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SÉRIE: DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS,
INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS – XX ENDIPE - RIO 2020
O XX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (XX ENDIPE – Rio
2020), sob o tema FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e
políticas, organiza seus anais em forma de e-book. Entendemos que essa é uma maneira
de valorizarmos todos os congressistas, professores e professoras que fizeram acontecer
essa vigésima edição, comemorativa do evento.
O ENDIPE, com percurso de aproximadamente quatro décadas e vinte edições,
inscreve-se de modo incisivo na educação brasileira e representa um movimento histórico
e político de luta pela democratização da educação.
A realização do seminário “A Didática em Questão”, em 1982, na PUC-Rio,
referência especialmente significativa da gênese do movimento hoje materializado nos
ENDIPES (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino), estava marcada pelo
contexto de forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização da
sociedade brasileira. Para todos os implicados, esta era uma exigência iniludível: articular
os processos educacionais com as dinâmicas de transformação e reconstrução do estado
democrático de direito no país. Além disso, outro foco fundamental foi a superação da
orientação tecnicista então predominante na área didática.
Contexto semelhante, retorna nos primeiros vinte anos do século XXI e nos
desafia, mais uma vez, a buscar sentidos para que a democratização da educação pública
no Brasil não retroceda, e que os avanços e conquistas do século XX permaneçam e se
façam presentes para a sociedade brasileira.
Acreditamos que os trabalhos aqui compilados, elaborados a partir de pesquisas,
estudos e experiências de professoras e professores de todo o Brasil, nos concedem pistas
importantes

para

pensarmos

os

FAZERES-SABERES

PEDAGÓGICOS,

as

insurgências, práticas e políticas possíveis para (re)construirmos a educação brasileira,
especialmente a educação pública, em momento tão crítico, não somente pelas questões
seríssimas de saúde pública que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, mas
porque vivemos, desde há alguns anos, o avanço de um neoconservadorismo nos planos
político e ético, afetando sobremaneira o papel social da educação escolar e o lugar da
escola, das professoras e professores. Tal neoconservadorismo acirra as desigualdades, as
discriminações, as violências com as minorias, que não são minoria e, portanto, não

reconhece a diferença como potência para o processo educacional e para a formação
cidadã e ética das pessoas.
No plano pedagógico podemos dizer que vivemos um contexto marcado por um
neotecnicismo, não aquele dos anos 70 do século XX, mas novamente um retorno à
crença de que as técnicas e as tecnologias garantem uma maior qualidade à educação.
Nesse aspecto, atravessamos um momento de grandes tensões devido à necessidade de
fechamento das escolas para que o isolamento social pudesse conter o avanço da
pandemia. Se, por um lado, a implementação do ensino remoto no Brasil é vista com
bons olhos por aqueles que querem lucrar com a educação, especialmente no ensino
superior, por outro lado, são as tecnologias e o ensino remoto que têm nos aproximado e
nos possibilitado o encontro no/do olhar, no/do escutar com nossos estudantes. Uma
relação bastante complexa e que mereceu grande problematização no XX ENDIPE – RIO
2020.
Ainda considerando esse complexo e difícil contexto, as políticas neoliberais, cuja
forte ênfase na meritocracia e na disseminação do discurso de que as escolas seriam
melhores se fossem gerenciadas tal como empresas, vêm travestidas como redentoras da
educação, com os conceitos de vouchers, escolas charters, teste de larga escala
amplamente disseminados, numa franca ofensiva de privatização da educação pública. O
momento é desafiador. Os painéis e pôsteres presentes nesse e-book nos desafiam a
pensar toda a complexidade que se coloca para a educação e os processos educativos
hoje.
Nessa perspectiva, a XX edição do ENDIPE se propôs a promover um amplo
diálogo com os diferentes atores sociais; visibilizar e socializar práticas educativas
insurgentes; valorizar a profissão docente e favorecer a superação do “formato escolar”
dominante no sentido de se REINVENTAR A ESCOLA.
Muitos são os nossos desafios neste momento sombrio que estamos vivendo. No
entanto, juntos/as, fomos chamados/as a resistir, insurgir e criar espaços de diálogo
orientados a construir processos educativos que fortaleçam a democracia, a justiça e a
solidariedade no nosso país.
Esperamos que, quase quarenta anos depois, esse XX ENDIPE também fique
marcado, pelo forte compromisso com a construção dos caminhos de redemocratização
da sociedade brasileira. Uma marca não só do primeiro, mas de todos os ENDIPES que se

sucederam. Que consigamos, como sempre, articular os processos educacionais com as
dinâmicas de transformação e reconstrução do estado democrático de direito no país.
Assim se pretende esse e-book, tecido em torno de DIDÁTICA(S) ENTRE
DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS.
Claudia Fernandes
Giseli Barreto da Cruz
Vera Maria F. Candau
Coordenadoras do XX ENDIPE - RIO 2020 e da Série
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BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS ENDIPES
Maria Isabel de Almeida1
Na virada dos anos de 1970 para 1980, quando a sociedade brasileira já
manifestava sinais mais contundentes de oposição à ditadura militar que se instalara em
1964, um grupo de educadores brasileiros deu início a um movimento que acabou por
expressar, no campo educacional, os mesmos anseios de mudança, presentes na sociedade
da época. Envolvidos com as práticas de ensino e com a didática, esses educadores
reuniram-se em 1979 no 1º Encontro Nacional de Prática de Ensino e em 1982 no 1º
Seminário A Didática em Questão, dando início a um processo de questionamento dos
fundamentos, das concepções, das orientações políticas e dos modos como a educação era
então praticada em nossas escolas. Em razão da proximidade de propósito entre esses
dois movimentos, consolidada ao longo da realização de três encontros em cada uma
destas áreas, em 1987 eles se fundiram e deram origem a um encontro único, que foi
denominado de IV ENDIPE. Desde então a didática e as práticas de ensino têm sido alvo
de discussões bianuais que congregam pesquisadores, especialistas, dirigentes
educacionais, professores e estudantes dos mais distintos espaços do país e do exterior.
O ENDIPE se consagrou ao longo dos seus aproximados 40 anos de existência
como um espaço plural de discussões acerca dos estudos, das pesquisas e das
experiências a respeito dos processos educacionais em todos os níveis de ensino. É hoje
um evento muito significativo no cenário nacional e suas contribuições têm sido
referência para o avanço da produção de conhecimento sobre os fenômenos educacionais
e para a formulação de propostas educacionais inovadoras.
Os 20 Encontros realizados até este momento têm permitido acompanhar as
tendências educacionais das quatro últimas décadas, seus impactos nas escolas e nas
práticas docentes, num movimento dialético com interferências concretas nos processos
de ensino e aprendizagem. Eles têm sido efetivos espaços de convivência, intercâmbio e
diálogo entre pessoas preocupadas com o entendimento e a transformação dos processos
educacionais e das práticas pedagógicas.
A expressão desse vigoroso movimento, resultante do envolvimento e
compromisso das forças mais atuantes do campo educacional brasileiro, é evidenciada

Histórico elaborado por ocasião do XVI ENDIPE, realizado no ano de 2012, na cidade de Campinas/SP e
atualizado em 2020 por ocasião da vigésima edição.
1

pelo quadro cronológico da realização dos ENDIPES e reforçada pelos temas que os
orientaram.
Ano
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O E-book 3 do Endipe apresenta trabalhos na forma de painéis e pôsteres versando sobre o
eixo temático: Didática(S) Entre Diálogos, Insurgências e Políticas: Tensões e Perspectivas na
Relação em Direitos Humanos, Interculturalidade e Religiões.
A temática compreende que a Didática, como campo do saber que informa práticas
pedagógicas e de formação de professores, assume que tais processos são insurgentes, não se
restringindo a uma dimensão técnica, mas que dialogam diretamente com questões ligadas aos
atores educacionais e aos contextos culturais, sociais e políticos em que atuam.
Assim, encontram-se, neste eixo, categorias como diversidade, diferenças e marcadores
identitários tais como raça, etnia, gênero, religiosidade e outros, em um projeto didático e de
educação que se pretende valorizador da pluralidade e desafiador de preconceitos e desigualdades.
Tais categorias fazem parte de uma educação que busca o respeito a direitos humanos, questionando
sentidos e perspectivas pelas quais possam ser trabalhados. Focalizam Didática(s) que leve (m) em
conta a relevância da problematização de perspectivas hegemônicas e colonialistas que silenciam
identidades minoritárias, buscando dialogar com as diferenças em perspectivas críticas, decoloniais,
multi/interculturais.
Neste sentido, os trabalhos apresentados no presente e-book giraram em torno de ideias que
focalizavam aspectos diversos, dentro da perspectiva mais ampla aqui delineada. Em linhas gerais,
os painéis e os pôsteres abordaram duas dimensões: a das práticas pedagógicas e a da formação de
professores. Na dimensão das práticas pedagógicas, versaram sobre o cotidiano das instituições
educacionais e os desafios trazidos por aspectos tais como aqueles ligados a religiões, a
experiências antirracistas em diferentes práticas docentes, a possibilidades de trabalho com
educação multicultural, decolonial, assim como analisaram, também, impactos de políticas e
movimentos sociais no contexto escolar, dentre outras discussões.
Na dimensão da formação de professores, voltaram-se a experiências curriculares concretas
na perspectiva multicultural, tanto em termos de programas desenvolvidos em disciplinas
específicas (tais como a Didática e a Prática de Ensino), como focalizaram esta formação em áreas
do conhecimento como artes e educação física, discutindo potenciais e desafios. Abordaram,
também, formas alternativas de se buscar a formação docente, a partir de análises de acesso e
permanência e o impacto de movimentos sociais nestes processos. Também, observaram-se
discussões ligadas à sexualidade, a gênero, aos movimentos migratórios, a diálogos interculturais e
a formas pelas quais as identidades poderiam ser trazidas nas práticas pedagógicas, em
contraposição a visões homogeneizadas e congeladas dessas identidades.
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Esperamos que as variadas discussões a partir da temática central tornem a leitura do
presente e-book estimulante e potencializadora de reflexões e pesquisas voltadas à educação e à
formação de professores transformadoras e multiculturalmente insurgentes.
Vera Maria F. Candau
Andrea Rosana Fetzner
Ana Ivenicki
(Organizadoras)
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Resumo
O presente painel apresenta artigos a partir de pesquisas que buscaram articular o currículo escolar e de
formação de professores a perspectivas curriculares insurgentes, na medida em que questionam padrões
colonialistas e monoculturais e propõem ações curriculares valorizadoras dos saberes plurais e das
identidades marginalizadas. Partem, pois, de referencial teórico multi/intercultural, voltado ao
questionamento do predomínio de conhecimentos ligados a padrões hegemônicos, eurocêntricos, tidos
como “universais” e buscam, ao contrário, a valorização de diferentes identidades, trazendo-as para o
centro do currículo de formação inicial e continuada de professores. O primeiro texto, analisa duas
experiências na formação inicial de professores ressignificando a articulação de ensino e pesquisa no
olhar multicultural. Discorre sobre ações curriculares no âmbito da Licenciatura em Geografia e do
ensino de História da Educação, delineando em que medida impactaram os discursos dos cursistas e os
tipos de atividades desenvolvidas. O segundo texto trabalha a formação continuada docente, a partir de
uma experiência que analisa os desafios da construção curricular coletiva, multiculturalmente orientada,
no contexto de uma escola pública tradicional no Rio de Janeiro e a outra em um curso de Pedagogia
de uma universidade pública. Mostra modos pelos quais a experiência de construção curricular
contribuiu para a constituição de identidades docentes sensíveis à diversidade presente no cotidiano
escolar. O terceiro texto dedica-se à problematização da noção hegemônica de masculinidades, por
intermédio de ações na educação de crianças e adolescentes multiculturalmente orientadas. Os
resultados apontam que, no cotidiano escolar, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, é
urgente enfrentar o legado da heteronormatividade. Dessa forma, os três artigos tratam de narrativas e
propostas de tradução dessas perspectivas teóricas para o contexto das salas de aula, pretendendo
contribuir para os debates sobre formas insurgentes da didática, na contemporaneidade.
Palavras-chave: multiculturalismo; formação docente; identidade de gênero; masculinidades.
EXPERIÊNCIAS MULTICULTURAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: GEOGRAFIA E
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Edimilson Antônio Mota – UFF
Patrícia Menezes – INES

INTRODUÇÃO
Duas experiências de ensino multicultural: uma em geografia e outra de análise histórica são
o objeto do presente texto. Todas partiram da insurgência contra formas monoculturais de se lidar
com conteúdos, seja de geografia, pedagogia ou história, propondo e descrevendo desafios e
possibilidades insurgentes em propostas didáticas, desenvolvidas no cotidiano das instituições
educacionais.
MULTI/INTERCULTURALISMO E IDENTIDADES INSURGENTES
O presente estudo propôs pesquisar currículo de formação docente que valorize e respeite os
processos de mudanças na sociedade, contemplando um espaço para incorporar práticas para a
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

22

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

valorização da pluralidade cultural (CANEN & CANEN, 2005). Assim, ancorado ao pensamento da
contribuição de uma formação docente multiculturalmente orientada (CANEN, 2009; IVENICKI,
2018), resgatou-se um espaço com a perspectiva Multicultural crítica, de desafio a preconceitos, a
formação da cidadania e aos questionamentos que atingem e se instauram em determinados grupos
da sociedade. Corroborando com Canen (2009) nosso currículo não pode se limitar aos somatórios
de objetivos, conteúdos e estratégias sem que estes estejam articulados aos contextos culturais
diversos, perspectivas críticas, éticas e valorizadoras das diferenças no mundo contemporâneo. O
estudo reiterou a necessidade de reconhecer que lidamos com a pluralidade, a diferença, as
perspectivas de inclusão e com relações interpessoais marcadas por conflitos e diversidade o tempo
todo.
Por meio da discussão sobre formação de professores, buscamos formas alternativas para a
incorporação da perspectiva multiculturalista, enquanto um corpo teórico e político do
conhecimento que privilegia o plural, as identidades marginalizadas e silenciadas, no cotidiano
educacional. Analisamos ênfases e omissões no currículo (CANEN & MOREIRA, 2001; CANEN
& SANTOS, 2009) reconhecendo as contribuições do referencial multicultural às concepções da
formação dos professores no contexto da diversidade cultural quando imbuído do compromisso de
viabilizar transformações. O estudo sobre Multiculturalismo pós-colonial (HALL, 2006) foi
bastante relevante no que diz respeito ao conceito de hibridização no qual diferentes identidades
constituem os sujeitos por diversos marcadores de pertencimento (de gênero, raça, etnia, cultura e
outros) que agregam valores e princípios de inúmeras identidades. Enfatizamos a educação
articulada às práticas sociais relacionadas a diferentes dinâmicas presentes em nossa sociedade
(CANDAU, 2011).
Para o multiculturalismo, a identidade constitui-se em conceito central. Estudos (HALL,
2003; HALL, 2006; CANEN, 2001) têm se debruçado sobre as identidades coletivas plurais, como
as de raça, etnia, gênero e orientação sexual. Sendo assim, a universidade pública brasileira ainda é
o lugar de direito aos diferentes grupos identitários reivindicarem a sua visibilidade e expressarem a
forma com que se relacionam com o mundo. Isto porque o espaço universitário é também o lugar de
muitas identidades de raça, gênero, sexo, religião.
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O CURSO DE PEDAGOGIA E A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
O estudo aqui descrito constitui-se em uma pesquisa que focalizou a experiência
educacional histórica da primeira universidade brasileira, Universidade do Distrito Federal (UDF),
verificando sensibilidades já presentes à diversidade cultural e à pesquisa.
O estudo analisou a formação de professores e a sensibilidade à pesquisa e diversidade
cultural ao resgatar, por meio de uma pesquisa histórica, movimentos da experiência educacional da
UDF, dirigida por Anísio Teixeira. A pesquisa histórica sobre a proposta da formação docente nos
instigou a compreensão da cultura no processo educativo. Investigamos como a diversidade/cultura
podia ser percebida e compreendida naquele momento no cenário da educação brasileira e de que
forma repercutiu para a formação atual. Foram constatadas contribuições, para que a formação
docente pudesse representar instância transformadora para a valorização da diversidade cultural.
Propusemos como objetivos específicos: mapear modelos de formação de professores
sensíveis à valorização da diversidade cultural;

conhecer de que forma as questões sobre

diversidade cultural, historicamente, estavam presentes, na formação de professores expressa na
experiência da Universidade do Distrito Federal (1935-1939) influenciada pela direção de Anísio
Teixeira; identificar, em uma instituição de Ensino Superior pública, por meio de um estudo de
caso histórico, como se manifestavam as questões relacionadas à diversidade cultural; e refletir
comparativamente sobre as contribuições das experiências, passadas e presentes, para pensar na
formação de professores para a atualidade.
O estudo imbuiu-se da perspectiva metodológica histórica-documental para a imersão
histórica

no

processo

de

formação

de

professores

da

UDF

e

outra

qualitativa

(GOLDENBERG,1999) por meio de um estudo de caso (YIN, 2005). Analisamos os documentos
primários e a produção existente sobre a história da Universidade Distrito Federal à luz de Fávero
(1996) e Lopes (2006; 2008). A pesquisa histórica sobre fontes oficiais pode apresentar importantes
subsídios que nos auxiliam a avançar naqueles aspectos porventura silenciados. O encontro com o
acervo da UDF permitiu deparamos com a proposta do modelo universitário da época que tinha
como pressuposto de formação
promover e estimular a cultura de modo a concorrer para o aperfeiçoamento da
comunidade brasileira, encorajar a pesquisa científica, literária e artística, propagar as
aquisições da ciência e das artes, pelo ensino regular de suas escolas e pelos cursos de
extensão popular, formar profissionais e técnicos nos vários ramos de atividade que as
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suas escolas e institutos comportarem; prover a formação do magistério, em todos os
seus graus. (Prefeitura do Distrito Federal, decreto nº 5.513 de 4 de abril de 1935).

