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Juventude, Violência e Arte
GT16  Educação e Comunicação
Mauro Sá Rego Costa   UERJ 

Em 1948, Herbert Read definiu a "educação através da arte" como "educação para a paz". Saíamos de uma época de guerra entre nações de todo o planeta e uma entidade fora criada   a Organização das Nações Unidas , com o objetivo de evitar que conflitos bélicos chegassem a atingir a dimensão do que acabávamos de viver. 
Embora ainda nos organizemos como estados nacionais, e estejamos  assim,  representados na ONU, há, em nosso tempo,  um  novo tipo de violência que ignora a forma da nação ou as fronteiras nacionais. São conflitos entre grupos étnicos diversos, grupos religiosos; ou grupos organizados em atividades consideradas ilegais, entre si, ou contra as forças policiais dos governos Sobre o caráter globalizado do narcotráfico e sua articulação com as situações localizadas, ver  Zaluar, A. "A globalização do crime e os limites da explicação local", in Velho, G. Velho e  Alvito, M. (orgs.) Cidadania e Violência,  Rio de Janeiro, UFRJ/FGV, 1996.. 
A dimensão econômica assumida especialmente por uma destas atividades ilegais  o narcotráfico  tem levado, em muitos países, o Brasil inclusive, a uma expansão de comportamentos violentos, difícil de cartografar, atingindo principalmente os jovens. O número de jovens agressores e  jovens vítimas de violência, nas cidades médias e grandes, aumentou, de modo alarmante, nos últimos dez anos .
Em 1998,  12,4% das mortes ocorridas  no país, no conjunto da população, enquadravamse  na classe de "morte violenta" (homicídio, acidentes de trânsito e suicídios); mas na faixa etária de 16 a 24 anos, esse número salta para 67, 9% (mais de dois terços). Só na cidade do Rio de Janeiro, entre 1989 e 1998, houve um aumento de 180,2% no número de homicídios de jovens entre 14 e 24 anos (de 1248, em 1989, para 3497, em 1998)  Estatísticas do IBGE. Ver  Mapa da Violência II. Os Jovens do Brasil, de  Waiselfisz, J., Brasília, UNESCO, 2000. 
É importante enfatizar como estes novos tipos de violência tem como conteúdo  traços e questões culturais.  Se é mais fácil perceber o fundo cultural de um conflito étnico ou religioso, é bom não esquecer que a utilização  das chamadas "substâncias psicoativas ilegais", envolve uma escolha ética e comportamental (para os usuários) V. Velho, G. "Dimensão Cultural e Política do Mundo das Drogas", in Inem, C. L. e Acselrad, G.  (orgs.) Drogas: uma visão contemporânea. Rio de Janeiro, Imago, 1993.; e o que move os jovens a se comprometer com o "tráfico" são igualmente escolhas éticas  principalmente, o desejo de acesso aos bens de consumo e serviços que são negados aos jovens de sua camada econômicosocial V. Arantes, E.M.M. (coord.) Envolvimento de Adolescentes com o Uso e o Tráfico de Drogas,  Revista PRODEMAN, n.1, UERJ / Rio de Janeiro, dez2000. .
É este aspecto cultural dominante o que nos leva a lembrar do projeto de Read, quando buscamos saídas para a situação atual. Algo mudou substancialmente na construção da guerra e da paz. E um dos eixos dessa mudança pode estar na crise das categorias do Social, crise nos sentimentos de pertencimento que canalizavam nossas relações com diferentes instâncias e dimensões coletivas.  
O estado nacional vive uma crise no seu estatuto e atribuições. É enorme a descrença e o ceticismo expresso pelos jovens em relação à legitimidade ou eficácia das instituições governamentais em resolver qualquer coisa. A família, partidos políticos, sindicatos, outras instâncias coletivas que regravam nossos comportamentos e, através de seus recursos comunicativos, diminuíam a incidência da violência nas relações, estão no meio da mesma crise.
