artística/Proexc/UFPE, edital de apoio as ações de extensão 
Pibexc/UFPE  e pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. 

Os objetivos específicos da ações foram: (1) Desenvolver ações de arte/educação 
para formação de professoras/es da educação básica e estudantes de licenciatura sobre questões 
de gênero e sexualidades; (2) Qualificar trinta professoras/es e estudantes de licenciaturas 
em Artes Visuais para questões de gênero e sexualidades; (3) Legitimar a produção de jovens 
artistas pernambucanos pertencentes à comunidade LGBTT - grupo culturalmente marginalizado; 
(4) Promover ações educativas para as/os visitantes da exposição; (5)  Comunicar as ações e 
resultados do projeto em eventos científicos relacionados a Cultura Visual e às representações de 
gênero e sexualidades e; (6) Debater sobre as formas de poder e movimentos sociais minoritários, 
os marcadores sociais da diferença: sexualidades, corpo, raça, etnia, religião e classe social, os 
estudos queer e poéticas pós-pornô. 

Questões de gênero e sexualidades batiam a porta das/os estudantes e exigiam 
formação pedagógica para além dos aspectos formais e conteudistas. Ao procurar qualificação 
docente para os enfrentamentos que vivenciavam no cotidiano da escola compreendemos que 
“as questões em torno dos gêneros e das sexualidades não envolvem apenas conhecimento ou 
informação, mas envolvem valores e um posicionamento político diante da multiplicidade de 
formas de viver e de ser” (LOURO, 2011, p. 62).



665

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

Buscar a realização de um trabalho pedagógico que privilegie as relações interpessoais, 
uma formação pessoal integralizada e a legitimação das diferenças exige, entre outras coisas, um 
investimento pessoal muito comentado, mas pouco praticado em nosso contexto: autorreflexão 
crítica das experiências vividas.

Despertar reflexões sobre as subjetividades das/os alunos através da análise crítica 
de suas próprias construções visuais, compartilhar suas experiências, seus desejos, seus gostos, 
estimular diálogos e provocar a vontade de conhecer foram algumas ações traçadas pelas/os 
estudantes de Artes Visuais em suas experiências poéticas/educativas. Nossas poéticas visavam 
processos de singularização existencial (ROLNILK; GUATTARI, 2013), uma busca pela construção 
de referências teóricas e práticas próprias, fugindo – ou pelo menos tentando – da dependência 
de narrativas hegemônicas.

Significou também reconhecer que estes mecanismos dominantes não estão 
somente retratados em figuras externas, líderes e grandes corporações, mas somos nós mesmos 
que detemos em nosso âmago atitudes de colonização, surgindo uma lógica não habitual e 
coexistência com as forças e potencialidades interiores. Mudanças efetivas acontecem com 
atitudes de reconhecimento e que possibilitam uma vivência autêntica e verdadeira consigo 
mesmo. Para os autores, estes processos significam

uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos, 
todos esses modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para 
construir modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de 
produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular. 
Uma singularização existencial que coincida com um desejo, com um gosto de 
viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos encontramos, com a 
instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores 
que não são nossos (ROLNILK; GUATTARI, 2013, p. 22).

Em Tramações (2ª edição) as/os licenciandas/os tiveram espaço para descrever suas 
experiências, contar suas histórias e opinar sobre as narrativas das/os demais. É possível que, 
ao participar deste tipo de processo reflexivo, promovam propostas semelhantes com suas/seus 
alunas/os. Se a/o professora/r se vê e atua como protagonista na construção de conhecimentos, 
provavelmente, promoverá protagonismo. As trocas de relatos ajudaram a compreender “como 
práticas culturais, sociais e visuais marcam a trajetória e a subjetividade dos indivíduos, seus 
modos de perceber, interpretar e narrar. Preocupa-se, ainda, com a compreensão de como essas 
práticas configuram ideias, conceitos e representações” (MARTINS e TOURINHO, 2009, p.1-2).

As escritas de si - o eu modificado - tornaram-se vivências públicas e políticas porque 
revelam quem produz (estudantes/artistas/professores) e quem interpreta (leitores, visitantes da 
exposição). Funcionam como espelhos, traços de identificação, principalmente com aquilo que 
incomoda. Ao serem lidas ou visualmente/poeticamente confrontadas com outras experiências 
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de vida, estes relatos autobiográficos despertaram familiaridade, reconhecimento de quem passa 
por situações semelhantes ou até mesmo rejeição, repulsa ou asco. Durante as ações de mediação 
cultural percebi que Segredos.1 despertou sentimentos e sensações de empatia para com os 
estudantes e inúmeros visitantes. Muitos expuseram verbalmente o quanto as intervenções 
e a presença de um massageador vaginal e de um desenho de ânus na Bíblia proporcionava 
uma percepção do quanto fazemos parte de uma construção hegemônica sobre prazer, desejos, 
fantasias e crenças espirituais. Ao mesmo tempo, cada página feriu as versões de realidade de 
outros sujeitos que, além de repudiarem a exposição, decidiram procurar apoio em grupos que 
apresentam uma corrente religiosa conservadora.