Assim, ao debruçarmos nestas fontes históricas corroborou-se com Lopes (2006), sob a
perspectiva da contribuição da história da Educação Brasileira como um caminho para pensar
historicamente a formação de professores que nos possibilitou cogitar sobre modelos tradicionais,
propostas renovadoras e até mesmo projetos silenciados. Esse exercício de conhecimento nos
permitiu trabalhar a reflexão no intuito de criar alternativas possíveis para a formação de
professores nos tempos atuais, introduzindo um início a reflexão a respeito da formação docente da
UDF e em que medida esse projeto educacional traz indícios e preocupações com a diversidade
cultural instaurada nos pressupostos de formação, uma vez que foram apresentadas em sua intenção
de formação palavras como “promover e estimular a cultura”. Não partimos do princípio de
ressaltar o multiculturalismo em educação até pelo fato desse ser um referencial teórico da década
de 90, mas apontou-se para a possibilidade de preocupação com a diversidade cultural neste
processo de formação.
A pesquisa histórico-documental, abordada na perspectiva de Vieira, Peixoto e Khoury
(1998), compreende a importância dessa metodologia, em termos das duas principais dimensões
contidas em seu bojo, a saber: resgate do passado (memória) e possibilidades de mudanças para
projeções do presente. Desta forma, resgatou-se a memória das influências do Movimento Escola
Nova no projeto educacional da UDF, com a intenção de identificar indícios, neste período
histórico, a partir da análise de documentos primários e produções existentes, sensibilidades para
com a diversidade e como mostravam suas preocupações com a cultura. Com efeito, o estudo
mostrou potenciais na formação de professores, pois a Universidade do Distrito Federal foi
caracterizada como uma instituição de ensino com pensamento livre, de criação e articulação do
saber, de produção de conhecimento e cultura com a preocupação de construção de uma sociedade
democrática. Assim, pronunciamos esse período da história e as preocupações de formação docente
com as discussões do Multiculturalismo para os dias de hoje na medida em que já naquele território
travavam-se discussões e espaços para valorização da cultura (mesmo que no sentido de “construir
um conhecimento”) com uma visão mais essencializada no sentido de uma identidade nacional
conforme apontada por Hall (2006) em discursos mais homogeneizadores, mas ainda assim
demonstrando a sensibilidade à cultura e ao diálogo entre universos culturais no âmbito brasileiro.
Assim, ao encontrar a palavra “cultura” articulada ao processo de formação e constituição de uma
identidade, podemos instaurar uma hipótese de que, em meio aos embates de mudanças políticas e
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importantes movimentos1 de fortes influências educacionais naquele território, a presença de uma
cultura relacionada aos sentidos da formação emerge com intenções diferentes dos dias de hoje com
as fortes influências de estudos do conhecimento escolar. Isto, porém, nos provoca a refletir como
essa questão da cultura já se constitui preocupação nos currículos há muito tempo, e como as
discussões que se instauram hoje podem ser reflexos de forças já instauradas no passado, ainda que
com embasamentos distintos.
Na medida em que os documentos nos protagonizam a preocupação do ensino sintonizado
com as transformações da sociedade se torna possível indagar indícios de uma mudança da
concepção de educação no cenário brasileiro, é possível relacionar este processo com o
multiculturalismo de hoje, que trabalha com uma proposta de educação que dialoga com práticas de
formação docente no intuito de reconhecer as diversas transformações mundiais que interferem e
influenciam a formação do professor, sendo um fator indispensável no processo.
A universidade, como instituição de cultura, deverá estar na encruzilhada do presente.
Ele não se constitui para isolar da vida e torná-la a mestra da experiência. Os seus
problemas serão os problemas de hoje, examinados a luz da sabedoria do passado.
(Teixeira, 1935. Discurso proferido por ocasião da abertura da UDF. Grifos meus).

Nas discussões de formação docente idealizada na Universidade do Distrito Federal se
tornou possível identificar indícios que nos sensibilizam a perceber a importância do processo de
formação de professores estarem em sintonia com as realidades educacionais, acompanhando o
desenvolvimento do país a fim de conduzir uma educação que buscasse desenvolver o saber para
todos os aspectos - enfim, uma educação articulada ao processo de desenvolvimento da sociedade, o
que nos dia de hoje conhecemos como “globalização”.
Já o curso de Pedagogia do presente, tomado como estudo de caso, que permitiu construir
indagações com as construções do passado, mostrou que apesar de ter sofrido reestruturação
curricular, o mesmo não contemplou, a diversidade cultural como elemento-chave e norteador de
sua intenção de ensino em sua ementa. Porém, não podemos ignorar a preocupação da instituição
em articular um perfil para esse docente, o definindo como o sujeito que teria a docência como base
de sua identidade profissional, que dominasse o conhecimento específico de sua área e que tivesse
um conhecimento pedagógico abrangente para permitir perceber as ligações existentes entre as
atividades educacionais e as relações biopsicossociais, econômicas, políticas e culturais em que o
processo educacional ocorre, capaz de ensinar e produzir conhecimentos. Mesmo sabendo que nesta
1

Refere-se ao Movimento Escola Nova.
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proposta a questão cultural estava explicitamente presente, isso não nos garante que ela passasse por
uma articulação com os princípios da prática cultural de ensino, objetivando a valorização do plural,
desafios e preconceitos.
A pesquisa contribui para o reconhecimento da importância da diversidade na formação
docente enquanto potencializadora da construção/aprimoramento do sujeito do conhecimento nesse
espaço de formação. Buscamos, a partir deste campo teórico, viabilizar caminhos de valorização do
plural, da diversidade e dos questionamentos na construção das diferenças. Nos espaços de
formação, ao utilizarmos o recurso da pesquisa histórica, como meio de compreender e traçar uma
linha “do tempo” que possibilitasse inferir os caminhos percorridos, as conquistas, avanços e
esquecimentos do percurso, nos permitimos pensar na contribuição dos estudos históricos da
formação docente para a formação oferecida nos novos tempos. Saliento a importante contribuição
da diversidade na formação docente que possibilite a construção do sujeito do conhecimento neste
espaço de formação, dialogando com os princípios da teoria crítica que o trata como um sujeito
histórico, inserido em um processo histórico, social e político com forte impacto sobre o seu fazer e
pensar.
EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DE GEOGRAFIA: O OLHAR MULTICULTURAL
O segundo estudo desenvolvido e que é objeto do presente artigo trabalhou
multiculturalmente sobre a identidade de gênero e orientação sexual, por meio do ensino de
Geografia (MOTA, 2009). O curso contou com oficinas, em que uma será brevemente analisada.
Fundamentou-se na ideia de que a identidade não é um conceito fixo, sendo móvel e cambiante
(MOTA, 2013). Para os coletivos universitários LGBTQI+ (que são manifestações que, a rigor,
estariam contempladas na sigla: L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de travesti e transexual, e
I de intersexo), tratar da identidade de gênero é uma conquista política e cidadã: é sair do
silenciamento, é buscar visibilidade social; é promover o reconhecimento e o respeito pelo outro; e,
por fim, é orientar para aprender a conviver com a diversidade.
Neste sentido, o curso buscou reconhecer que, para quem vive num estado de invisibilidade
de gênero, o autorreconhecimento da identidade contribui para elevar a autoestima e o autorrespeito
de si mesmo consigo mesmo e de si para com o Outro. A potência do autorreconhecimento está no
ato de problematizar os dispositivos discursivos e normatizadores do poder hegemônico,
heteronormativos, que fazem produzir o desprestígio social e gerar a invisibilidade daquele tido
como “o diferente”.
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A partir de Woodward (2003) e Hall (2003), a pesquisa buscou a compreensão de que a
identidade é relacional, marcada por meio de símbolos. Segundo Sampaio (2013), não nascemos
com uma orientação sexual e a homossexualidade é tão natural quanto a heterossexualidade, a
bissexualidade e quaisquer outras orientações sexuais, e também tão natural quanto ser destro ou
canhoto. O mundo social é hegemonicamente heteronormativo. Para Louro (2008), a
homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do século XIX, sendo a identidade
homossexual categorizada e nomeada como desvio da norma.
A partir do exposto, a oficina deu-se no contexto da Licenciatura de Geografia da
Universidade Federal Fluminense em Campos, na disciplina de Fundamentos Teóricos e
Metodológicos do Ensino da Geografia - FTMEG. O objetivo geral desta disciplina seria apresentar
a geografia como uma ciência aplicada no cotidiano do aluno inerente à forma com que cada um, a
partir do seu lugar de olhar o espaço, se relaciona com o mundo e com ele constrói seus
significados. Isto porque, para a geografia, o espaço é o seu objeto de ciência. Sendo assim, para a
formação de professor de geografia, objetivamos estudar e compreender o espaço geográfico como:
homem-sociedade-natureza. Para a compreensão da ciência geográfica, é inseparável essa tríade, já
que só existe espaço geográfico porque somente o homem é capaz de gerar sentido por meio das
diferentes linguagens que definem os objetos e as ações com que ele se expressa à natureza do
espaço, no tempo, na razão e na emoção (SANTOS, 2006). Segundo Gomes (2013, p. 40), “Há uma
geografia própria ao fenômeno da visibilidade na maneira como socialmente escolhemos lugares
para mostrar ou esconder coisas, valores ou comportamentos”.
Na oficina desenvolvida, o tema proposto foi “cidade”, sendo que o problema, proposto aos
alunos, foi o de construir um protótipo de cidade, utilizando técnica de colagem sobre papel A4,
com sobreposição, justaposição e composição dos planos das figuras, para gerar a projeção da
cidade, com diferentes perspectivas. O trabalho selecionado para análise no presente artigo foi
criado pelo aluno Ícaro (nome fictício) e ilustra a articulação multicultural da questão referente à
identidade de gênero com o conteúdo geográfico abordado, conforme mostra a figura 1 abaixo.
Tratou-se de uma imagem de trabalho em crochê, retangular e colorido, ao qual o referido
aluno deu o título de “Cidade Arco-Íris”. Foi possível notar que o criador se apropriou da imagemobjeto, um tecido sobreposto com flores de crochê, e desestabilizou o regime de invisibilidade de
gênero, aos olhos do observador, exprimindo, para si, a “Cidade Arco-Íris”. O tecido sob as flores
significaria, para ele, um prédio e, ao fundo, no plano liso do papel, toda a cidade estaria vestida de
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arco-íris. O depoimento do aluno Ícaro indicou que cada material selecionado teria relação direta
com o seu jeito de viver.
Para ele, as flores de crochê faziam parte do seu cotidiano, desde criança, uma vez que,
morando com a avó, aprendeu, com ela, a fazer crochê com diferentes formatos de flores e aplicálas, em sobreposição em tecido. Ao questionarmos Ícaro se isto era uma cidade, conforme a
atividade pedida, ele disse ser, sim, a sua cidade. O tecido seria um prédio e cada recorte de flor de
crochê corresponderia aos andares. Ao fundo, seria avistado o arco-íris, visto de qualquer lugar da
cidade, porque lá, na sua cidade, a população LGBTQI+ é a diversidade, vista por todos. Portanto,
as metodologias de estudo do meio e leitura de imagem, no campo da Geografia, articuladas ao
multiculturalismo, mostraram-se como potentes para se pensar sobre a identidade de gênero em
uma perspectiva de visibilização e de valorização da diversidade e de desafio as desigualdades.
CONCLUSÕES
As duas experiências aqui narradas mostram o potencial do multiculturalismo como fio
condutor para proporcionar práticas didáticas e pedagógicas comprometidas com a valorização da
pluralidade cultural nos campos do saber, contribuindo para a formação docente insurgente,
desafiadora da invisibilidade de identidades culturais plurais. Sendo assim, o ensino de geografia e
da história da educação, na formação de professores, são campos de possibilidades, lugares para se
colocarem desafios, insurgências e didáticas multiculturais transformadoras.
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ANEXO
Figura 1. Cidade Arco-Íris

Fonte: Ícaro, 2018.
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Resumo
O trabalho nos convida a participar do diálogo entre formação docente, diversidade cultural no campo
da Geografia e História da Educação à luz do Multiculturalismo em Educação. Tal olhar articula a
discussão de formação de professores a partir da perspectiva que privilegia o múltiplo, o plural, as
identidades marginalizadas e silenciadas no cotidiano educacional. Assim, analisamos duas experiências
de ensino multicultural: uma de formação de professores embasados na perspectiva histórica e outra de
Geografia a fim de compartilhar caminhos e estratégias para lidar com a diversidade cultural, entendida
como dimensão a ser trabalhada para o próprio exercício da docência. No primeiro trabalho foram
aplicadas as metodologias, histórico-documental e estudo de caso. O projeto educacional analisado
apresentou possibilidades de preocupação com a diversidade cultural em seu processo de formação.
No segundo trabalho foi proposta uma oficina sobre “Cidade”, e, para o desenvolvimento do tema foi
utilizada a técnica de colagem, e a metodologia leitura de imagem. Destacamos que, para o sujeito desse
trabalho, o que lhe afeta é a sua identidade de gênero, por ainda viver um estado de invisibilidade
cercado de conflitos e por preconceitos, para quem para proteger a vida guarda dentro de si, sua cidade
feita de flores e arco-íris, e, isso é o seu desafio de resistência diária. A luta do diferente é a luta por
reconhecimento social. O estudo mostrou potenciais na formação de professores, em termos da
sensibilidade à diversidade cultural e apontou perspectivas de modo que essa diversidade possa, com
mais ênfase, representar elemento chave e norteador das intenções curriculares presentes nessa
formação, de modo que ouvir diferentes vozes através de experiências práticas pedagógicas são
fundamentais para os cursos de licenciaturas.
Palavras-chave: formação de professores; geografia; multiculturalismo; identidade de gênero; história
educacional.
TESSITURA CURRICULAR E EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA
MULTICULTURAL DOCENTE
Fabiano Lange Salles – CPII
Ana Ivenicki – FE/UFRJ
Giseli P. de M. Xavier – FE/UFRJ

INTRODUÇÃO
A diversidade cultural, intensamente presente no contexto escolar, confirma a ideia
defendida por muitas autoras (CANDAU, 2012; CANEN, 1997; XAVIER; CANEN, 2008) de que
vivemos em sociedades multiculturais e de que a escola, dentro desse contexto, representa um
espaço de cruzamentos culturais (CANDAU, 2008), o que implica na construção de um currículo
que valorize as identidades culturais por meio da negociação cultural, dando voz às culturas
silenciadas, combatendo discursos preconceituosos e transformando a escola num espaço de
problematização e produção cultural. Nesse cenário plural, um dos principais agentes de ação é o
professor.
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Por isso, nos limites do presente estudo, voltaremos os nossos olhares para duas
experiências: uma, de construção curricular da disciplina Educação Física de uma escola de ensino
básico federal no Rio de Janeiro e outra no contexto de um curso de especialização
multiculturalmente orientado, em uma universidade pública no Rio de Janeiro. Objetivamos em
ambas as experiências analisar desafios e possibilidades para a constituição de identidades docentes
sensíveis à diversidade presente no cotidiano escolar.
REFERENCIAL TEÓRICO
Aos dois estudos tiveram, como referencial teórico, a perspectiva multicultural,
empreendendo um conjunto de estratégias que buscam abrir espaço a vozes anteriormente
silenciadas, questionando a construção dos preconceitos, das identidades e a diferença, além de
propor um debate sobre que conhecimentos e práticas estão incluídos e excluídos do currículo
(CANDAU, 2011; CANEN; MOREIRA, 2001; CANEN; XAVIER, 2011; CANEN, 2012;
IVENICKI, 2018).
De fato, o currículo da escola é resultado de estratégias pedagógicas que definem o que pode
ser representado ou não, legitimado e deslegitimado. Os discursos contidos nele, de forma clara ou
subentendida, apresentam conceitos particulares sobre o conhecimento, sobre formas de se
organizar uma sociedade e os diferentes grupos sociais. Dentro dessa perspectiva, o currículo, além
de ser uma prática que atribui significados é um discurso que constrói sentidos. “Ele é, portanto,
uma prática cultural” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 203). Tais práticas discursivas se estabelecem
no cotidiano escolar, muitas vezes de forma naturalizada e acrítica, privilegiando culturas,
conteúdos e identidades sociais em detrimento de outras.
A formação continuada dentro de uma perspectiva multicultural tem se mostrado uma
importante alternativa na sensibilização dos profissionais de educação para a valorização da
pluralidade cultural como princípio fundamental nas construções curriculares e, por consequência,
para a constituição de uma escola culturalmente responsiva (CANEN; XAVIER, 2012) ao buscar
superar a visão de um profissional que aprende métodos e técnicas para serem reproduzidos, como
que “copiadas” dos teóricos da educação e “coladas” em seus cotidianos escolares, como se
educadores fossem consumidores de conhecimento e meros transmissores de saberes dos outros
(CANEN; ANDRADE, 2005).
Contrariamente a essa lógica, defendemos formações continuadas que valorizem a
participação das diferenças (CANDAU, 2011), que sejam permeadas pela negociação cultural que
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defende o reconhecimento do “outro”, empreende diálogos entre diferentes grupos identitários,
encara “conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as
diferenças sejam dialeticamente integradas” (CANDAU, 2008, p.52) e experiências de
aprendizagens docentes questionadoras das relações desiguais de poder e problematizadora de
construções históricas de preconceitos (CANEN, 2012).