Um grupo de pensadores sociais e  políticos, italianos e franceses, vem articulando essa crise às mudanças na estrutura de produção, e nas relações de trabalho, resultantes da entrada em cena das novas tecnologias  de informação e comunicação. V. p.ex.:  Cocco, G.. Trabalho e Cidadania. Produção e direitos na era da globalização. São Paulo, Cortez, 2000;  Corsani, A. “Vers un renouveau de l’économie politique”, in Multitudes, n.2, mai/2000, Exils, Paris; Lazzarato, M. “La multiplicité dans la dynamique économique”, in Multitudes, n 2, idem; e outros  textos de Lazzarato, Corsani,  Negri e Moulier-Boutang nos três números de Multitudes (mars, mai, août 2000), Exils, Paris. 
Mudou o regime da produção, mudaram, na prática, as relações de trabalho, com uma ênfase no "trabalho imaterial" "O conceito de trabalho imaterial referese a dois diferentes aspectos. O primeiro  está relacionado ao 'conteudo informacional' da mercadoria (...) onde as habilidades envolvidas no trabalho (industrial ou de serviços) incluem crescentemente a cibernética e o controle computacional.  O segundo, é relativo à atividade que produz o 'conteúdo cultural' da mercadoria, o trabalho imaterial envolve uma série de atividades que não são comumente reconhecidas como 'trabalho'  (...) atividades que definem padrões culturais e artísticos, modas, gostos, normas de consumo, e  mais estrategicamente, a opinião pública". V. Maurizio Lazzarato, "Immaterial Labor", in  Paolo Virni & Michael Hardt. Radical Thought in Italy. A Potential Politics. Minneapolis,  University of Minnesota Press, 1996, 132..  Mas não se modificaram o regime jurídico e todos os  aspectos organizacionais da sociedade em relação ao trabalho  dos sindicatos (proteção do trabalhador) às escolas (preparação para o trabalho).
Há um descompasso contínuo entre o discurso  políticopartidário, sindical, educacional, etc  e a prática concreta da organização do trabalho e da produção. A mera desregulamentação do trabalho promovida pelos interesses e poder de alguns setores, não parte de nenhuma mudança de compreensão estrutural do novo regime, e resulta apenas no desemprego e na perda de garantias de sobrevivência do trabalhador, conquistadas no regime de trabalho anterior.
A insuficiência do discurso e dos meios como atuam  os canais institucionais de organização  social  sindicatos, partidos políticos, sistema educacional  tem gerado o surgimento de novas instâncias, novos modos de associação, os mais diversos. 
 Os movimentos com maior projeção e legitimidade social, nos últimos anos, no Brasil, têm sido estes, com novas formas de organização:  o M.S.T. (Movimento dos Trabalhadores  SemTerra); a Ação da Cidadania  contra a Fome e a Miséria e pela Vida, o VivaRio; além de centenas de pequenas ONGs atuando nas áreas de educação (da alfabetização de adultos, educação ambiental e educação profissional, à preparação de jovens carentes para o vestibular à universidade), saúde, serviço social, economia e finanças (as cooperativas de consumo, os bancos populares que começam a aparecer), comunicação (as rádios comunitárias), etc...
Apesar do muito que se tem desenvolvido nesta área, sua eficácia, no entanto, ainda é limitada para atender a demanda crescente de serviços  a maioria, antes, responsabilidade específica (e mal respondida) do Estado. O crescimento da violência  expressa enfaticamente a ilegitimidade das formas atuais das relações sociais para grande parcela da população.      

a busca de uma educação para a paz
É interessante, então, como o caminho teórico de Read,  um educador anarquista  i.e., internacionalista, e avesso às instituições de autoridade que têm o Estado como centro , ganha uma nova leitura, hoje. É importante notar que Herbert Read fundou uma entidade internacional de educação através da arte  a International Society of Education through Art  que será um dos órgãos consultivos da UNESCO para a Educação.  No livro inaugural de sua filosofia da "educação através da arte", dizia Read:

(..) Qual é o objetivo da educação? ... Na resposta a esta pergunta está implícita uma concepção libertária da democracia. O objetivo da educação pode ser apenas o de desenvolver, ao mesmo tempo que a singularidade, a consciência social ou reciprocidade do indivíduo. Como resultado das infinitas permutas da hereditariedade, o indivíduo será inevitavelmente singular, e esta singularidade, dado ser algo que mais ninguém possui, terá valor para a comunidade. Pode ser apenas uma maneira singular de falar ou de sorrir (...). Mas pode ser uma maneira singular de ver, de pensar, de inventar, de expressar o pensamento ou a emoção  e nesse caso, a individualidade de um homem pode ser de valor incalculável para toda a humanidade. Mas a singularidade não tem valor prático isoladamente. (...)   Read, H. A Educação através da Arte. Trad. de  Rabaça A. M. e  SilvaTeixeira, L.F..  Martins Fontes, São Paulo, 1982. 1718..