Nesta narrativa poética existiu um processo compartilhado que gerou conexões. Estes 
vínculos não apontaram para novas unidades, mas para a experiência de inúmeras subjetividades 
relacionando-se mutuamente e agenciando emancipações micropolíticas ou a “coexistência de 
diferentes processos de singularização existencial” (ROLNIK; GUATTARI, 2013).

Conclusões

Goodson (2017, p. 27) afirmou que no turbilhão das pequenas narrativas e no 
colapso das narrativas grandiosas é que “vemos também um retorno a preceitos antigos e mais 
fundamentalistas”. Com as notas de repúdio e situações constrangedoras geradas após sua 
divulgação entendemos que a ascensão de narrativas daquelas/es que estão em condições de 
invisibilidade e vulnerabilidade socioeconômica criam um terreno, mesmo que provisório, de 
busca desesperadora por certa segurança ideológica, por territórios em que algumas crenças e 
convicções possam transitar sem tantas barreiras. 

A tentativa de censura e cerceamento de nossos “pequenas narrativas” possibilitou 
pensar na relação obra/poética/autor-artista/educador-espectador/leitor/visitante. Foi com 
Canclini (2012) que perguntamos o que nossas poéticas poderiam fazer e como a produção 
de sentidos não se encerava em nós, afinal “os projetos criativos terminam de se realizar no 
reconhecimento do espectador” (CANCLINI, 2012, p. 209). 

Nossos visitantes modificaram/recriaram o sentido e/ou significado das obras em 
direções não previstas. Logo, fomos interpelados a dialogar não somente com aquelas/aqueles 
que demonstravam identificação com nossas poéticas, mas também com sujeitos que se sentiram 
frustrados, chocados e feridos com os sentidos que produziram diante de Segredos.1 e das demais 
obras. Penso que o movimento de repúdio a exposição fortaleceu nossas ações de formação de 
professoras/es para questões de gênero e sexualidades. Além disso, proporcionou aprendizados 
sobre como se relacionar com o outro que, na busca de um território seguro, não pensa como nós. 
Para educadoras/es em processo de formação esta é uma valiosa aprendizagem para as relações 
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pedagógicas, pois busca escutar e acolher as diversas versões de realidade. Canclini (2012, p. 211) 
também aprofunda esta questão ao considerar a relevância destes visitantes/espectadores/leitores 
nos processos artísticos:

Considerar o papel desses atores, da família artística e dos estranhos é decisivo 
numa época em que a produção, a comunicação e a recepção da arte estão 
dispersas em muitas zonas da vida social. Momento também em que os 
públicos começam a ser olhados como parte efetiva do processo artístico. Por 
isso a emergência dos espectadores ilumina a reestruturação do campo e sua 
relocalização no conjunto social.

Segredos.1 é uma narrativa visual e poética que mostra a força política que as 
“pequenas narrativas” exercem na formação docente em suas dimensões contextuais, temporais 
e territoriais. A obra caminhou por um feminismo sensível - não menos contundente – ao propor 
o desmoronamento da combinação prazer e culpa tão corriqueira entre as mulheres, instigando 
a busca por prazeres muitas vezes desconhecidos por aquelas/es que vivenciam as experiências 
do feminino. A ideia foi estar atenta aos possíveis bloqueios no campo subjetivo que impedem a 
autotransformação, tais como os fatores de culpabilização. “Esses processos de transformação que 
se dão em diferentes campos da experimentação social às vezes podem ser mínimos e, no entanto, 
constituir o início de uma mutação muito maior. Ou não.” (ROLNIK; GUATTARI, 2013, p. 158).

Certamente o impacto causado pelas interferências na Bíblia não teria a mesma 
intensidade se localizado em diferentes locais e espaços geográficos, com grupos que apresentam 
diferentes olhares sobre aspectos religiosos e essa “análise micropolítica se situaria exatamente 
no cruzamento entre esses diferentes modos de apreensão de uma problemática” (ROLNIK; 
GUATTARI, 2013, p.155). 

A interpretação que damos aos fatos é uma tentativa de entender o grupo de 
estudantes de cursos de outras licenciaturas que nos repudiou. Este sim, nos interessa mais do 
que os representantes políticos, pois este conjunto de futuros profissionais da educação estará 
atuando nas salas de aulas da educação básica de ensino e é com eles que podemos pensar “como 
reproduzimos (ou não) os modos de subjetivação dominantes” (ROLNIK; GUATTARI, 2013, p. 155). 

Rolnik e Guattari acreditam em práticas específicas de mudança de vida e todo o 
potencial criativo que isto detém como condição básica e possível para qualquer transformação a 
nível amplificado, perguntando “como fazer com que se mantenham os processos singulares - que 
estão quase na tangente do incomunicável - articulando-os numa obra, num texto, num modo de 
vida consigo mesmo ou com alguns outros, ou na invenção de espaços de vida e de liberdade de 
criação” (ROLNIK; GUATTARI, 2013, p. 213).
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