É com base nesses princípios que

assumimos a aprendizagem docente na perspectiva multicultural crítica como paradigma central do
presente estudo.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ambos os estudos foram de cunho qualitativo (DESLANDES, 2012) caracterizados como
um estudo de caso que consiste numa investigação profunda de uma ou poucas unidades de forma
que possibilite seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002). Enfatizamos o exercício do rigor
metodológico ao empreender a multiplicidade ou triangulação de métodos, uma importante
alternativa para a validação da pesquisa, e garantia de “uma compreensão em profundidade do
fenômeno em questão” (DENZIN; LINCOLN, 2010 p. 19).
O primeiro estudo deu-se por intermédio de vinte e cinco encontros para a elaboração
curricular, entre 7 de abril de 2016 a 7 de abril de 2017 e geraram mais de 71 horas de áudio, que
foram totalmente transcritas, além das conversas realizadas entre os participantes ao longo desse
período por meio de endereços eletrônicos, Facebook e pelo aplicativo WhatsApp. Com vistas ao
aprofundamento da investigação do fenômeno estudado analisamos as gravações dos encontros e
lançamos mão da análise documental (ANDRÉ, 2010) do currículo prescrito criado pelo grupo de
professores (COLÉGIO PEDRO II, 2017), produto do processo de formação continuada estudada.
A segunda experiência analisada se deu num curso de extensão realizado em uma
universidade pública destinado aos profissionais da Educação Básica - este ocorreu no primeiro
semestre de 2018, totalizando 38 horas de curso, sendo dividido em: oito encontros quinzenais
presenciais de três horas cada, nos quais foram utilizadas como metodologia de ensino palestras,
debates, estudos de caso e avaliação; oito horas não presenciais para confecção de um projeto de
intervenção escolar e seis horas para exposição e discussão do referido projeto. O instrumento de
pesquisa privilegiado na geração de dados também foi a análise documental (ANDRÉ, 2010) do
questionário final de avaliação de cada encontro.
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Para a análise e interpretação dos dados, utilizamos o método de interpretação dos sentidos,
que, segundo Gomes (2010, p. 105), propõe um avanço na intepretação, indo além dos conteúdos de
textos “na direção de seus contextos e revelando as lógicas e as explicações mais abrangentes
presentes numa determinada cultura acerca de um determinado tema”.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No que se refere ao primeiro estudo, a participação das diferenças foi um princípio base da
primeira fase de tessitura curricular, pois precisávamos minimizar os riscos de “engavetamento” do
documento que iríamos elaborar, caso fosse produzido por poucas pessoas. Do contrário seríamos
incoerentes com um dos princípios basilares da construção” curricular que foi a inclusão das
diferenças. Em consonância com essa perspectiva, Candau (2011) afirma que “a diferença é
constitutiva da ação educativa. Está no “chão” na base dos processos educativos, mas necessita ser
identificada, revelada, valorizada” (p.25). Inspirados por tais premissas foi fizemos um convite para
todos os professores de Educação Física da instituição.
Ao final do período de convite aos professores, conseguimos reunir um grupo de 21
docentes com experiência em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino
médio, e que trabalhavam na maioria dos campi do colégio pesquisado.
Defendemos a ideia de que a experiência de tessitura curricular em tela transformou-se
numa extensa experiência de aprendizagem docente que se deu ao longo de doze meses num
percurso rico de estudos e reflexões, conflitos e consensos, divergências e convergências que
contribuíram para a sensibilização dos participantes no sentido de valorizarem a pluralidade cultural
e, por consequência, para atuarem de forma coerente com o contexto plural inerente à escola.
Apresentaremos a seguir dois episódios que consideramos representativos desse processo rico de
aprendizagens.
A trajetória de tessitura curricular na nossa comunidade de aprendizagem docente contou
com a elaboração do seu currículo interno, pois, para operacionalizarmos a construção do
documento, inicialmente havia um entendimento coletivo de que precisaríamos nos preparar por
meio da leitura, estudo e debate de alguns textos.
Inicialmente, o texto foi aceito por todos e incluído nos nossos debates ao longo dos
encontros seguintes. No entanto, diante de outro debate acerca das perspectivas curriculares que os
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textos escolhidos conduziam, outro professor demonstrou certo incômodo pela ênfase na
perspectiva pós-crítica da Educação Física, como podemos ver a seguir:
Eu acho que a gente tá perdendo o caminho por conta de estar tentando estudar uma
linha ou tentando fazer com que as pessoas estudem essa linha, as pessoas não têm
esse tempo (...) eu queria esclarecer que foi o coordenador/pesquisador que produziu a
estimulação deste livro aqui [aponta o livro dos autores Neira e Nunes, 2009] (...). Isso
não deveria ser discutido nesse tom. (Reginaldo).
(...) se a gente entender que precisa estudar cada uma das tendências, é legal porque eu
tenho certeza que cada um de nós viveu cada uma dessas tendências (...), mas, se a
gente entender que a gente precisa voltar atrás, rever, pensar em outra proposta, que o
multiculturalismo não atende, que o outro atende, a gente vai fazer isso aqui, mas isso
só é possível se a gente estiver todo mundo junto aqui mesmo discutindo (Jordana).
(...) quando você [Reginaldo] fala que a gente não quer estudar uma teoria, eu queria
que a gente fizesse uma auto avaliação do quanto eu me sinto incomodado com teorias
das quais eu não abraço, então isso é uma coisa que a gente precisa rever, porque,
assim, eu estou aberto às teorias (...) (Coordenador/pesquisador, 12/5/2016).

Inicialmente, o diálogo acima, sinaliza a abertura para críticas aos textos sugeridos, o que ao
nosso ver alinha-se a uma concepção de formação continuada que valoriza as diferenças
disponibiliza-se em colocar os saberes em questão.
Por outra perspectiva podemos observar que as resistências às teorias pós-críticas ficaram
aparentes na primeira fala acima em virtude da interpretação do professor Reginaldo de estarmos
valorizando o texto que enfatizava a perspectiva pós-critica da Educação Física em detrimento de
outras. Pelo decorrer do debate, percebemos que os interlocutores buscaram ponderar a
flexibilidade para se abordar todas as perspectivas curriculares, assim como a necessidade de os
professores estarem abertos a conhecer perspectivas novas, mesmos que essas não sejam as que eles
defendem. Reconhecemos nesse diálogo traços da negociação cultural (CANDAU, 2008) na medida
em que os conflitos de ideias entre as diferentes identidades foram encarados abertamente com
vistas a construção de encaminhamentos comuns que respeitassem as diferentes opiniões, sem
desconsiderar as relações assimétrica de poder.
Ainda no percurso de construção curricular, o grupo estava lendo uma das primeiras versões
do currículo quando a professora Clarissa (nome fictício) apresentou uma dúvida a respeito do
significado da expressão “discursos normativos”, constante em no texto, o diálogo abaixo ilustra a
potencialidade do trabalho didático multiculturalmente orientado:
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Discursos normativos são aqueles que são cristalizados e naturalizados como norma
(Coordenador/pesquisador).
“Menina só veste rosa”, “menino joga futebol melhor” (Kelly).
(...) “se a menina é mais fraca ela não vai para o gol”. “Só menino pode entrar no gol”.
(Coordenador/pesquisador). (Encontro 22, quinta-feira, 16/02/2017).

Esse exemplo, ao nosso ver, representa a potencialidade dos debates que se desenvolvem
dentro de uma perspectiva multicultural crítica questionadora das relações desiguais de poder entre
as identidades e problematizadora de construções históricas de preconceitos (CANEN, 2012),
contribuindo assim, para sensibilizar identidades docentes à diversidade e a justiça curricular
quando apura olhares para analisar a forma como currículo privilegia certos conhecimentos e
identidades, vozes e discursos em detrimento de outros (NEIRA; NUNES, 2009).
O primeiro ponto de ressonância de toda a trajetória de leituras, debates e reflexões
permeadas pela perspectiva multicultural foi a escrita curricular. Nos limites do presente estudo
destacaremos dois trechos que indicam tais ressonâncias. Na primeira seção do documento
denominada “apresentação”, após um breve relato da trajetória de construção curricular,
observamos uma menção à perspectiva multicultural no seguinte trecho:
(...) esta proposta curricular pretende estimular práticas atentas à pluralidade de
identidades dos estudantes, a partir da compreensão da escola como espaço-tempo
multicultural de formação, a fim de construir uma sociedade democrática e justa,
finalidade primeira da educação pública. (COLÉGIO PEDRO II, 2017, p.238).

Ainda que de forma abrangente é possível perceber a menção clara à perspectiva
multicultural como balizadora para compreender a escola como um espaço de cruzamentos culturais
(MOREIRA; CANDAU, 2003). Com isso, vemos nesse trecho, indícios que nos permitem
caracterizar o documento como multiculturalmente explícito, por utilizarem taxativamente o termo
multi/interculturalismo como pressuposto teórico (CANEN; XAVIER, 2011). No entanto, ao
considerarmos a polissemia do termo multiculturalismo, é importante saber sobre quais perspectivas
multiculturais o documento se embasa. No parágrafo seguinte começamos a compreender a ênfase
ao multiculturalismo crítico a partir da compreensão do documento sobre o que seria um currículo
responsivo à diversidade
(...) um currículo coerente e efetivamente responsivo à diversidade, “valoriza e
reconhece as diferenças, como também assegura a diversidade cultural, superando
processos discriminatórios, opressão, injustiça social e naturalização das diferenças,
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apontando focos de resistência e de construção da identidade cultural” (NEIRA, 2015,
p. 293). (COLÉGIO PEDRO II, 2017, p.238).

As aproximações com o multiculturalismo crítico são patentes nesse trecho na medida em
que essa perspectiva também questiona a construção histórica de discriminações, preconceitos e das
diferenças presentes no currículo (CANEN, 2012).
No que se refere à segunda experiência narrada no presente artigo, relativa ao curso de
extensão em uma universidade pública, o foco principal era o trato da diversidade cultural no
contexto escolar tendo, como objetivo geral, desencadear, nos participantes, por meio da discussão
de temas conexos à questão, um processo de didática multicultural, no contexto escolar. Como
objetivos específicos, o curso pretendia possibilitar aos profissionais participantes do curso: a
análise crítica e a compreensão acerca da diversidade cultural que compõe a escola e suas
implicações na prática pedagógica e da sua própria condição de sujeitos multiculturais; a expansão
e discussão de conhecimentos sobre os diferentes grupos identitários culturais que formam a
diversidade escolar brasileira e os processos de exclusão inclusão escolar que os acometem; e a
elaboração de propostas de intervenção multicultural nas escolas, que propiciem a reflexão e a
valorização da diversidade cultural.
Os encontros/palestras foram realizados por professores da instituição. Cada encontro tinha
como foco uma temática multicultural, a saber: (1) Discutindo multiculturalismo e Educação; (2)
Conceitos de identidade/diferença, inclusão/exclusão escolar; (3) Identidade e origem sociocultural;
(4) Identidade de gênero e de sexualidade; (5) Identidade religiosa; (6) Identidade étnico-racial; (7)
Identidade e deficiência; e (8) Práticas docentes multiculturais.
Foram abertas 20 vagas e 20 profissionais da Educação se inscreveram. No entanto, é
importante ressaltar que, dos 20 inscritos, apenas 18 começaram a frequentar o curso. Quando
perguntados, no formulário de inscrição se conheciam a proposta multicultural de educação, 18
cursistas dos 20 inscritos responderam que sim, demonstrando que a perspectiva multicultural “(...)
como um conjunto de respostas à diversidade cultural e de desafios a preconceitos, tem sido central
nas discussões das desigualdades e da pluralidade na contemporaneidade, em escala mundial”
(IVENICKI, 2018, p.1152).

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

37

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

ANALISANDO AS PERCEPÇÕES NO CURSO DE EXTENSÃO
Os dados apresentados nesta análise se referem às respostas dadas ao questionário avaliativo
anônimo aplicado aos cursistas ao final dos encontros que tinha como propósito verificar em que
medida a participação dos cursistas nos encontros impactou a sua concepção sobre a diversidade
cultural e os possíveis efeitos na sua prática pedagógica.
O questionário avaliativo dos encontros contava com três questões: Quais ideias deste
encontro do curso você destacaria como relevantes para o trato da diversidade no contexto escolar?
Você considera que as ideias discutidas neste encontro o(a) levaram a um processo de reflexão
sobre a sua prática educacional? Sim ou não? Por quê? Como você avalia as atividades
desenvolvidas neste encontro?
Nas respostas dadas à questão 1, se destacam as seguintes ideias consideradas como
relevantes pelos cursistas: o reconhecimento da diversidade cultural que compõe as escolas
brasileiras; a existência de diferentes formas de perspectivas multiculturais; a necessidade de
reformular o currículo escolar para tratar da questão da diversidade cultural; o respeito e a
valorização das diferenças e o desafio a preconceitos; a necessidade de entender os conceitos de
identidade e diferença, inclusão e exclusão e suas formas de construção social; a reflexão sobre
pensamentos diferentes e os conflitos em geral; a existência de questões multiculturais pouco
discutidas no contexto escolar (imigração, refugiados, gênero, sexualidade; raça/etnia, religiosidade
e deficiência); a importância do papel do professor e da gestão escolar na discussão e na proposição
de soluções para as questões multiculturais; a necessidade de diálogo no contexto escolar; a
sensibilização pela prática dos profissionais da educação em relação às questões multiculturais; a
importância de se tratar desde a infância as questões de combate aos preconceitos, às
discriminações e às práticas de racismo; a diferença entre educação especial e educação inclusiva; a
necessidade de repensar a escola como um a proposta inclusiva.
É possível identificar, nas respostas dos cursistas, que há uma adesão à ideia de trabalhar a
questão da diversidade cultural em uma perspectiva multicultural no contexto escolar, contudo essa
ideia enfrenta muitos desafios e resistências, não se configurando como um consenso nas escolas,
conforme podemos ver nos extratos abaixo:
Pois a partir do apresentado fui instigada a refletir sobre o assunto mais e mais; e
mesmo diante da pesada realidade do multiculturalismo que ainda sofre muitas
resistências por parte dos próprios professores, por exemplo, por causa do 1% que
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pode ser alcançado, fui incentivada a pesquisar mais e dar importância a esse tema em
qualquer trabalho posterior. (Encontro 01)

Os cursistas também relataram a importância de repensar seus conceitos e preconceitos em
relação às diferentes identidades culturais na sua prática pedagógica:
Me fez refletir sobre a necessidade de uma desconstrução contínua de nossas questões
e paradigmas. (Encontro 02)
Porque mesmo sem perceber, atentar, reproduzimos discursos e práticas racistas que
precisam ser questionadas e refletidas a todo tempo. (Encontro 06)

O contato com temáticas para os quais eles não foram formados e/ou não se consideravam
preparados para lidar no contexto escolar quando falamos de diversidade cultural e seus desafios,
foi um aspecto considerado relevante para os participantes do curso:
Foram trazidas questões que muitos ainda não foram preparados, mas que são desafios
que estão muito próximos de serem enfrentados e que é necessário que se pense em
estratégias para lidar com eles. (Encontro 03)