Read apontava que, ao mesmo tempo que estimular a individualização, a educação deveria estimular a integração social, mas que isto deveria ser promovido sem o recurso a argumentos de autoridade, ou à repressão:

Falar de encorajamento numa direção e de repressão noutra implica um exercício do poder a partir de um centro, e isso é precisamente o falso conceito autoritário que pretendo evitar. A evolução, a gênese da história, não parte de um ponto fixo. Para descrever a natureza real da sua atividade alguns filósofos usaram a palavra "emergente" (Bergson usava "criativa" com a mesma intenção). Read, 1982, op.cit., 1819

Uma pesquisa recente feita com a população jovem do Rio de Janeiro sobre  "juventude, violência e cidadania", termina com recomendações na mesma direção:

Dar ênfase em todos os espaços de socialização à positividade do esforço de emancipação e de individualização dos jovens, sobretudo os das camadas populares, considerando esse movimento como fundamental para a universalização da consciência de cidadania (...)
	(Os jovens) reclamam de maior espaço de debate de seus dramas e desejos pessoais, que nem a família nem a escola propiciam. Não pedem informação, pedem diálogo e discussão.(...)
Os rapazes e moças dos estratos populares se referem, preferencialmente, ao acesso a direitos sociais  que não usufruem ou  a que  tem acesso precariamente: direitos à educação de qualidade, ao trabalho, a maiores e melhores opções de lazer. Para todos, o respeito à sua individualidade, às suas opiniões e aos seus valores é colocado como estrutura de relevância   Minayo, M. C;  Assis S. et allii.  Fala, galera. Juventude, violência e cidadania no Rio de Janeiro. , Brasília, Garamond1998, ps. 227, 223, 231..

O respeito e estímulo à individualização, que os jovens apontam como saída, aparece, no pensamento educacional de Read, como a busca do fortalecimento de sua expressão, i.e: ampliar suas oportunidades de expressão e favorecer sua capacidade de expressão nas diversas linguagens (artísticas), o que, hoje, deve incluir também as diversas tecnologias de comunicação.  Pois é com esta matéria, diz Read,  que  a História, ou a evolução natural (da qual a história humana não passaria de uma seqüência) se fazem: por processos emergentes ou criativos.  E isto acontece de forma descentralizada, dispersa, distribuída ("não parte de um ponto fixo").  É impressionante a atualidade desses conceitos, tanto no pensamento mais recente da biologia, como na compreensão da neurologia sobre o funcionamento cerebral - caótico e auto-organizador V. Varela, F e  Maturana, H. A Árvore do Conhecimento. As bases biológicas do entendimento humano.  Psy, Campinas, 1995; e, apontando nesta direção para uma nova filosofia da educação,   Varela, F;.  Thompson, E.  y  Rosch, E.. De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Barcelona, Gedisa, 1992. -; ou numa nova compreensão da História social e política. V.  Deleuze, G e Guattari, F. "Micropolítica e Segmentaridade", in Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia.  Vol. 3. Rio de Janeiro, ed. 34, 1996.  