A necessidade de atualização para lidar com as diferentes demandas que caracterizam a
diversidade cultural foi outro aspecto destacado pelos participantes após os encontros do curso:
Porque pude perceber o quanto estamos inseridos num contexto multicultural e que
precisamos o tempo todo estar atualizados e sermos receptivos com a diversidade de
alunos que encontramos em sala de aula. (Encontro 01)

Durante os encontros, os cursistas conseguiram articular as discussões propostas com os
desafios vividos na sua prática pedagógica:
Porque contribuíram para olhar para o “chão da escola” e suas práticas. (Encontro 07)
Sem dúvida. Trabalho numa creche (...) e convivo diariamente com crianças negras e
que passam por situações de racismo. (Encontro 06)

Em relação à questão 03, para a maioria dos cursistas, as atividades desenvolvidas durantes
os encontros do curso foram consideradas positivas:
Foi muito interessante! As diferentes vozes falaram sobre a mesma temática a partir de
diferentes perspectivas, o que enriqueceu a reflexão. (Encontro 06)

A análise das respostas ao questionário avaliativo demonstrou a importância do
desenvolvimento de experiências extensionistas que viabilizem a formação de professores
multiculturalmente orientados, sensíveis à diversidade cultural e aptos “(...) a compreender o
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conhecimento e o currículo como processos discursivos, marcados por relações de poder desiguais,
que participam da formação das identidades” (CANEN; XAVIER, 2005, p.336).
CONCLUSÕES
As experiências aqui descritas ilustram perspectivas insurgentes em práticas didáticas de
formação continuada docente. Na primeira, buscamos compreender como uma experiência de
construção curricular se constituiu num processo de formação continuada multiculturalmente
orientado com vistas a auxiliar na construção de identidades docentes que saibam lidar com a
diversidade cultural intrínseca à escola contemporânea. Neste caso, concluímos que a tessitura
curricular em análise contribuiu para a constituição de identidades docentes mais sensíveis à
diversidade cultural presente na escola quando buscou valorizar a participação das diferenças sem
distinção de pessoas mais ou menos alinhadas com os pensamentos dos coordenadores do processo;
também pela forma como lidou com divergências surgidas em virtude das possíveis ênfases entre
perspectivas curriculares que permitiram aos participantes um espaço aberto para colocarem seus
argumentos por meio da negociação cultural (CANDAU, 2008). Na segunda, o curso de extensão
trouxe assuntos relativos a identidades plurais e, de acordo com as percepções reveladas, teve
impactos nas identidades docentes ali presentes.
Nesse sentido, essas experiências de aprendizagem influenciaram na constituição de
identidades docentes sensíveis às diferenças que possibilitaram aprofundar os debates dentro de
uma perspectiva multicultural, problematizando discursos monoculturais e construções históricas de
preconceitos (CANEN, 2012; CANEN; XAVIER, 2011). Dessa forma, é possível concluir que
essas experiências de aprendizagem docente puderam contribuir para forjar identidades docentes
mais sensíveis às opiniões divergentes e abertas às perspectivas pedagógicas diversas numa postura
que dialogue com às diferenças intrínsecas ao cotidiano escolar.
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Resumo
Ao assumirmos o multiculturalismo como uma característica das sociedades contemporâneas e a escola
como um espaço de cruzamentos culturais, argumentamos que construções curriculares responsivas à
complexidade plural da escola devem se tornar multiculturalmente orientadas e, consequentemente, um
espaço de formação continuada com impactos multiculturais para as identidades docentes. Por isso, o
presente artigo aborda duas experiências de formação continuada docente multiculturalmente
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orientada, sendo uma relativa a uma experiência de construção curricular na disciplina Educação Física
em uma escola de ensino básico federal no Rio de Janeiro e a outra em uma experiência de extensão em
um curso de Pedagogia em uma universidade pública no Rio de Janeiro. Objetivamos analisar desafios e
possibilidades das experiências para a constituição de identidades docentes sensíveis à diversidade
presente no cotidiano escolar. Para tanto, empreendemos estudos de cunho qualitativo que
caracterizou-se como um estudo de caso. Para a análise e interpretação dos dados, utilizamos o método
de interpretação dos sentidos. Os resultados apontaram para as potencialidades de estratégias didáticas,
como a abordagem problematizada de temas relativos às identidades plurais em cursos de formação
continuada multiculturalmente orientados; a valorização das diferenças na participação de todo o
processo de construção curricular, assim como, a negociação cultural como importante alternativa para
o diálogo entre diferentes grupos identitários. Foi possível concluir que essas experiências de
aprendizagem docente puderam contribuir para forjar identidades docentes mais sensíveis às opiniões
divergentes e abertas às perspectivas pedagógicas diversas numa postura que dialogue com às diferenças
intrínsecas ao cotidiano escolar.
Palavras-chave: Formação Continuada; Multiculturalismo; Currículo; Educação Física; Especialização
docente.
“É HOMEM MESMO? COM ESTA ROUPA? SEI NÃO!!”: REFLEXÕES SOBRE
MULTICULTURALISMO E INFLUÊNCIA DAS MASCULINIDADES TÓXICAS NO
PROCESSO DE COCONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES INFANTO-JUVENIL
Paulo Melgaço Silva Júnior – SME Duque de Caxias /PPGEAC –UNIRIO
Adriana Gonçalves – SME-RJ/ FEBF/UERJ

INTRODUÇÃO
O título deste artigo foi construído a partir de falas proferidas por alunos da educação
infantil e do 6º ano, os primeiros com 4 anos e os segundos com 12 anos, em instituições públicas,
uma numa creche municipal na zona norte do município do Rio de Janeiro e a outra na periferia
urbana de Duque de Caxias, durante aulas de artes ministradas por um dos autores deste artigo.
Essas falas aparecem como reações, ou seja, os alunos reagem quando o ballet entra em cena. No
caso da escola de Duque de Caxias, o episódio em questão aconteceu quando o professor estava
apresentando as linguagens artísticas e, ao apresentar o ballet clássico, colocou, no vídeo, um
fragmento da valsa do ballet “A Bela Adormecida” (Marius Petipa/ Tchaicovsky). E, na educação
infantil, a vivência das crianças com o ballet como dança provocou, em alguns meninos, uma
reivindicação, pois queriam uma “dança de homem”.
No ballet, geralmente, aparecem rapazes vestidos com malha dançando com as moças. E
essa imagem desencadeou, nas turmas de diferentes idades e em diferentes etapas da educação, uma
série de discussões, sendo que estas, por sua vez, revelaram fortes marcas sobre as perspectivas de
masculinidade dos alunos e alunas, delimitando o que é “para” e “de” homem e aquilo que não o é.
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Quando se vive essas situações em sala de aula, mesmo refletindo sobre o cotidiano, dificilmente,
em um estalar de pensamentos, tem-se um insight, e inicia-se, de imediato, um processo
investigativo. Todavia, essas informações se transformam em hipóteses, que podem ser refutadas ou
contrastadas mais adiante.
E as hipóteses se solidificam como pesquisa, quando se unem com algumas possíveis
“coincidências”. Uma destas foi ocorrida em Duque de Caxias com alunos do 6º ano e outra com
crianças da educação infantil, quando a outra autora deste texto estava trabalhando a dança em sua
turma e convidou o professor de ballet e seus alunos/as bailarinos/as para se apresentarem naquele
espaço. Logo após a apresentação e despedida do grupo, um aluno de 4 anos proferiu: “o homem
não dança ballet, se dança, é viado”. Estes dois episódios, que se desenrolaram na educação básica,
num primeiro momento, poderiam ser duas coincidências, todavia chamou muito a atenção a
postura desses alunos em diferentes etapas da educação. Deste modo, as coincidências foram
analiticamente pensadas como uma interface da masculinidade tóxica e como suas influências
orientam modos de pensar e agir, no processo de construção das masculinidades contemporâneas.
Neste sentido, o objetivo central deste artigo é refletir sobre as possibilidades de
desestabilização dos modelos hegemônicos de construção de masculinidade, raça e classe social,
buscando novas alternativas e possibilidades, a partir dos diálogos e perspectivas construídas com
as crianças da educação infantil de uma escola pública localizada no subúrbio da cidade do Rio de
Janeiro e com os adolescentes do 6º ano de outra escola pública, localizada na periferia urbana de
Duque de Caxias sobre o que é ser homem e como o/a professor busca subsídios para problematizar
visões essencializadas sobre masculinidades, raça e classe social.
Dentre as possibilidades de enfrentamento teórico apresenta-se, como escopo teóricometodológico, o multiculturalismo (CANEN, 2007; CANEN e CANEN, 2005), entendido como a
possibilidade de promover uma educação para o reconhecimento do outro, para o diálogo entre os
diferentes grupos sociais na possibilidade de contribuir para as discussões que enfrentam na escola
os diversos e complexos atravessamentos culturais, sociais e étnico-raciais (SILVA JUNIOR,
2014).
Defende-se, neste artigo, a ideia de que as questões de masculinidades não se isolam de
outros marcadores identitários e, por isso, ao abordar tal temática, também se pensa nos demais
atravessamentos relativos a raça, classe social, gênero e sexualidades. Assim, coadunamos com
Crenshaw (2004) quando afirma que as questões de raça, sexualidades, gênero e classe social
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devem ser vistas como interseccionadas, ou seja, não podem ser dissociadas, uma vez que se deve
olhar para o sujeito social como um todo e não apenas por um ângulo de suas subjetividades.
REFLEXÕES INICIAIS
Com Canen e Canen (2005), é possível compreender sobre as identidades e sua interrelação, nas três dimensões: individual, institucional e coletiva. Nesse artigo, de tamanha ousadia de
seus elaboradores, pensa-se a identidade individual amalgamada também pela profissional, que se
constitui tendo como referência a atuação profissional que, neste caso específico, destaca-se como
relativa à profissão de professor. Portanto, de antemão, informamos que o tema desenrolado neste
artigo apresenta reflexões oriundas do chão da escola. Como indica Freire (1997), a sala de aula é
um texto que precisa ser lido e interpretado em suas entrelinhas. E o resultado dessa leitura, quando
comprometida com a pesquisa, produz conhecimento.
Aprofunda-se, neste artigo, tanto teórica como analiticamente, a dimensão “professorreflexivo”, como delineou Schön ao amalgamar docência e reflexão. Para compor a discussão,
articula-se com Lüdke (2000) e Freire (1997), que consideram o professor como pesquisador.
Assume-se o desafio de fazer pesquisa na escola e com professores da escola básica, a partir de
observações participantes, registros ordinários produzidos pelas interações e reflexões oriundas da
prática docente, que caracterizam a ação pedagógica do professor e da professora, autores deste
texto. “A importância da atividade de pesquisa para o professor, em qualquer nível de atuação, é
inegável. Quando se trata do professor da educação básica, a questão se reverte de particular
complexidade [...]” (LÜDKE, 2000, p. 116).
O estudo tem, por escopo, contribuir para as discussões que tratam da desconstrução de
estereótipos machistas manifestados na relação educador-educando, no interior das instituições de
educação básica.
Envolve a educação infantil e o ensino fundamental II. Na etapa da educação infantil, a
experiência ocorreu numa creche do município do Rio de Janeiro e, com relação ao Fundamental,
tratou-se de alunos/as do 6º ano de uma escola pública de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
(RJ). Para além da distância geográfica, os educandos e as educandas que colaboraram com as
reflexões produzidas, se distanciam, também, pela faixa etária: enquanto na creche os sujeitos da
pesquisa estavam com aproximadamente 3-4 anos, no ensino fundamental II as idades variavam
entre 11-13 anos.
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O curioso é que, com tantos distanciamentos, o que os educandos e educandas das diferentes
etapas da educação básica tinham em comum? Revela-se que um ponto de aproximação entre essas
crianças e esses adolescentes foi o posicionamento machista em relação à dança, uma vez que, para
alguns meninos e meninas, crianças da creche, “homem que é homem, não dança ballet e se dançar
é VIADO” (Joaquim, 4 anos) (nome fictício). Já para os adolescentes da escola municipal “ballet
não é coisa de homem, principalmente de negão” (Caio, 12 anos). Diante desses posicionamentos,
nota-se como a masculinidade tóxica afeta a construção da ideia de ser homem de crianças e
adolescentes, haja vista suas reverberações no cotidiano escolar. Tais falas evidenciam, ainda, um
recorte que culminou nas linhas deste texto. Questiona-se quantos outros docentes não esbarram
com a questão da masculinidade hegemônica em suas interações no cotidiano escolar.
A masculinidade hegemônica se distinguiu de outras masculinidades, especialmente
das masculinidades subordinadas. A masculinidade hegemônica não se assumiu
normal num sentido estatístico; apenas uma minoria dos homens talvez a adote. Mas
certamente ela é normativa. Ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem, ela
exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e legitima
ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens (RODRIGUES e
BARRETO, 2013, p. 245).

Como relação aos dados para discussão, o artigo se ancora na análise das observações
registradas no caderno da turma 32. Segundo Gómez (2012) o estudo sobre os cadernos assume
diferentes possibilidades “(...): cadernos enquanto testemunhos da cultura escolar e dos agentes que
nela intervêm, isto é, o devir cotidiano da escola” (p. 66). Os dados relacionados às interações com
os adolescentes também partiram dos registros do professor no caderno de notas, aqui definido
como diário de bordo onde, ao longo do ano, são registrados os acontecimentos relevantes ou que
chamem a atenção por algum motivo, de que possam ser acompanhados com maior atenção.
Adotou-se, como método, a pesquisa - ação, uma vez que as proposições levantadas pelos
educandos e pelas educandas suscitaram, em colaboração com os educadores, a desconstrução
conjunta de estereótipos atribuídos à identidade masculina. Assumiu-se, em parceria com os
sujeitos do processo de aprendizagem, o desafio de reconfigurar a relação homem e ballet e,
consequentemente, desestabilizar outros possíveis estereótipos. De acordo com Thiollent (2005)
“(...) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo (...)” (p.16).
No emaranhado ensino-pesquisa, no qual educar, intervir, refletir e transformar constituem
interfaces de um mesmo processo, coadunam-se as contribuições de Freire (1997) e Gómez (2012),
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que enfatizam o protagonismo e a escrita docente. “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem
ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando,
reprocurando” (FREIRE, 1997, p. 15).
A pesquisa enfatiza a importância de enfrentar e contrastar opiniões já construídas. Como
estratégia, salienta a triangulação, ou seja, a adoção de diferentes instrumentos para a coleta das
informações. No texto, confrontam-se os dados a partir da observação participante, da análise dos
registros das falas dos educandos e educandas que atravessaram a experiência docente na educação
básica. Chama-se a atenção para a situação rotineira, apesar do recorte temporal para este estudo, no
sentido de que a cada ano, com novas turmas, continua-se a enfrentar a mesma tensão quando o
ballet entra em cena da educação básica, seja na educação infantil ou no ensino fundamental.
DO REGISTRO ORDINÁRIOS2 E DAS EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS PARA A PRODUÇÃO
TEXTUAL
Compreende-se, como registro, tanto as anotações não oficiais como as burocráticas,
desenvolvidas na escola. Em nossa pesquisa, o registro foi caracterizado por aqueles informais, que
trataram exclusivamente da escrita dos profissionais da escola. No que tange a esse tipo de registro,
podemos trabalhar com uma variedade de fontes, tais como: bilhetes, agenda, planos de aula,
avaliações e cadernos. Em relação às vivências, destacam-se as interações constituídas entre
educandos, educandas e educadores, no cotidiano da educação básica. Neste caso específico, o que
está em xeque são as experiências educacionais com os estereótipos associados à identidade
masculina que, pelas análises, deixam perceber a predominância da masculinidade hegemônica,
como foi possível verificar no discurso dos estudantes, seja na mais tenra idade ou na adolescência.
OS COTIDIANOS DA PESQUISA: OS BASTIDORES DA ATIVIDADE DOCENTE
Nesta seção, destacam-se as experiências no que diz respeito às discussões de gênero e os
estereótipos que emergiram, relacionados à identidade masculina na escola. Estes foram os
dispositivos para a elaboração deste artigo, sendo que o primeiro momento apresenta o
entrelaçamento dessa questão no cotidiano da educação infantil e, em seguida, a vivência com os
estudantes adolescentes na escola municipal. Assume-se as discussões de gênero como uma
interface dos bastidores escolares.
Considera-se nesta discussão as contribuições de MIGNOT; CUNHA (2006). Razões para guardar: a escrita ordinária
em arquivos de professores/as. Revista Educação em Questão, Natal, v. 25, n. 11. P. 40-61, jan/abr. 2006.
2
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Diante da questão, recorre-se às proposições de Louro (2003)
Desconstruir a polaridade rígida dos gêneros, então, significaria problematizar tanto a
oposição entre eles quanto a unidade interna de cada um. Implicaria observar que o
polo masculino contém o feminino (de modo desviado, postergado, reprimido) e viceversa; implicaria também perceber que cada um desses polos é internamente
fragmentado e dividido (afinal não existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres
que não são idênticas entre si, que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou
opositoras) (p 31-32).