 Mas será que este tipo de experiência, proposta por Read e pelos jovens,  já não está acontecendo em algum lugar? Certamente. E, no caso do Rio de Janeiro, de forma vigorosa e variada. Resultado de acontecimentos vividos como situações-limite, como foi o massacre de 1993 na favela de Vigário Geral, que levou um grupo de artistas e intelectuais a trabalhar com as lideranças locais na criação da Casa da Paz V. Ventura, Z. Cidade Partida. São Paulo,  Cia das Letras, 1994.. Processos semelhantes foram vividos por agentes políticos de ONGs, artistas, e lideranças comunitárias, mobilizados pela falta de saída e a violência continua que afeta a vida cotidiana,  em tantas comunidades. Um certo modelo emergiu, ao mesmo tempo, em vários locais, com processos de produção em diversas artes associados à educação de crianças e jovens nestas artes, como a (agora, as) banda(s) do Afro-reggae  em Vigário Geral  O projeto do Afroreggae já atua com educação em outras áreas além da música  tem cursos de línguas, informática e outras áreas profissionalizantes  e já orienta projetos em outras comunidades faveladas do Rio de Janeiro.  Mas o seu carisma, a força que o anima, continua sendo, evidentemente, a expressão poético-musical dos grupos.; o grupo teatral  - e agora também de vídeo e cinema - "Nós do Morro" na favela do Vidigal na zona Sul; o trabalho de teatro e dança da "Companhia Étnica de Dança e Teatro", no Morro do Andaraí e morro do Salgueiro, na zona Norte; o grupo, de teatro de bonecos, cenografia e carnaval, "Companhia Inútil de Teatro", na Penha, e muitos outros. 
Há ainda dois movimentos que crescem com uma dinâmica própria,  e de forma extremamente veloz, nesta direção cultural-educacional nova, nas comunidades pobres e na periferia metropolitana. O primeiro, o do hiphop,  integra três linguagens artísticas  a poesia cantada do rap (rythm and poetry), os grafites (estilo de desenho para painéis nas paredes) e a "dança de rua" , fazendo o que se pode comparar com as interferências artístico-políticas de alguns movimentos da vanguarda européia  e norte-americana dos anos 60. [É bom não esquecer que nossas tradições populares são igualmente multimidia, i.e. misturam teatro, música, dança, artes plásticas, além de comilanças, disputas esportivas, etc...   lembrar do BumbameuBoi, dos Reisados, Pastorinhas, Cavalhadas; das Folias de Reis ou Folias do Divino, ou das festas da Umbanda, do Candomblé,  do Xangô...]. O hiphop surgiu nos guetos negros norteamericanos e se espalhou por todo o mundo. É, talvez, a  primeira das artes populares planetárias Aparece tanto nas periferias das cidades do México  e Buenos Aires, como em Paris (com os imigrantes africanos e árabes), Londres (outra mistura sonora, com os paquistaneses e indianos, além dos caribenhos); como se espalhou, no Brasil, a partir das periferias de São Paulo e Brasília, para o Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e outros centros, com intensidade crescente., incorporando (no rap) a tecnologia dos estúdios de gravação  samplers, mixers e todo o sistema de síntese e amplificação sonora – aos recursos poéticos e musicais tradicionais africanos que se encontram centralmente tanto na música negra norte-americana como na negro-brasileira. É importante lembrar o caráter próprio da cultura negra no Brasil, tendo um de seus centros irradiadores no Rio de Janeiro. V.Costa, M.S.R.“ Etnomusicologia como pretexto. Música (das Afro-Américas), metafísica, política e polícia". Pesquisa e Música,  Revista do Centro de Pósgraduação e Pesquisa do Conservatório Brasileiro de Música, vol. 5, n° 1,  Rio de Janeiro, dez. 2000. 
O rap não é a primeira das formas de música das comunidades negras a passar por esse movimento de expansão, criando uma rede de indústria cultural paralela, com seus recursos tecnológicos avançados apropriados pelas comunidades. Tivemos nos anos 80 e início dos 90, a onda do funk, com adesão igualmente ampla (com seus bailes, suas gravadoras e lojas de discos próprias), assim como, em menor escala, a dos bailes charme (que ainda se mantém, tanto quanto os bailes funk) V.  Vianna, H. “O funk como símbolo da violência carioca”, in  Velho, G. e Alvito, M. op. cit., 1996. E   Vianna, H.  O mundo funk carioca. Rio de Janeiro, Zahar, 1988..  A novidade do hip hop e do rap é o seu caráter politizador – as letras dos raps são marcadas por um conteúdo ideológico bastante crítico  contra as injustiças do sistema, contra os maus políticos, o controle  manipulador da mídia, assim como contra a adesão suicida da juventude pobre ao narcotráfico: umas lembram a linguagem do “movimento estudantil” e dos partidos revolucionários dos anos 60; outras,  mostram influência do humanismo cristão de esquerda, da Igreja progressista; do discurso religioso pentecostal ou das seitas evangélicas  V.  Novaes, R.R.. "Ouvir para crer: os Racionais e a fé na palavra", in Religião e Sociedade, v. 20, n.1, abril 1999, CER/ISER, Rio de Janeiro, 6592..