Como sujeitos sociais comprometidos com o multiculturalismo e com as diferenças,
assumimos o compromisso de problematizar as discussões de gênero e seus estereótipos em sala de
aula, principalmente quando o tema é levantado pelos estudantes.
No ano de 2016, quando foi apresentado o ballet como dança na creche, as crianças
reagiram, tanto os meninos como as meninas, demonstrando não compreender o ballet como uma
dança masculina. Os meninos se negaram a dançar, na medida em que consideraram-no como dança
de menina, com o apoio de grande parte das meninas. Até Liza (nome fictício), que prefere superheróis do que princesas e gosta de se vestir de Hulk e Homem Aranha, expressou que “menino não
dança ballet”.
Em paralelo, no ano de 2018, na Escola Negritude3 ,quando o professor estava apresentando
as linguagens da arte (artes visuais, teatro, música, entre outras) surgiu, novamente, a problemática
de homens no ballet clássico. É relevante destacar que tas conteúdo foi trabalhado com Power
Point, imagem de vídeo e depoimentos, objetivando que os/as alunos/as pudessem perceber a
abrangência de cada linguagem. Assim, quando se estava apresentando a linguagem da dança, o
professor iniciou a aula exibindo um vídeo, retirado do Programa Domingão do Faustão da Rede
Globo de televisão.
Naquele vídeo4 apareciam os atores Marcello Melo Jr, Rodrigo Simas e Rodrigo Hilbert,
dançando diversos ritmos: salsa, hip hop e samba, entre outros. Enquanto assistiam ao vídeo, alguns
alunos destacavam os movimentos executados pelos artistas, bem como as facilidades e as

Destacamos que assim como os nomes de alunos/as, o nome da escola é fictício. Escolhemos este nome para destacar
que a escola é formada por uma maioria de alunos/as negros/as, residentes na periferia urbana de Duque de Caxias. Esta
escola, mantida pelo município, oferece cursos da educação.
3

É importante ressaltar que a escolha destes vídeos e destes artistas não foi aleatória. Trata-se de artistas conhecidos do
grupo e que são considerados por eles/as como modelos de homens.
4
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dificuldades dos movimentos. Já entre as meninas, os comentários estavam relacionados à beleza
dos artistas.
A valsa foi o último ritmo apresentado. Após a apresentação do vídeo, o professor trouxe o
ballet clássico e apresentou um trecho da valsa do ballet “A Bela Adormecida”. A partir de então,
os comentários foram marcantes5:
“Isto é ballet clássico? Homem não dança isto” ponderou Igor, de 11 anos.
“Professor olha a roupa, calcinha apertada deste jeito, ballet clássico não é coisa de
homem” (Vinicius, 11 anos).

Como professor, um dos autores que ministrava a aula tentou argumentar que não havia
diferença entre a valsa dançada no programa do Faustão e aquela a que estavam assistindo. Era o
mesmo ritmo que teve origem nas cortes europeias.
“É diferente, e professor... A valsa de salão, nós dançamos nas festas de 15 anos, é
coisa de homem e mulher... esta que está no ballet tem muito jeitinho, muito
delicada... imagina dançar isto na minha festa de 15 anos?” (Aline, 11 anos).

De acordo com Connell (1995), Badinter (1993), Moita Lopes (2002, 2006) e Silva Junior
(2017), as masculinidades são construídas com base em projetos de masculinidade hegemônica.
Nessa perspectiva, podemos perceber a masculinidade como uma construção social, cujo processo
acontece diariamente, sendo afirmado e comprovado por meio de diversos rituais e da cultura de um
determinado povo e de um determinado momento histórico. Assim, homens aprendem a se
“tornarem homens” por meio dos projetos de gênero masculino com os quais se envolvem e pelo
pertencimento a determinados grupos.
Então, para ser homem é preciso tornar-se homem (BADINTER, 1993), o que sugere que o
caminho para concretizar as regras da masculinidade precisa ser construído e conquistado. A
possibilidade de se desviar desse caminho é uma constante ameaça na vida dos sujeitos. Nesta
perspectiva, os meninos aprendem, desde muito cedo, as regras e normas que deverão ser seguidas
para que eles se tornem “homens de verdade”. Deste modo, compreende-se a posição das crianças
na creche em relação ao ballet e a masculinidade, embora não seja este o posicionamento
valorizado, quando se advoga pela educação multicultural.

É relevante destacar que sempre os fatos ocorridos nesta turma, não se constituem em novidade para o professor,
sempre que trabalha com turmas do 6º ele considera importante apresentar a dança e o ballet clássico como linguagem
artística e enfatizar a ideia de homens no ballet clássico.
5
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Conforme estudos apresentados por autores como Silva Júnior (2014; 2019), defendemos o
argumento de que a escola se constitui como um importante espaço no qual é possível reforçar ou
subverter modelos normativos de gênero e de masculinidades, que vêm sendo repetidos e
reforçados, ao longo dos tempos. Será neste espaço que crianças e adolescentes irão vivenciar novas
relações de poder, de gênero e de raça, colocando em xeque ou reforçando os diversos discursos
que circulam nos núcleos familiares. A escola tem a oportunidade de problematizar, interrogar e
permitir a desconstrução de visões essencializadas, contribuindo para o combate a ações
preconceituosas e violentas em relação às diferenças.
Conforme Canen (2007) e Ivenicki (2018), o multiculturalismo assume sentidos
diferenciados, sendo que, neste estudo, aproximamo-nos com a vertente que se aproxima da Teoria
Crítica, denominada de multiculturalismo crítico, que versa sobre o diálogo com as diferenças e
questiona as relações assimétricas que marcam as práticas excludentes. Anuncia-se essa perspectiva
como estratégia de ação e reflexão nos embates cotidianos, seja no âmbito educacional ou em
outros segmentos da sociedade. A incorporação do multiculturalismo crítico em nossas ações
favorece a desestabilização de práticas homogêneas e discriminatórias como, por exemplo, as que
fundamentam preconceitos de gênero.
Advoga-se pelo multiculturalismo crítico, assinalando que tal perspectiva vai além de outras,
como as perspectivas liberais que assinalam a diversidade, celebram as diferenças, sem, contudo
aprofundarem formas pelas quais processos excludentes e discriminatórios se perpetuam e formas
de desafiá-los.
Vislumbra-se a desconstrução de concepções homogêneas e hegemônicas que caracterizam
visões e práticas fixas para meninas e meninos, com arraigadas definições de gênero, classe social e
etnia, dentre outros marcadores identitários. Em contrapartida, propõe-se uma relação multicultural
crítica com a educação, considerando-se os processos de identificação que marcam as relações dos
educandos nos mais diversos tempos e espaços. Adentra-se nas discussões de gênero e educação,
atravessadas pelo a
A questão que esteve implícita neste artigo foi a de discutir possibilidades de problematizar
e desestabilizar modelos hegemônicos de construção da masculinidade, interseccionada por
marcadores de raça e classe social, buscando novas alternativas, a partir dos diálogos e perspectivas
construídas com as crianças da educação infantil e os adolescentes do 6º ano de escola pública
localizada na periferia urbana de Duque de Caxias. Trabalhar as questões, de maneira
interseccionada, colaborou para uma maior compreensão das múltiplas subjetividades presentes na
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sala de aula. O multiculturalismo mostrou-se como importante subsídio no processo de
desnaturalização e problematização de visões congeladas de cultura, que produzem sofrimento e
hierarquização entre sujeitos. Destacamos que este trabalho deve ser sistemático e contínuo.
As interações com os educandos e as educandas revelaram posicionamentos expressos por
meio de discursos excludentes em relação aos marcadores identitários que compõem a identidade
masculina, quando estes se revelavam fora do âmbito considerado como hegemônico. Neste
sentido, tais discursos expressavam uma concepção de identidade masculina amalgamada em
estereótipos encerrados na dicotomia homem x mulher. Diante do observado, vivido e sentido, a
prática pedagógica associada à pesquisa-ação priorizou a ação e a reflexão rumo à desconstrução de
estereótipos da masculinidade na dança, com recorte para o ballet, ação e reflexão estas
direcionadas ao desafio aos ataques a masculinidades plurais, produzidos pelos alunos e pelas
alunas.
Percebeu-se que, no cotidiano escolar, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, é
urgente enfrentar o legado da heteronormatividade, uma vez que, por diferentes formas de
manifestação, os educandos e educandas expressam suas concepções de mundo carregadas de
preconceitos e estereótipos, impondo, para os docentes, um grande desafio, qual seja: a
desconstrução dessa perspectiva, para que os princípios que norteiam a educação sejam
incorporados nas práticas escolares.
No entanto, é necessário compreender que a pesquisa aqui relatada, por seu caráter
qualitativo, aconteceu em contextos específicos de interação entre meninos/as e o ballet clássico,
não almejando a generalização de seus resultados, mas sim levantar possibilidades e reflexões que
possam desestabilizar preconceitos e práticas homogeneizadoras. Nesse sentido, é importante
sinalizar que existe a possibilidade de meninos e meninas participarem de outras experiências de
vida e, então, certamente, há a possibilidade de eles/as reinventarem os seus discursos e as suas
masculinidades.
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Resumo
A dança, componente curricular no ensino das artes na educação básica, chamou a atenção, com
destaque para o ballet clássico, que ainda causa estranhamentos e questionamentos, por parte dos
educandos. Visões essencializadas relacionam o ballet como atividade feminina e racializada. Considerase, no presente texto, os potenciais que que o multiculturalismo apresenta em suas vertentes, tendo o
ballet como ponto de reflexões e construções. O título deste artigo foi construído pelas falas proferidas
por alunos da educação infantil e do 6º ano, os primeiros com 4 anos e os segundos, com 12 anos, em
instituições públicas. As aulas de artes – envolvendo o ballet como dança - ministradas pelos autores
deste artigo motivaram o objetivo central deste artigo: refletir sobre as possibilidades de
desestabilização dos modelos hegemônicos e a desconstrução da masculinidade tóxica, raça e classe
social, através das interações com as crianças da educação infantil e com os adolescentes do 6º ano.
Diante dos efeitos culturais e sociais oriundos da masculinidade tóxica, na condição de educador (a),
assume-se a necessidade de pensar atividades sobre o que é ser homem e como o/a professor pode
problematizar visões essencializadas. A docência com pesquisa surge a partir da relação com os
educandos que oportunizaram reflexões - ações em prol de uma educação comprometida com o
multiculturalismo. Utilizamos como aportes: a epistemologia da prática e a pesquisa ação. A análise de
dados considerou: a) observação participante; b) diário de campo com registro dos acontecimentos
cotidianos e c) análise de documentos. As discussões de Louro (2003). Canen e Canen (2005), Canen
(2007), Silva Junior (2016) e Candau (2003) foram incorporadas. Este estudo problematizou visões
congeladas de masculinidade e raça e contribuiu com o combate ao machismo, racismo e preconceitos,
nas interações com os sujeitos da educação.
Palavras-chave: prática pedagógica, identidade de gênero; masculinidades; multiculturalismo.
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Resumo
Este painel discute as formações inicial e continuada em Educação Física na perspectiva da inclusão e
da diferença. Tal proposta localiza-se nas abordagens da Didática que focalizam o tensionamento entre
identidade, igualdade, inclusão e diferença nos contextos educacionais, contribuindo para a construção
de processos pedagógicos mais inclusivos e que visibilizam o reconhecimento de sujeitos
subalternizados. O primeiro trabalho é uma pesquisa com professores/as de três municípios do estado
do Rio de Janeiro com o objetivo de discutir a atuação e formação docente nas questões da diversidade
e da diferença. Os resultados mostraram que os/as docentes reconheciam os termos como sinônimos e
que nenhuma ou poucas disciplinas do currículo de formação inicial abordaram as temáticas. O
trabalho em sequência, dois relatos de experiência ocorridos em aulas de um curso de Licenciatura de
uma universidade pública no município de Montes Claros – MG, discute a importância de uma
educação humanizadora ao problematizar a maternidade não planejada e a transição capilar na
valorização da negritude. Aponta-se que a partilha de experiências e falas pode trazer significados
diferenciados para os/as discentes, como também possibilitar a constante modificação pessoal de
docentes que conduzem esse processo. Por fim, o último trabalho analisa as memórias de
professores/as que são estudantes de um curso de especialização em uma universidade federal carioca,
como elemento formativo na perspectiva da inclusão. Utilizou-se a estratégia do Abecedário da
Inclusão, construído a partir das memórias que os/as marcaram durante a escolarização na educação
básica e no ensino superior. As reflexões propostas permitiram resistir à perpetuação da consciência
reificada no processo de formação, dando força, sentido e materialidade em um fazer políticopedagógico que se identifica e se relaciona com os valores da inclusão. Deste modo, buscamos com
este painel, tensionar a importância da perspectiva da inclusão e da diferença na formação docente em
Educação Física.
Palavras-chave: Educação Física; Inclusão; Diferença; Formação inicial; Formação continuada.
DIVERSIDADE E DIFERENÇAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE A
FORMAÇÃO E AÇÃO DOCENTE
Laura S. Nunes Gerbassi – UFRJ
Lívia Neves Lazera – IFRJ
Luana de Oliveira R. da Silva – ENSP/Fiocruz
Leandro Teofilo de Brito – CPII

INTRODUÇÃO
Como professores/as nos deparamos com sujeitos diferentes entre si - que tem suas
preferências, características, culturas; e por tal razão, devemos entender que ao ensinar, se lida com
uma ampla variedade de possibilidades e de sujeitos com singularidades múltiplas, logo, a tarefa de
dar aula deve compreender tais aspectos. Assim, entende-se que a educação não se constitui
somente em transmissão de conceitos e teorias, pois a mesma é responsável pela formação de
cidadãos e cidadãs atuantes na sociedade, direcionando estas pessoas para uma carreira e também
para a vida. Dessa maneira, torna-se imprescindível que as diferenças estejam presentes nas
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discussões realizadas em aula, cabendo ao/a professor/a trabalhá-las de forma que seus/suas
alunos/as possam compreendê-las e respeitá-las.
A Educação Física, como todas as disciplinas, evoluiu e modificou seus objetivos desde a
sua inclusão nas escolas, no século XIX. Inicialmente, teve grande influência da área médica e
militar, atuando como uma disciplina voltada para aspectos fisiológicos e técnicos e, com o passar
dos anos, ganhou um viés mais crítico que não levava mais em consideração somente o corpo e o
movimento, mas também a cultura, as relações sociais, a política e reconhecia estudantes como
sujeitos sociais e cidadãos (BRASIL, 1998).
Entendendo que cada um/uma possui diferentes características em suas aulas, o/a professor/a
de Educação Física deve agir de forma combater a exclusões e/ou incentivo a preconceitos,
celebrando a diversidade e principalmente reconhecendo as diferenças. Nesta discussão, deve-se
entender que diversidade e diferenças não são sinônimas (MISKOLCI, 2012; VENCATO, 2014),
conforme discutiremos de forma mais ampla no desenvolvimento deste trabalho.
Deste modo, buscamos nesta pesquisa discutir a formação e a atuação de professores/as de
Educação Física que lecionam nas cidades de Petrópolis, Rio de Janeiro e Duque de Caxias para o
trabalho com a diversidade e as diferenças em suas aulas, além de problematizar se durante a
formação inicial e/ou continuada houve acesso aos conhecimentos para lidar, em sala de aula, com
as temáticas diversidade e diferenças.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Podemos compreender que a educação não se constitui somente em transmissão conteúdos.
Ela é responsável pela formação de cidadãos e cidadãs atuantes na sociedade, formando sujeitos
para uma carreira e também sua vida. Dessa maneira, torna-se imprescindível que a diversidade e as
diferenças estejam presentes nas discussões realizadas em aula, cabendo ao/a professor/a trabalhálas de forma que os/as estudantes possam compreendê-las e respeitá-las.
Ao discutirmos sobre a diversidade, podemos compreender que este conceito não se limita
somente as diferenças visíveis, mas também aos construtos sociais, culturais, as atitudes, vontades e
necessidades de cada um/a. A educação, ao ir além da transmissão de conteúdos, deve ser capaz de
contemplar a formação dos/as estudantes, respeitando suas diferenças e vontades. É uma tarefa
complexa conciliar os objetivos das diferentes disciplinas e ainda compreender as diferenças de
cada aluno/a, mas é dever do/a professor/a não só transmitir o conteúdo como dar subsídios aos
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seus/suas alunos/as para que possam conviver em sociedade, sendo capazes de avaliar as situações e
tomar as melhores decisões, respeitando os direitos de todos/as. Nesta discussão, deve-se entender
que diversidade e diferenças, apesar de parecerem sinônimos não o são.
Enquanto o primeiro termo – diversidade – se refere a ações voltadas para tolerância, ou
seja, apesar de que se reconheça que não há igualdade, ela não é respeitada, simplesmente é
permitida a sua existência, sem que haja mistura entre os grupos, favorecendo assim a segregação,
separação e manutenção da exclusão, do racismo, da homofobia, do machismo e outras formas de
discriminação (VENCATO, 2014). Neste contexto, para Miskolci (2012, p. 15), na diversidade é
“cada um no seu quadrado”, ou seja, você pode ser diferente desde que seja no seu espaço.
Já quando nos referimos às diferenças, estamos falando do respeito e de inúmeras
possibilidades que irão se atravessar as existências de todos/as nós. As diferenças estão presentes
em sujeitos de um mesmo grupo, que teoricamente compartilham características entre si, por isso
diferença e respeito que se constituem na relação com o outro. As diferenças vão muito além
daquilo que nos tornam únicos/as, mas nos transformam e nos complementam. O outro não é visto
como alguém de fora, mas como alguém que irá contribuir para nossa formação e com quem
poderemos contribuir, de maneira horizontal, sem relação de poder (MISKOLCI, 2012;
VENCATO, 2014).
E na escola, como lidar com as diferenças? A escola tem um histórico de instituição
homogeneizadora, que busca a padronização nas formas de pensar e agir e por conta disso, as
diferenças não tem espaço e valorização. Não podemos reduzir as diferenças a questões de
exclusão, mas sim utilizá-las como mecanismos de inclusão, de forma que o outro faça parte de
nossa construção social (VENCATO, 2014).
Há algumas possibilidades para que estas diferenças sejam abordadas, como, por exemplo, a
defendida pela autora Vera Candau (2008), que cita uma perspectiva da multi/interculturalidade
para abarcar a educação e as diferenças de maneira que estas não sejam criadoras de desigualdades
e sim fonte de riquezas: o reconhecimento das diferenças culturais que irá promover uma educação
de alteridade para o outro, enfrentando conflitos causados pelas relações de poder.
A partir desta abordagem e entendimento, espera-se que os/as professores/as possam ser
capazes de compreender que seus/suas alunos/as não são iguais e não devem ser tolerados/as, mas
sim respeitados/as dentro de suas diferenças e que essas diferenças irão enriquecer o aprendizado
(para alunos/as e professores/as) e formar a todos e todas como seres humanos, dentro de suas
características únicas e ao mesmo tempo plurais.
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Nos questionamos de como tem sido a formação docente para uma discussão sobre as
temáticas inclusão, diferenças e diversidade no âmbito escolar, já que estas temáticas necessitam de
reflexões constantes para que sejam desconstruídos os tabus que os rodeiam, e haja uma ruptura de
conceitos, trazendo assim, questionamentos sobre os conteúdos aplicados em sua prática
pedagógica. Para Candau (2013) “[...] o desafio está em liberar o potencial transformador das
práticas educativas” (p. 13).
A formação docente inicial e continuada deve partir do princípio de intencionalidade do
trabalho a ser realizado e a responsabilidade na definição de sua direção. É importante que durante a
sua formação deva refletir nas seguintes questões, para que educamos? Por quê? O que ensinar?
Qual papel da Educação Física na Educação Física escolar?
Não devemos ter a prática meramente pela prática, onde a técnica do esporte é demonstrada
para a reprodução dos/das alunos/as e somente as capacidades e habilidades motoras são priorizadas
e os/as menos/as habilidosos/as, são deixados/as de lado, mas trazer uma reflexão sobre essa prática
nas aulas de Educação Física, onde se coloque uma situação problema e o/a professor/a traga
debates em suas aulas sobre gênero, sexualidade, culturas entre outros temas importantes. Estas
ações estimularão o/a aluno/a, a pensar de forma crítica, a respeitar as diferenças e que este/a tenha
a consciência de sua importância no contexto social, podendo assim construir uma visão mais ampla
de mundo e consciência crítica da sociedade em que está inserido/a.
Entendemos também que as formações inicial e continuada se desenvolvem muito pela linha
de pensamento/compreensão do corpo docente da universidade, onde muitas vezes o tecnicismo
continua sendo o foco nas aulas, ou seja, os/as docentes saem das universidades com o ato continuo
de padronizar toda sua prática, sem pensar nas diferenças de alunos/as em sua aula, não rompendo
com a homogeneização, com suas aulas estruturadas para os/as alunos/as ditos/as “iguais”, não
levando em consideração as características individuais e as necessidades dos/as mesmos/as.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como método de pesquisa utilizamos um questionário semiaberto, entregue a professores/as
atuantes em escolas de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Petrópolis. Escolheu-se o questionário
por permitir maior facilidade na aplicação do instrumento e por propiciar maior padronização nas
questões (GIL, 2008), a fim de que pudéssemos analisar os dados, categorizá-los e compará-los
(MORAES, 1999; CAMPOS, 2004).
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Aplicamos um questionário misto, constituído por questões abertas; questões fechadas e
questões dependentes (GIL, 2008). As perguntas foram baseadas em nossos objetivos e para que
pudéssemos analisar as respostas dos questionários aplicados, seguimos o método de análise de
conteúdo (MORAES,1999; CAMPOS, 2004).
Os questionários foram lidos para que pudéssemos apreender os elementos presentes nas
respostas que nos foram fornecidas e assim pudéssemos categorizá-los (MORAES,1999; CAMPOS,
2004). A partir desta leitura, categorização e seleção das respostas dos 20 questionários recebidos,
as informações foram distribuídas da seguinte maneira: 11 professores/as atuantes no Rio de
Janeiro (H=4 e M=7); 3 em Petrópolis (H=2 e M=1) e 6 professores/as em Duque de Caxias (H=4 e
M=2).
No recorte deste trabalho selecionamos para problematização como as categorias
diversidade e diferença emergiram nas respostas dos questionários.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Quanto aos registros dos/as professores/as com relação às perguntas sobre diversidade e
diferenças houve uma grande confusão entre os termos. Como discutido por Miskolci (2013) o
termo diversidade tem um apelo maior por questões de políticas públicas internacionais e nacionais,
sendo um termo utilizado por órgãos em campanhas. Estas campanhas acabam por traduzir as
questões das diferenças pela perspectiva da tolerância e não do respeito, ao passo que só incentivam
a convivência com as diferenças e não a aceitação e troca com os outros.
É necessário então, que se discuta nos cursos de formação bem como nos de pós-graduação
as diferenças que implicam estes termos, bem como as atitudes (tolerância x respeito) que estes
preconizam a fim de evitarmos a perpetuação de ações discriminatórias e vexatórias que podem
ocorrer quando simplesmente se tolera e não se respeita e não se convive e aprende com o outro.
Professores e professoras, quando abordados para participar de uma entrevista sobre a
temática inclusão, desde já informavam que não seria possível contribuir para a pesquisa, já que não
atuavam em turmas de alunos com deficiência. Temendo influenciar os resultados após uma
explicação sobre o termo inclusão não estar associado ao aluno com deficiência, optamos por
utilizar o termo diversidade e deste modo conseguimos que as/os docentes respondessem
perguntas sobre a graduação e também, sobre a prática profissional.

Durante a leitura e análise

dos questionários respondidos, os/as professores/as utilizaram os termos diversidade e diferença
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como sinônimos. Percebemos a preferência pela palavra diversidade a diferença, inclusive. Nestes
discursos, outros termos como sinônimo de diferença, pluralidades, reconhecimento das diferenças,
ações e pensamentos diversos, conjunto das diferenças, sinônimo de diversidade, heterogeneidade
de características e expressões, desigual/não similar foram também associados a questão
diversidade x diferença, o que pode ser um reflexo da falta de discussão e publicações no campo
acadêmico.
Em sua prática, os/as professores/as de Educação Física têm a possibilidade de flexibilizar
suas aulas e utilizar diferentes abordagens e metodologias para que possam trabalhar com seus/suas
alunos/as apresentando a eles/elas as diferenças culturais, tornando o ambiente um local onde haja
respeito, cooperação e participação dos indivíduos. Onde, também, se compreendam as diferenças,
potencialidades e individualidades de cada um.
Existem inúmeras fontes de abordagem para as aulas e através de vídeos, pesquisas, debates,
reflexões/rodas de conversas que tragam a problematização e contextualização dos preconceitos e
exclusões que acontecem durante as aulas, é possível que os/as professores/as possam favorecer a
percepção das especificidades de cada aluno/a e do grupo. Para Neira (2011, p.333), “o que há para
ensinar é ilimitado. Vai muito além do recorte escolar”, desta forma, não limitamo-nos somente a
utilização do esporte como conteúdo das aulas, mas podemos ir além, utilizando a cultura corporal
como ponte entre a discussão da realidade dos/as alunos/as, da comunidade, da escola, do país e a
formação de cidadãos/ãs conscientes e dispostos/as a modificar a realidade em que vivemos.
Percebe-se que cada vez menos pessoas estão envolvidas nas aulas de Educação Física, isto
é, a participação nas aulas se dá somente por aqueles/as que são considerados/as mais aptos/as, que
desenvolvem melhor as atividades propostas pelo/a professor/a, e os/as mais próximos/as do mundo
padronizado que é estimulado durante aulas tecnicistas.
A questão das aulas mistas ou separadas entre meninos e meninas também trouxe dados
importantes nesta discussão. Vivemos em uma sociedade marcada por exclusões, dentre as quais
destaca-se a questão de gênero e ainda, pouca coisa tem sido feita para amenizar ou eliminar essas
separações nos espaços escolares (CAMPOS et al., 2008). A proposta de separação entre meninos e
meninas, nas aulas de Educação Física, configurou-se de diferentes formas desde a inserção e
institucionalização das práticas corporais no âmbito escolar brasileiro, estando inclusive, por muito
tempo, regulamentada através de decretos e leis que organizavam o funcionamento do ensino
escolar nas três esferas de governo.

Autores afirmam que tal orientação norteou a ação da
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Educação Física escolar por 25 anos, sendo apenas substituída por interpretações da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 (DORNELLES; FRAGA, 2009).
Dentro da escola, nas aulas de Educação Física, observam-se ainda, as divisões entre
homens e mulheres de forma nítida, quando professores/as reforçam padrões discriminatórios de
comportamento em seu discurso e ação docente (CAMPOS et al., 2008).
A escola, de forma geral, enquanto formadora da sociedade, ao invés de agir como
intermediadora para transformá-la, vem contribuindo para manutenção da divisão sexista,
permitindo a transmissão de valores de descriminação, por não oportunizar a reflexão incisiva sobre
essas questões, que são extremamente necessárias e urgentes de serem feitas, para vivenciarmos
uma escola imbuída de valores de respeito, e que estes valores sejam inseridos nas aulas de
Educação Física (CAMPOS et al., 2008).
Dornelles e Fraga (2009) destacam que nas pesquisas sobre gênero na Educação Física
escolar, percebe-se que o foco central das publicações está no binômio aula mista versus aula
separada por gênero e na compreensão de que a divisão é entendida como uma vantajosa forma para
garantir a suposta homogeneidade física.
As propostas pedagógicas para homogeneidade reduzem/limitam as possibilidades de
alunos/as (re)apresentarem diferentes formas, experienciarem, vivenciarem e compreenderem a
diversidade existente.
Através das respostas dos professores/as de como eram as suas aulas, se mistas ou separadas
por gênero, pudemos ver que a lógica sexista de separação por gênero não tem se perpetuado nas
aulas de Educação Física escolar. Os/as professores/as não especificaram claramente quais lógicas
utilizavam, mas isso já demonstra um avanço com relação à separação por gênero antes tão presente
nas aulas de Educação Física.
Mas, acreditar que apenas as aulas mistas darão conta/sanarão as questões relacionadas ao
gênero, se torna um equívoco, se não houver uma oferta de espaços e atividades em aulas e fora
delas, que promovam discussões sobre os diferentes modos pelos quais o gênero opera, mostram-se
necessários.
CONCLUSÕES
Com os resultados deste trabalho, foi possível diagnosticar que ainda faltam pesquisas sobre
a temática das diferenças e a discussão desta temática na formação docente. Esta falta de discussão
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pode ser um dos motivos para que as respostas dos/as professores/as ao nosso questionário, tenha
sido de certa maneira confusa com relação aos temas de diversidade e diferenças e que sua visão de
inclusão tenha sido um tanto quanto limitada.
Foi possível, no entanto, detectar outros avanços com relação às aulas, onde os/as docentes
relataram não manter separação por gênero em suas ações e quando houveram situações
discriminatórias/vexatórias, eles/as agiram de forma a minimizar o corrido – como não foi
explicitado de que maneira isso foi feito, continuamos com uma lacuna no conhecimento, apesar de
haver espaço para esta discussão, os/as participantes preferiram não comentar sobre.
A partir desta pesquisa pudemos, então, detectar que há uma falta de discussão, pesquisa e
disseminação dos conceitos de diversidade e diferenças e nas atitudes que estes preconizam; esta
lacuna pode ocasionar perpetuação em certas atitudes negativas, que poderiam ser evitadas com a
correta discussão e problematização de situações e ações. Por tal razão, será necessário que estes
assuntos continuem a ser discutidos no futuro, a fim de que os/as professores/as, não só de
Educação Física, mas de todas as disciplinas na escola, possam ser capazes de compreender tais
termos e discuti-los, agindo de maneira respeitosa e que propicie a diminuição dos preconceitos e
discriminações.
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Resumo
O presente estudo teve por objetivo discutir a atuação de professores/as de Educação Física no que diz
respeito à formação docente para tratar as temáticas diversidade e diferenças. Para tal ação, é necessário
que as professoras e professores, que aqui são vistos/as como agentes da educação, formadores/as de
opinião e que influenciam muitos/as alunos e alunas tenham uma formação que seja capaz de tratar
destes temas de forma que estes/as estejam preparados para que sua ação docente seja capaz de
promover reflexões sobre estas temáticas. Essa pesquisa se desenvolveu com metodologia quali-quanti
através da aplicação de questionário semiaberto para docentes de três municípios do Estado do Rio de
janeiro, sendo eles a cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Petrópolis. Sobre os resultados
obtidos identificamos que, quando se abordou as temáticas supracitadas, houve uma confusão entre
seus significados e no que estes implicam, tanto na pesquisa acadêmica quanto no registro dos/das
professores/as entrevistados/as, não havendo uma compreensão que este conceito não se limita
somente às diferenças visíveis, mas também aos construtos sociais e culturais, às atitudes, vontades e
necessidades de cada um/a. Sendo assim, se faz necessário uma maior abrangência nas discussões
destas temáticas, nas formações inicial e continuada, para que se possa ampliar mais esse olhar. De um
modo geral, os professores e as professoras participantes da pesquisa compreenderam que os termos
que destacamos são sinônimos e que nenhuma ou poucas disciplinas da grade curricular durante a
formação acadêmica abordaram as temáticas, o que nos leva a considerar que as lacunas deixadas pelo
campo acadêmico, tanto durante o processo de formação inicial e da área da Educação Física escolar,
influenciam na prática e na compreensão sobre o tema por parte dos/das docentes.
Palavras-chave: Educação física escolar; Formação docente; Diversidade; Diferença
ENTRE MATERNIDADE E CABELOS: DA POTÊNCIA DOCENTE NA
REPRESENTATIVIDADE DISCENTE
Carla Chagas Ramalho – UNIMONTES
Fernanda de Souza Cardoso – UNIMONTES