Outra característica do movimento é a maneira de associação dos jovens e dos grupos, uma prática consistente de cooperação – nas suas reuniões há situações organizadas de educação, uns ensinando aos outros o que sabem nas três linguagens do rap, do grafite e da dança; e  troca de informações sobre os meios de produção, estúdios de gravação mais baratos localizados nas comunidades, fornecedores de equipamentos para DJ’s; além de intercâmbio entre as bandas para tocar em shows nas comunidades uns dos outros. O caráter cooperativo espontâneo do movimento aumenta sua força e coesão interna, sua potência de expansão,  ao mesmo tempo que os “identifica” e “protege”, enquanto movimento.
O outro movimento espontâneo é o das rádios comunitárias. Expande-se com  velocidade por todo o país. Há, em torno de 400 rádios comunitárias transmitindo no estado do Rio de Janeiro, cerca de 80 só na Baixada Fluminense. Há, evidentemente, muita rádio com fachada de comunitária encobrindo pequenos interesses comerciais ou de políticos nas suas áreas eleitorais. Mas o número e a qualidade das autenticamente comunitárias  faz valer a diferença. 
São desde pequenas rádios ligadas a uma só associação de moradores, fortalecendo a solidariedade entre vizinhos e a organização política local (Rádio Comunitária do Cantagalo, Radio Comunitária do Jacarezinho, etc); rádios associadas a ONG's com preocupações específicas, como  a  Onda Livre (S.João de Merití), ligada à FASE,  ou a Rádio Bicuda ligada à ONG Bicuda Ecológica (Vila da Penha); até rádios que integram redes de associações de moradores, igrejas, ONG's  e outras entidades locais, como a Rádio Novos Rumos,  no município de Queimados. Os atores desse movimento são basicamente os jovens. Na periferia de São Paulo, há  grande articulação entre as rádios e o movimento hip hop, que é divulgado principalmente nelas. O rap pesado e politizado da periferia não toca nas rádios comerciais.  

o que a escola pode aprender com os jovens
	Tanto os grupos organizados de produção e educação em artes nas comunidades, como os movimentos hip hop e o das rádios comunitárias desenvolvem-se espontaneamente e à margem do sistema institucional  público ou privado. Como são movimentos de jovens, ou dirigidos especialmente aos jovens, torna-se bastante visível a sua ausência no principal espaço institucional definido para cuidar e preparar a vida dos jovens: o sistema escolar.
	Lidar com a produção em artes, com a música do hip hop, ou com as rádios comunitárias, tem em comum algo que se pode chamar de intermídia ou uma interdisciplinaridade prática. Implica no domínio simultâneo de linguagens e tecnologias variadas. Onde é que se ensina isto? Na escola, hoje, a interdisciplinaridade é o termo chave. Todo mundo está discutindo  como fazer, como integrar as várias disciplinas, que tipo de "grade curricular" integrada construir, mas a estrutura organizacional - desde os programas das disciplinas  ao organograma da escola -, criada pela cultura das "especialidades", funciona como obstáculo. Por onde começar? A formação que os professores de ensino médio tiveram é especializada: um é professor de Física, o outro de História, o outro de Português. Como fazer com que trabalhem juntos e integrem seus programas? Essa é a intenção explicitada em projetos como o dos Centros de Linguagens, criado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, para a reciclagem dos professores do ensino médio.

Os Centros de Linguagens,  serão espaços de desenvolvimento de projetos pedagógicos e de pesquisa, visando, ao mesmo tempo, a formação de competências nas diversas áreas curriculares e a construção de processos de trabalho integrado,  interdisciplinar, entre as diferentes áreas. O caráter integrador  é estimulado com a maior presença das linguagens artísticas na escola, com a criação de pontes  freqüentes entre educação e cultura  a produção cultural local, regional e global ,  tanto quanto pela utilização das novas tecnologias de informação e comunicação In documento de concepção do projeto dos Centros de Linguagens, Conselho Estadual de Educação / Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, julho 2000.. 

Isto está no papel. Ainda não vimos seus resultados concretos. Poderíamos inferir uma "metodologia" pedagógica das práticas desses movimentos culturais novos dos jovens. Essa metodologia levaria em conta que as máquinas introduzidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) são instrumentos pedagógicos surpreendentes: elas produzem uma espécie de novo ambiente ou nova ecologia cognitiva Para o conceito de ecologia cognitiva, ver Levy, P. Tecnologias da Inteligência. O Futuro do Pensamento na Era da Informática. Rio de Janeiro, 34 letras, 1993.  que crianças e jovens aprendem a habitar com uma velocidade e facilidade que  nossas teorias de ensino-aprendizagem  ainda não dão conta.  
Há uma diferença fundamental entre as máquinas mecânicas, cuja finalidade era substituir o esforço muscular, mecânico, dos corpos dos homens no trabalho - e cuja figura imaginária seria o Super-Homem ou o Hulk -, e as máquinas eletrônicas, uma espécie nova  cujo quantum de inteligência acumulada se expõe como parceiro/potencializador da inteligência do usuário. É como se o processo de sua invenção, ou a inteligência acumulada que a constitui, se tornasse, por sua utilização, incorporável como uma parte externa, acrescentada, da inteligência do usuário. Isto é experimentado, vivenciado, subjetivamente, como aumento de potência. E isto se dá em processos coletivos de colaboração e troca, nas redes, num movimento que nega o princípio central da economia clássica, onde  competição e raridade são elementos básicos para a geração de riqueza.
O uso da tecnologia específica de registro, gravação, edição e transmissão sonora, das rádios, dos estúdios de gravação e dos bailes do hip hop, tem efeitos semelhantes:  a utilização simultânea de máquinas (gravadores, mixers, samplers e computadores) e da própria voz, criativamente, em termos poéticos, musicais ou narrativos, é como fazer de sua cabeça (e corpo) um mixer com vários canais. E isto também se faz em grupo, num regime de criação colaborativa. O prazer proporcionado por esses ritmos (passagens entre meios), é como o de ter vários corpos, ser múltiplo, habitar vários mundos, e dificilmente vai se encontrar nos ambientes tecnológicos das atividades escolares.
Nas artes, na produção artística, em geral, e com ênfase nas artes de performance (música, teatro, dança...) sempre foi assim. Uma bela teoria de intermídia  é por exemplo a teoria da ópera de Wagner – falando da tessitura, contrastes, contraponto e harmonia entre o texto cantado, a orquestração, a interpretação dramática e coreográfica, os cenários e figurinos, e a iluminação, na montagem de uma ópera, sempre uma obra de criação coletiva. Ou a teoria das correspondências de Baudelaire  Benjamin, W. Obras Escolhidas III. Charles Baudelaire. Um lírico no auge do capitalismo. 3.a Ed. Brasiliense, São Paulo, 1994.. Wagner e Baudelaire estão nas escolas de samba (não é a toa que grandes carnavalescos saíram da ópera). Como incorporar os recursos de intermídia das artes e das NTIC à escola?

artistas na escola, o trabalho como arte e a arte como trabalho
Durante dois períodos de governo do estado do Rio de Janeiro, de 1983 a 1986 e de 91 a 94, nos 1 e 2 Programa Especial de Educação, tentou-se uma experiência revolucionária na escola. Tratava-se de contratar artistas, com experiência comprovada em uma linguagem artística (poetas, atores, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, etc...)  e que tivessem igualmente experiência em organização comunitária. Eles seriam incorporados, em duplas, na organização dos CIEP’s CIEP - Centro Integrado de Educação Pública - foi um projeto novo de escola em tempo integral - onde  haveria atividades artísticas, culturais e esportivas, além da "grade curricular" obrigatória; e um programa de articulação maior entre escola e comunidade - a animação cultural. O projeto foi coordenado por Darcy Ribeiro nos dois períodos citados e incluiu a construção de escolas com uma arquitetura própria - com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer., com a finalidade de animar a vida cultural e artística da escola, integrando, em atividades criativas, os alunos, professores e funcionários. E, ainda, trazendo para dentro do CIEP a produção cultural que encontrassem no entorno da escola.  Eram treinados para fazer um levantamento de todas as atividades criadoras  nas comunidades do entorno da escola; da arte tradicional, folclórica, às artes de cunho mais contemporâneo; das várias formas de artesanato aos potenciais de unidades produtivas. E  trazer essa produção para a escola, diminuindo a fronteira, desfazendo o muro, que separa vida e cultura da escola da vida e cultura da comunidade em que  a escola se localiza. Na seleção, davase preferência, também, aos artistas que morassem o mais próximo dos CIEP's onde trabalhariam.  Costa, M.S.R.. “Animação Cultural agora é patrimônio público”, in Revista do Brasil, ed.especial, 1986. Governo do Estado do Rio de Janeiro/ Secretaria de Ciência e Cultura, 134-138.