INTRODUÇÃO
O ambiente educacional é reflexo do meio social que o cerca. Não há como pensarmos em
ensino institucionalizado sem as diretrizes estatais e culturais. E, assim como na sociedade, as
relações existentes dentro desses ambientes são repletas de impasses, de encontros e desencontros.
Esses embates buscam, muitas vezes, trazer ações norteadoras para os discentes, com o intuito de
serem perpetuadas quando se tornarem cidadãos e cidadãs nos espaços sociais. Por este motivo, as
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instituições de ensino também são importantes locais para trazer novas possibilidades para uma
sociedade mais igualitária e justa.
Assim, concordamos com Ramos (2013) que compreende como as escolas são locais
contraditórios, que visam perpetuar e, ao mesmo tempo, permitir ressignificações e renovações para
as relações sociais. É um local onde existe a influência direta do Estado, através de políticas
públicas educacionais e que perpassam pelo crivo da comunidade escolar em questão; com todo seu
pensamento controverso e visão micro, é o local onde as crianças e adolescentes compreendem que
há outras perspectivas sociais, sem ser a já conhecida do ambiente familiar.
Acreditando que este terreno pode ser fértil para a compreensão e redução de desigualdades
e discriminações, entendemos que as universidades mantêm este propósito e que as graduações
voltadas para as licenciaturas têm a responsabilidade de problematizar tais questões com futuros
professores e professoras. Assim, este artigo traz dois relatos de experiências de duas professoras do
Ensino Superior de um curso de Licenciatura em Educação Física do município de Montes Claro –
Minas Gerais, que visaram através da representatividade (VAGO, 2009) na academia, trazer novas
possibilidades para a igualdade social que as mesmas prezam. Ambas se encontram no processo de
utilizar a educação como ferramenta transformadora, transgressora (HOOKS, 2013) e
humanizadora (FREIRE, 2012) e pretendem dar uma maior magnitude a essas experiências para ter
mais alcance e auxiliar na conquista desses objetivos.
Justificamos a importância desse artigo na ampliação de ações que reverberam humanização
e novos caminhos dentro do processo educativo, não com o intuito ou pretensão de servir como
manual para demais docentes e sim para trazer relatos que possam vir a incentivar alguns, demais
ou apenas um(a) professor(a), que seja. Pois, acreditamos que uma ação sinérgica pode ser
fomentada neste processo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo o Dicionário online em português, Dicio (2020, s/p), representatividade diz
respeito à “qualidade de alguém, de um partido, de um grupo ou de um sindicato, cujo
embasamento na população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome”. Para
Serafim e Santos (s/a, p. 2) “representar significa ‘fazer as vezes do outro’ ou ‘estar no lugar do
outro’ em um determinado momento ou espaço”. E esses sentidos podem dar vazão a tantos outros:
me ver no outro; me sentir como parte; me ver retratado, acolhido, compreendido.
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A educação, aquela que se dá no âmbito das instituições formais com intuito de formação de
pessoas, produção de conhecimentos, acesso e recriação das culturas, deve, portanto, no que diz
respeito à representatividade: ver, acolher, retratar, representar todos e todas; propondo diálogos. O
lugar, escola, ou, poderíamos dizer, as instituições de ensino, são lugares com uma identidade, uma
responsabilidade e uma expectativa social (VAGO, 2009). E dentre estas responsabilidades estar:
ser de todos e todas, e ainda escutar, dando voz àqueles a quem serve. E esse escutar seria,
obviamente, algo que vai muito além da possibilidade auditiva de cada um. “Escutar, no sentido
aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para abertura
à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro” (FREIRE, 2006, p. 119).
Nestes lugares, seus protagonistas: as pessoas adultas, jovens, adolescentes e crianças,
também encontram (e inventam) maneiras de produzir seus modos de ser e de estar, de partilhar
sentimentos, experiências. Os tempos e os espaços destas instituições constituem campos de
possibilidade para desempenharem sua condição de seres de cultura, ao se relacionarem entre si, ao
apreender, problematizar e usufruir os diversos saberes ali tratados, compartilhando um patrimônio
que pertence a todos e todas (VAGO, 2009).
As contribuições de González e Fensterseifer (2009, p. 14) muito nos interessam quando os
mesmos argumentam que o fenômeno da natalidade busca sempre o esforço educativo, o qual
consiste basicamente em tornar acessível às novas gerações um conhecimento que as possibilite
“sentir-se em casa no mundo”, e esta parece ser a tarefa sociopolítica mais relevante da educação
escolar. Conhecer é, enfim, constituir o que denominamos “nosso mundo” (o que nos autoriza a
intervir), processo que se realiza no infinito compartilhar de sentidos gerados pelos homens e
mulheres. “Esses sentidos são produzidos intersubjetivamente e veiculados no espaço educacional
‘com’, ‘sobre’ e ‘para’ as novas gerações” (GONZÁLEZ, FENSTERSEIFER, 2009, p. 14). Assim,
representatividade na educação é também fazer com que alunos e alunas se sintam “em casa no
mundo”; que estes sintam que escolas ou universidades, entendem e agem para que todos e todas
sejam parte de um projeto de sociedade.
Quando falamos de representação na educação, devemos considerar que esta educação
vislumbra os participantes desse processo como pessoas que possuem história, e devem se
preocupar em tornar o espaço o mais humanizado possível. Pois, as instituições de ensino devem ser
um espaço de humanização e problematização das diferenças, não um local para somente repassar
imposições culturais e sociais, mesmo que de maneira sutil. É pelos espaços de ensino formal,
através da educação, que as professoras e professores devem enxergar os invisíveis socialmente.
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São nestes locais que devem se refletir sobre desigualdades naturalizadas, através de um
aprendizado contínuo entre docentes e estudantes, em toda a comunidade escolar, que se deve
exercer a fala e a escuta, de todos e todas, tendo um aprendizado constante, mútuo e humano
(FREIRE, 2012). Pois, a escuta tem um potencial revolucionário nas vidas de pessoas que
habitualmente não são ouvidas.
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação
não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a que o mundo
“encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada,
mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na
consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de
conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo
(FREIRE, 2012, p. 74).

Desta forma, para os(as) esperançosos(as) por uma comunidade justa e igualitária, as
universidades também devem servir como importante local de valorização da dignidade humana e
de aprendizagem de lutas por direitos. Revelando, aos grupos ameaçados por padrões impostos, que
há a possibilidade de resistir e se dignificar, mesmo perante inúmeras discriminações em distintos
espaços sociais, inclusive nas instituições de ensino. O/A docente deve se reconhecer enquanto ser
político, e, por ser político deve se
aprofundar nos significados políticos. O que está se dizendo com esses ataques ao
direito a ter direito, até à educação, é que a condição dos Outros como sem direito a
ter direito ou a condição de não reconhecíveis como humanos cidadãos está reposta
como norma histórica política e até pedagógica. Tempos de nos dizer que as tentativas
até de incluí-los pela escolarização não são aceitáveis porque faziam parte do
fortalecimento dos Outros em suas lutas por desconstruir a condição de não
reconhecíveis como humanos. (ARROYO, 2019, p. 30).

Assim, corroboramos com os ideais de bel hooks (2013) em ver a(o) professora(o)
universitária(o) como ser atuante e responsável por problematizações sociais dentro da academia,
pois tal espaço serve para ouvir, interagir e para haver um aprendizado com significado e
significativo para seus(uas) alunos(as). A autora compreende que nem as/os estudantes e nem as/os
professoras(es) devem sair ilesos das aulas, pois a transformação e a transgressão devem ser mútuas
e vívidas. Por ter que ser vivida, a educação libertadora pode ser um processo que não traz um
prazer ou contentamento imediato, mas não pode ser definido por uma ação danosa, pois
compreendemos que “[...] às vezes é preciso lembrar os alunos e os colegas [professores(as)] que a
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dor e as situações dolorosas nem sempre traduzem em danos. Cometemos esse erro fundamental o
tempo todo. Nem toda dor é dano e nem todo prazer é bom” (HOOKS, 2013, p. 206).
Devemos enxergar esses(as) acadêmicos(as) como pessoas inteiras dentro da universidade.
O formato de educação que não enxerga e/ou não valoriza os (as) seus(uas) alunos(as) na sua
integralidade, está o cerceando de uma educação prática, de uma educação que traga retorno para a
sociedade, com profissionais atentos a realidade que os cerca (HOOKS, 2013). Fortalecendo assim
um espaço social onde o conteúdo aprendido em ambientes privilegiados, como as universidades,
não chegue aos mais carentes e, muitas vezes, aos que mais precisariam dela. “O que quero dizer é
que é preciso um compromisso fortíssimo, uma vontade de lutar, de deixar que nosso trabalho de
professores reflita as pedagogias progressistas” (HOOKS, 2013, p. 191).
Acreditamos que é este compromisso social que professoras e professores de todos os
segmentos de ensino devem ter. O ensino é feito por pessoas com sentimentos, inquietações e
anseios que irão interferir no conhecimento conceitual de qualquer componente curricular.
Desvalorizar as pessoas que fazem parte desse processo acaba por depreciar, como consequência, o
processo educacional e suas funções. A liberdade deve ser conhecida na prática da educação formal,
como também deve ser posta em prática, mesmo que não seja um formato unânime de ensino, essa
possibilidade de discordar, também deve ser dada para os envolvidos na ação educacional.
A educação libertadora não tem compromisso em se garantir como soberana, e nem seus
professores e professoras como pessoas superiores que estão em uma posição inalcançável com o
intuito apenas de repassar algo. A corrente libertadora da educação visa transformar a aprendizagem
num processo cada vez mais humano, compreendendo que as relações que a envolve, os conteúdos
ministrados e as conceituações trabalhadas demandam de uma aprendizagem que faça sentido e que
seja sentida.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho se define na sua essência qualitativa, voltada para o campo das pesquisas
sociais, com suas limitações e possibilidades, buscando trazer o “[...] dinamismo da vida individual
e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante” (MINAYO, 1994, p.15). Com o
intuito de buscar descrever e possibilitar decifrar o rico espaço social, nós traremos dois relatos de
experiência de duas professoras universitárias, do curso de Licenciatura em Educação Física do
município de Montes Claros (Minas Gerais).
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Buscaremos analisar nesses relatos a potência que a força docente pode vir a ter na vida de
alunas e alunos, através da representatividade e da preocupação de uma educação humanizadora.
Assim, nossa análise e interpretação dos dados trazidos serão visto dentro de um contexto mais
ampla, onde poderão ter maior significância, e serão feitos a partir da fundamentação teórica
apresentada, o que trará solidez para as análises (GIL, 2008).
APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Após explanarmos qual nossa visão e nossa crença em uma educação representativa e
humanizadora, traremos dois relatos de experiência de duas professoras universitárias para,
posteriormente, serem analisadas. Uma experiência será voltada para a maternidade e outro para a
transição capilar.
A MATERNIDADE NA GRADUAÇÃO
Ainda julgo como recente a minha prática docente enquanto professora universitária, eu
leciono há um ano e cinco meses numa instituição pública de ensino superior. Apesar da fase ainda
embrionária, já possuo frutos, relatos e sinais que enfrentar dificuldades de pôr em prática a
educação que se preocupa com o processo educacional e com uma relação igualitária com as alunas
e alunos, valem à pena.
O relato que trouxe para esse trabalho diz respeito à relação transparente que busco ter com
todas(os) as(os) discentes, conversamos e busco trazer proximidades da minha vida com as
deles(as). Habitualmente falo sobre minha história e cito o quão penoso foi concluir a minha
graduação por ter tido uma gravidez não planejada na primeira metade do curso de graduação.
Normalmente a maioria dos alunos e alunas possuem um padrão imaginário de professores(as)
universitários que acaba por ser retratado por um corpo docente majoritariamente masculino.
Enxergar em uma professora, mãe aos 21 anos, a possibilidade de sair de alguns padrões, já traz
novas possibilidades para estes(as) discentes.
Nas minhas falas, deixo claro que a chegada da minha filha foi um momento que me trouxe
aprendizagens fora da academia, inclusive de como lidar com pessoas, e que ela sempre me deu
força na utopia de semear novas possibilidades na vida de outros sujeitos. Relato também que não
foi fácil concluir a graduação, mas que não é impossível. Falo que podemos sair do padrão temporal
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esperado (concluí minha graduação em quase sete anos), mas que este tempo pode se tornar um
aliado e não necessariamente um vilão que rouba sonhos.
Acredito que por este motivo sempre tenho uma identificação com as alunas grávidas,
procuro conversar mais com as mesmas e procuro passar força e mostrar que é possível. Neste
último semestre não foi diferente com minha aluna Jéssica, aluna do 7º período de Licenciatura em
Educação Física que foi surpreendida com uma gestação não planejada no meio do semestre.
Normalmente ocorre da mesma forma, as alunas começam a ter repetidas faltas e quando aparecem
estão com a barriga mais protuberante. Às vezes ficam tranquilas com a situação e por outras vezes
procuram esconder o máximo possível. Eu, sempre que há uma brecha, procuro puxar o assunto,
respeitando os silêncios e as falas das envolvidas. Foi assim com Jéssica.
Na aula que ela retornou, ela me disse que estava grávida e conversamos sobre, falei o
quanto minha menina me motivou a seguir, apesar de alguns obstáculos. Não minto, não acho que
seja uma relação saudável quem tem por base a mentira, como também não floreio a maternidade,
busco ser o mais sincera possível e percebo que as alunas sempre escutam de forma atenta, com a
finalidade de ter um frescor de esperança. Jéssica seguiu esse padrão, foi atenta e comunicativa.
Na semana seguinte, Jéssica me chamou no canto e falou “Professora, fui encerrar o meu
estágio essa semana e a professora responsável da escola me falou tanta coisa... do tipo: ‘agora sua
vida acadêmica acabou’, ‘se conseguir se formar vai ser pra deixar o diploma em casa, porque vai
ter que ficar cuidando de criança’ ‘esquece mestrado’. Eu fiquei tão espantada, mas na hora veio a
senhora na minha cabeça, o seu exemplo! E pensei ‘se a minha professora conseguiu se formar,
conseguiu terminar seu mestrado e conseguiu se tornar professora universitária, eu posso se eu
quiser.”. Essas palavras de Jéssica ainda me dão felicidade em saber que o trabalho de professora,
assim como a maternidade, pode ser árduo, mas seus momentos de felicidade e reconhecimento, por
mais singelos que sejam, trazem toda a força necessária para nos mantermos seguindo em nosso
propósito.
REPRESENTATIVIDADE POR UM FIO
Eu, sou uma professora negra, de 42 anos que trabalhou por 14 anos no ensino fundamental
em uma escola da rede pública e desde 2006 também dou aulas no ensino superior público. Eu,
como muitas outras mulheres negras deste país, passei pelo processo da transição capilar e também
como muitas professoras precisei enfrentar algumas situações relacionadas ao racismo, ao ser negra,
ao cabelo. E estas situações começaram a ficar mais claras para mim a medida que eu ia me
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afastando de um perfil branco, aceito e supervalorizado socialmente. Após travar essa luta comigo
mesma, de aceitação de quem sou de fato, foi se tornando mais importante para mim falar sobre isso
em todos os espaços pelos quais eu passasse, principalmente nos espaços de educação formal. Era
necessário, portanto, “formalizar” minha experiência, falar sobre ela para negros e não negros e ter
escuta para aquelas ou aqueles que assim como eu, demoraram certo tempo para entender sobre
identidade negra, sobre representatividade e sobre como o cabelo tem a ver com tudo isso.
Na escola ou na universidade, testemunhei e passei por diversas situações cujo foco foi o
cabelo. Duas situações em especial me tocaram muito e me deram a certeza de que
representatividade de fato importa. A primeira, mais atual, diz respeito a uma aluna um pouco
tímida, que não era muito de expor sobre sua vida ou questões pessoais. Essa aluna, chamada
Camila, postou em sua rede social uma foto abraçada a mim e abaixo escreveu: “te admiro muito.
Você não sabe, mas você foi um espelho no meu processo de aceitação do cabelo natural.
Obrigada”! Foi difícil segurar as lágrimas, não por vaidade, mas pela força que tudo isso trazia.
A outra situação se deu há alguns anos atrás quando um aluno do 20 período de Educação
Física, negro dos olhos claros, chamado Vitor, veio até mim depois de uma aula de dança para
conversar. Ele disse que admirava muito meu cabelo, minha postura de mulher negra e o quanto eu
parecia me orgulhar dos meus traços. Ele disse que seu cabelo era “pior” que o meu, que ele era
“ruim” e que usava a cabeça raspada, porque ele nunca ficaria bonito como o das outras pessoas. E
eu, não concordando com ele, disse que o cabelo dele era lindo, que ele era único(a) e lindo(a)
também. E a conversa se estendeu, neste e por outros dias. E após aquele dia se iniciou nele e em
mim, novos processos e uma nova relação professora-aluno. O Vitor chegou ao 80 período lindo e
com cachinhos, nunca mais raspou sua cabeça e me disse: “eu comecei a me orgulhar dos meus
traços. Desde então, passei por um processo de autoaceitação do cabelo e de mim mesmo. Passei a
amar o meu cabelo e você tem muita importância nisso”. Eu e o Vitor nos falamos até hoje, ele se
tornou professor de uma escola pública e luta muito pela valorização de nossa diversidade. Eu,
professora como ele, continuo a falar sobre minha experiência, expondo quem realmente sou e sigo
acreditando na potência que temos em nosso ato de educar, resistir e “escutar”.
DISCUSSÃO DOS DADOS
Diante dos dados que apresentamos passamos agora ao exercício de analisá-los traçando um
diálogo com autoras e autores que concordamos, se aproximam destes relatos e de seus múltiplos
significados. No entanto, esses relatos extrapolam a nós mesmas, pois dizem respeito à potência
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docente na representatividade daqueles(as) com quem nos relacionamos em nossas práticas
pedagógicas. Falamos, nos expressamos, mas sabemos que não falamos apenas em nosso nome e
não falamos sozinhas, eis que em ambos os relatos nossos dizeres também provocaram uma escuta,
e outras vozes se manifestaram. “Assim, essa ‘narrativa do eu’ é uma forma de confortar o sujeito e
de situá-lo no mundo, construindo, assim, sua identidade” (VENANCIO; FARBIARZ, 2016, p. 64).
Ao ouvirmos as vozes e os pensamentos individuais uns dos outros, e às vezes relacionar
essas vozes com nossa experiência pessoal, nos torna mais conscientes uns dos outros; e esse
momento de participação e diálogo coletivo significa que alunos, alunas e o(a) professor(a)
respeitam (e recorremos aqui ao significado originário da palavra, “olham para”) uns aos outros,
produzem atos de mútuo reconhecimento e não falam somente com o(a) professor(a). “A partilha de
experiências e narrativas confessionais em sala de aula ajuda a estabelecer o compromisso
comunitário com o aprendizado” (HOOKS, 2017, p. 247).
Já diria Freire (1996, p. 136): “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em
permanente movimento na História”.
A necessidade de discussão sobre a representatividade de grupos considerados minoritários
na sociedade é, de fato, urgente, uma vez que a negação dessa representatividade e, assim, a
negação do outro em sua diferença quanto ao padrão hegemônico, pode levar a atos de preconceito
e discursos de ódio. Desta forma, a educação é primordial para se produzir a reflexão sobre a
questão da representação, bem como da construção de identidades e das relações de alteridade e
preconceito. Tanto na cultura quanto na educação, se encontram muitas possibilidades de debate
sobre os temas em questão. Afinal, esses são alguns dos principais ambientes em que se constroem
identidades, se formam opiniões e (re)cria-se a cultura. “A partir do momento em que se assume a
opressão que certos grupos sofrem, o oprimido pode se manifestar mais abertamente, sensibilizando
aquele que pertence ao grupo opressor com sua luta” (VENANCIO; FARBIARZ, 2016, p. 68).
Por fim, há uma questão estreitamente vinculada à nossa responsabilidade profissional, a
crença que as instituições de ensino são lugares em que é possível defender e construir formas de
olhar e sentir o mundo diferente daquelas que permitem outras instituições sociais. “E que sua
especificidade está precisamente nisso, em sua condição republicana. É dizer que, a priori, tudo é
possível de ser visto sem os estreitamentos próprios de outros espaços institucionais (família, igreja,
partido...)” (GONZÁLEZ, FENSTERSEIFER, 2009, p. 21). Tendo como possibilidade ser um local
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de recriar e criar novas possibilidades sociais (RAMOS, 2013), por este motivo merece análise e
discussões constantes sobre a sua importância e sobre a responsabilidade docente neste espaço.
CONSIDERAÇÕES
Enquanto professoras que acreditam que não estão alheias à sociedade, iremos encerrar este
trabalho, que busca representatividade, com uma artista da dita periferia carioca (KMILA CDD),
que, com seu conhecimento de vida e aprendizado das vielas da favela, nos traz o seguinte
pensamento
Primeiro vem os brancos, depois o homem preto
E lá no fim a mulher preta
Que surge lá no fundo, com sabedoria
Ocupando seu espaço na diretória
Com orgulho, lá no alto
Desenrolando na mesma altura sem precisar descer do salto