Esses seres híbridos – os animadores culturais – não tinham nenhuma formação pedagógica. Além daqueles requisitos citados, bastava que tivessem o diploma de ensino médio. O importante não era sua formação acadêmica mas sua disposição intermidiática de artistas/agentes políticos comunitários. Precisavam, igualmente, de uma grande sensibilidade para respeitar a estrutura hierarquizada da escola, nas suas relações institucionais, ao mesmo tempo  desfazendo as divisões hierárquicas nas suas práticas criadoras coletivas – e intermediando o dentro e o fora da escola.
Os resultados positivos alcançados em muitas escolas neste projeto nos fazem acreditar em seu potencial.  Foi uma criação sui generis em matéria de iniciativas governamentais pois implicava em grandes mudanças conceituais transversalizando vários planos - o político, o estético,  o pedagógico, e o administrativo.  É evidente, esse tipo de experiência, precisa ser feita e refeita algumas vezes até que sua diferença seja incorporada num ambiente tão pouco permeável a mudanças. É importante lembrar que este processo, nas duas experiências citadas, teve a coordenação da musicista e educadora Cecília Conde, sempre num dueto cheio de acordos e contrapontos com Darcy Ribeiro. 
O animador cultural é um tipo novo de profissional, ou de gente, que deve cumprir muitos papéis,  antes  função especializada de uma série de profissões diferentes. Ele é um pouco professor de arte (da sua arte), um produtor cultural (produtor executivo), um agente político comunitário, um comunicador, divulgador,  um pouco etnógrafo, curador de exposições de arte,  diretor de cena, apresentador de espetáculo, etc...
Esse é também o perfil que encontramos nos artistas que fazem os projetos de arte e educação comunitários que citamos - Afroreggae, o Nós do Morro, a Companhia Étnica de Dança e Teatro, a Companhia Inútil de Teatro, etc... – como em muitos jovens do movimento hip hop, ou atuando nas rádios comunitárias. Eles compõem estas novas formas de socialidade cujo regime diverge tanto dos regimes econômicos de produção  empresa, fábrica, escritório , quanto dos regimes políticos de associação, já instituídos. O disparador destas formas é, em termos de conteúdo, sempre um tipo de "trabalho imaterial", como o definem os pensadores italianos e franceses que citei  algo que não se apresenta imediatamente como "trabalho", na concepção industrial capitalista  e que só ao longo de um processo, que parece ter a tessitura de uma rede social específica como principal finalidade – poderá terminar com alguma espécie de “produção de produtos”  "O fazer e o agir se recompõem numa ação que se torna produtiva a partir de um recurso público que não é dado pela erudição científica de uma específica figura de trabalhador, mas pelas atitudes genéricas da mente, isto é, pela capacidade de produção linguística, de aprendizado, de comparação e de autoreflexão. O General Intellect, isto é, o intelecto em geral, é a 'partitura' do trabalho imaterial como faculdade social geral que torna possível cada composição". In  Cocco, G. 2000, op.cit., 116..
Numa situação de instabilidade, precariedade das formas, aparente "desordem", como estamos vivendo, o que inclui a situação trágica da violência nas camadas jovens da população, estas novas configurações de vida social e de produção, cujos contornos ainda estão se desenhando, nos trazem esperança.  E é importante ter clareza de que seu conteúdo – de arte e comunicação – tem um “regime de realidade” num plano que não  separa consciência e mundo: esse é o plano onde a própria linguagem se produz,  o plano das artes. A arte é não-pessoal, os efeitos-arte são não-pessoais   porque vigoram nesse plano onde viver e  mundo não estão separados, onde a expressão e a criação são experimentadas como imediata mudança do mundo.
para concluir, pequeno atalho histórico e etológico
Jean Duvignaud, em seus textos sobre o teatro elizabetano e o teatro espanhol do século XVI e início do XVII, desmonta uma noção criada por Emile Durkheim, a noção de anomia, que apontava um determinado estado da sociedade em que se estabelece uma quebra das regras,  valores,  normas;  todo o tecido social se rompe e  só vale a violência. 
Duvignaud mostra como nesse período de desordem econômica –  muita riqueza e inflação galopante provocada pela imensa quantidade de ouro que chega das Américas – e guerra contínua na Europa; período em que estão se estabelecendo – pela violência -  os estados nacionais, com suas monarquias cruéis, surgem os grandes nomes do teatro inglês e espanhol – Marlowe, Shakespeare, Cervantes, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Lope de Vega, eles-mesmos fanfarrões, criminosos, desordeiros e criadores de personagens igualmente desregrados.  Os reis enlouquecidos das tragédias de Marlowe, Shakespeare ou Lope de Vega são os heróis preferidos do público, porque refletem e permitem refletir sobre esse tempo sem regras e sem limites.  Duvignaud, J. “Théatre et Anomie”. “Fonctions esthétiques de l’anomie”, in Sociologie du Théatre. Essai sur les ombres collectives. Presses Universitaires de France, Paris, 1965.
A anomia, ausência provisória de regras ou normas, tem seus personagens: os anomais.  Um anomal, diferente de um anormal, não é alguém contra as regras instituídas; ele simplesmente está fora das regras: nem contra, nem à favor. Ele deve inventar, criar, suas saídas a cada momento. Os lobos e os cães selvagens, em matilhas, sempre em movimento, são liderados pelos anomais. Não o mais forte, o mais esperto, mas aquele que a cada momento toma decisões e direções imprevisíveis – esse é que é seguido, e lidera o grupo. Não se trata de um animal determinado, a liderança  mutável  é sempre a de quem ocupa, no momento,  a posição anomal.
A associação etológica é feita por Deleuze & Guattari, em um capítulo de Mil Platôs, “Devir-animal, devir-intenso, devir-imperceptível”.  D & G mostram como anomal  também é a posição dos feiticeiros nas culturas tribais, ou no medievo europeu. Nem a favor, nem contra as regras, vivendo à margem, na periferia da aldeia ou entre duas vilas, ele é procurado quando nenhuma solução conhecida  é capaz de curar uma doença, trazer de volta os animais para a caça, encontrar  uma criança perdida na floresta. Temidos e fascinantes, os feiticeiros são procurados nas situações-limites, quando as regras não funcionam mais. D & G mostram a familiaridade entre os feiticeiros e os escritores: Hoffmannsthal – “escrever como um rato”-; Virginia Wolf que se compara a um cardume de peixes; Henry Miller – “o escritor só é responsável diante dos animais”. Deleuze, G. e Guattari, F. Op.cit., Vol. 4, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1996.
Quando tudo está deslocado, fora do lugar, é preciso fazer novos recortes, juntar partes que antes pareciam distantes, selecionar outras, redesenhar o campo: assim se criam novos tipos de associação, novos socius, novas políticas, aparecem novas formas de trabalho e de produção misturadas com o que antes estava na área da brincadeira, do “à toa”; novas formas de cooperação e troca não-mercantil ocupam espaços do mercado, e criam-se serviços novos para funções antes sem valor-de-troca.
São anomais os que criam fora das regras, fora do codificado, artistas criam linguagens novas que são novas formas do mundo. Nessa posição estão os nossos artistas-educadores nas comunidades, os animadores culturais nas escolas ou fora das escolas, os jovens criadores de todos os meios e artes. Todos os que criam novos modos de expressão e comunicação, fazem encolher o território da violência.
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