Essa sabedoria, dita popular, não deve ser negligenciada e nem subalternizada pelas
instituições de ensino, da Educação Básica até a Graduação. Assim, acreditamos que escutar as
dificuldades, procurar ter uma relação sincera e representativa com as nossas alunas e alunos,
incentiva uma educação que fomenta a transgressão das minorias e dos padrões hegemônicos.
Assim como os versos da Kmila CDD foram escutados e servem de ensino, buscamos trazer e
considerar a potência das contribuições de nossos(as) discentes, com ouvidos, olhos e todos os
sentidos atentos.
A preta deve estar onde quiser estar, assim como a mulher que teve uma gestação não
planejada, ou ainda com qualquer outra minoria que escuta ecoar que não deve querer estar onde
“não te pertence”. Conscientizar seus alunos e alunas dessas possibilidades é o intuito dessas
professoras que vos escreve, dentro da sala de aula, na escrita acadêmica ou no cotidiano.
Alcançamos o objetivo principal deste trabalho, passando algumas de nossas experiências
nessas linhas, sinalizando que o aprendizado não surge somente dos conteúdos frios dos livros, mas
também das histórias de vida de cada cidadão e cidadã que está dentro da escola, de forma latente e
pulsante. Continuaremos no nosso propósito de gestar mais que conteúdos e criar fios de esperanças
para as pessoas que justificam nossa prática docente, nos permitindo aprender com os ensinamentos
que elas(es) trazem e amplificando suas vozes, mostrando que elas importam.
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Sigamos crendo que pessoas, fora do local de elite, têm muito o que expor, compreendendo
que sabedoria não é sinônimo de erudição e que vamos ocupando nossos e novos espaços, sem nos
esquecermos da importância e da necessidade de trazer mais minorias conosco. Sigamos!
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Resumo
O processo de ensino estar interligado a prática de socialização, por este motivo ocorre perante
embates e questionamentos constantes. Com a finalidade de apontar como algumas problematizações
devem ser ganhos para discussões, este trabalho visa trazer uma contribuição pedagógica para docentes
atuantes e preocupados com a representatividade e a educação humanizadora que devem estar
intrinsecamente relacionadas no processo de ensino. Compreendendo como uma pessoa preocupada
com uma educação humanizadora, poderá ser representativa para seus e suas discentes. Assim, este
estudo como objetivo principal relatar como a representatividade pode auxiliar o processo de
humanização pela educação. Utilizamos como metodologia dois relatos de experiência das autoras,
ocorridas durante as suas aulas em um curso de Licenciatura de Educação Física no município de
Montes Claros, em Minas Gerais. Mostrando um relato direcionado para a maternidade não planejada e
outro sobre a transição capilar e a valorização da negritude. Nesses relatos, fora verificado como uma
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relação que visa partilhar experiências e falas permite trazer significados diferenciados para seus alunos
e alunas, que podem vir a mudar vidas dos mesmos e das mesmas, como também permitir a constante
modificação pessoal das professoras e professores que conduzem esse processo. Um olhar atento e
sensível deve permear o ensino, deve guiar e servir como base para a prática educacional. Concluímos
que manter este olhar problematizador no ambiente educacional é importante, ainda mais nos cursos de
licenciatura, fomentando esses futuros professores e professoras a terem responsabilidade docente e
para buscarmos estabelecer uma educação cada vez mais humana e representativa.
Palavras-chave: Ensino; Representatividade; Educação Humanizadora.
MEMÓRIA E NARRATIVA DE SI: A CONSTRUÇÃO DO ABECEDÁRIO INCLUSIVO NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Erika Souza Leme – UFF
Michele Pereira de Souza da Fonseca – UFRJ

INTRODUÇÃO
Movidas pela infindável luta pelo direito à Educação pública, crítica, democrática e pelo
reconhecimento e valorização das diferenças, refletir sobre a formação continuada na/para
perspectiva inclusiva, considerando as memórias e ressaltando o protagonismo docente, é tarefa
desafiadora, urgente e atual.
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das memórias dos professores como
elemento formativo na perspectiva da inclusão, desenvolvida no Curso de Pós-graduação
especialização em Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, vinculado à Escola de
Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ).
Os dados aqui apresentados foram produzidos na disciplina Aspectos legais: políticas de
inclusão que objetiva discutir as políticas públicas da educação inclusiva e da educação especial no
âmbito internacional e nacional, a concepção de inclusão e educação especial nas diretrizes
curriculares nacionais e as garantias constitucionais e direitos legais vinculadas aos processos de
inclusão escolar e social, mas para além disso, visa provocar um mergulho nas histórias de vida,
especialmente sobre a fase da escolarização, provocando o movimento de busca por palavras que
marcaram esse período e, portanto, constituem suas subjetividades.
Atribuímos sentidos e significados ao que nos passou e, portanto, fazem parte de nós.
Assim, percorremos pela vida nomeando acontecimentos, elegendo novos significados a velhas
palavras, ou talvez somente as guardemos intactas, aguardando o melhor momento para rememorálas e lapidá-las:
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[...] as palavras produzem sentidos, criam realidades e às vezes, funcionam como
potentes mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força das
palavras, creio que fazemos coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem
coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com
pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou
inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente "raciocinar" ou
"calcular" ou "argumentar", como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é
sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece (LARROSA, 2003a, p. 2021).

Esse exercício de pensar, provocar e valorizar a memória, traz à tona preconceitos, modelos
idealizados e estigmas naturalizados socialmente, decorrentes da dificuldade de lidar com
características distintas e peculiares diferentes das valorizadas socialmente. Elaborar experiências
pode funcionar como um antídoto contra a indiferença e a inércia reprodutora das exclusões
fomentadas pela razão instrumental. Tal como adverte Benjamin “[...] ficamos pobres.
Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-las
muitas vezes a um centésimo de seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’”
(BENJAMIN, 1994, p. 119).
No afã de darmos conta de tudo, se fortalecem os modelos idealizados, que produzem e
perpetuam a vida danificada, que revela em si as fragilidades da contemporaneidade. Ou seja, “a
experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez
confessar nossa pobreza” (BENJAMIN, 1994, p. 115) mais ainda “que essa pobreza não é mais
privada, mas de toda a humanidade” (BENJAMIN, 1994, p. 115).
Como contraponto a cisão entre indivíduo e sociedade, nos voltamos aos conceitos de
memória, narrativa e experiência como elementos potencializadores de um processo formativo na
perspectiva da inclusão em educação, reafirmando os preceitos da Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994, p. 4):
O desafio que confronta a escola inclusiva é no que diz respeito ao desenvolvimento
de uma pedagogia centrada na criança e capaz de bem sucedidamente educar todas as
crianças, incluindo aquelas que possuam desvantagens severa. O mérito de tais escolas
não reside somente no fato de que elas sejam capazes de prover uma educação de alta
qualidade a todas as crianças: o estabelecimento de tais escolas �um passo crucial
no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades
acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva (grifo nosso).
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Nessa lógica, defender a inclusão em educação é provocar rupturas, praticar e fortalecer a
sensibilidade amorosa, dialogante com a vida, acolhedora das diferenças e, por isso, incentivadora
do pensar criativo, da convivência com o outro, atentando e atendendo os desafios que a cada dia se
complexificam no processo formativo, seja ele nas instituições de ensino ou fora delas.
São essas aberturas e potências em devir que sustentam o processo formativo na/ para
perspectiva inclusiva, daí nosso propósito de investigar, refletir e promover uma formação que
entrelace as experiências formativas com as humanas, ensejando ações combativas frente ao mundo
competitivo e enrijecido, convocando nos professores suas memórias, histórias e palavras, ou seja, a
produção de narrativas que confluam com a vida de todas e todos. Indo ao encontro das palavras de
Larrosa (2003b, p.197):
Uma imagem do outro é uma contradição. Mas talvez nos reste uma imagem do
encontro com o outro [...] E isso na medida em que esse encontro não é nem
apropriação, nem um mero reconhecimento em que se encontra aquele que já sabe e
que já tem, mas um autêntico cara a cara com o enigma, uma verdadeira experiência,
um encontro com o estranho e com o desconhecido, o qual não pode ser reconhecido
nem apropriado.

Esse exercício formativo se apresenta como componente fundamental de enfrentamento à
incapacidade de experiência formativa presente na contemporaneidade, que tem relação com a
ausência da memória individual e histórica do tempo vivido e da pobreza da experiência. Em seu
lugar se instala o tempo aligeirado do momento atual, das respostas fugazes em relação às pessoas e
aos acontecimentos. De acordo com Horkheimer (2002, p.43), “A rápida apreensão dos fatos
substitui a penetração intelectual do fenômeno da experiência”.
Daí a importância da formação se dar na/para perspectiva inclusiva, a fim de fortalecermos a
racionalidade sensível e crítica, capaz de mobilizar outros modos de ser e fazer na relação com o
outro. Por isso, defendemos a formação que potencialize o pensamento crítico dos professores, a
fim de fortalecer as possibilidades de reconhecimentos docentes e pedagógicos, sem os quais não se
desenvolve uma educação inclusiva, em que caibamos todas e todos e inteiros, com nossas
diferenças e anseios.
Notadamente, a Educação deve ser vista como uma atitude permanente de transformação da
própria consciência individual e coletiva, ou seja, para a autorreflexão crítica como forma
contundente de luta contra o ódio, preconceito e as exclusões de todas as ordens, porque:
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[...] O ensino não deveria consistir apenas em aprender a escolher o que é certo, e na
apreensão do mesmo por meio de categorias, mas, desde o início, este ensino deveria
desenvolver as aptidões críticas; ele deveria conduzir as pessoas, por exemplo, à
capacidade de desmascarar ideologias, [tentativa de incutir nas pessoas uma falsa
consciência e um ocultamento da verdade] deveria protegê-las ante identificações
falsas e problemáticas, protegendo-as, sobretudo em face da propaganda [em] geral. A
formação a que nos referimos consistiria em pensar problematicamente conceitos
como estes em sua positividade, possibilitando adquirir um juízo independente e
autônomo a seu respeito (ADORNO, 2010, p.79-80).

Essas considerações são fundamentais para que possamos perceber quão pouca atenção é
dispensada a criticidade, a criatividade, a reflexão, a memória, a narrativa, a reflexão. Por isso se
faz urgente uma Educação para a autonomia, o livre pensar, sentir e ser nesta sociedade.
Como caminho de elaboração deste texto, desenvolvemos uma tessitura articulando dois
eixos: A formação docente na/para perspectiva inclusiva e o Abecedário1 da Inclusão. Assim, à
luz da Teoria Crítica da Sociedade buscamos explicitar o movimento dialético que constitui a
sociedade, de modo que:
[…] o próprio processo que impõe a barbárie aos homens ao mesmo tempo constitui a
base de sua sobrevivência. Eis aqui o nó a ser desatado. A função da teoria crítica
seria justamente analisar a formação social em que isto se dá, revelando as raízes deste
movimento — que não são acidentais — e descobrindo as condições para interferir em
seu rumo. O essencial é pensar a sociedade e a educação em seu devir (ADORNO,
2010, p. 11).

Sobre o primeiro eixo destacamos a formação docente na/para perspectiva inclusiva
(FONSECA, 2014) num exercício de reflexão e autorreflexão que busca provocar a desconstrução
de uma formação docente técnica e pragmática, e sim ancorada no sentido reflexivo, crítico e
transformador (NÓVOA, 2002; 2017).
Em relação ao segundo eixo, apresentamos e tecemos uma análise do Abecedário da
Inclusão construído a partir das memórias que marcaram os professores durante o processo de

Inspiradas no Abecedário de Gilles Deleuze, uma realização de Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions
Montparnasse, Paris. No Brasil, foi divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e Legendas: Raccord
[com modificações].
1

Disponível em: http://escolanomade.org/wp-content/downloads/deleuze-o-abecedario.pdf Acessado em: 05/01/2020.
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escolarização na educação básica e no ensino superior, e que hoje, querendo ou não, constituem
este/a professor/a.
A FORMAÇÃO DOCENTE NA/PARA PERSPECTIVA INCLUSIVA
Considerando as discussões envolvendo formação e inclusão, Fonseca (2014) vem
desenvolvendo a ideia de pensar numa formação na/para perspectiva inclusiva, para afirmar a
relevância de formar professores para lidar com as diferenças em suas ações profissionais, mas
também de perceber se eles, enquanto seres singulares, são considerados na formação.
Nesse sentido, o pensamento mais imediato tem sido de capacitar e instrumentalizar o
professor para sanar problemas presentes na sua prática docente. Isso é importante, mas não sem
reflexão, sem olhar pra dentro, sem problematizar a relação entre o na e o para. É fundamental
pensar no sentido de uma formação que considere as discussões, as experiências e concepções
singulares daqueles sujeitos participantes e as trocas que são promovidas, de modo a garantir que se
sintam respeitados e considerados em sua particularidade. Por isso, há que se considerar as questões
potenciais de exclusão/inclusão que ocorrem na formação, durante seu percurso formativo, tendo
um olhar atento para o reflexo dessa formação nas futuras ações docentes desse professor.
Considerando os desafios da atualidade e baseado nessa perspectiva, o curso de Pósgraduação lato sensu, gratuito, intitulado Educação Física escolar na perspectiva inclusiva, foi
concebido para promover a formação continuada de professores de Educação Física, aprofundando
e ampliando saberes, a fim de atender às premências frente aos processos de inclusão/exclusão na
Educação Física escolar na perspectiva democrática de Educação.
Este curso busca não somente discutir as questões relativas às deficiências, transtornos do
espectro autista e altas habilidades, como ampliar o olhar sobre o conceito de inclusão em
Educação, as políticas públicas nesse contexto e as exclusões de toda ordem que ocorrem
cotidianamente no âmbito da Educação Física escolar, abrangendo marcadores sociais de
racialidade, etnia e religiosidade, gênero e sexualidade e outras interfaces.
Mesmo em um ambiente favorável ao surgimento de cursos lato sensu pagos (de 11, apenas
2 gratuitos), este é gratuito como forma de resistência e luta por uma Universidade pública, gratuita,
crítica, autônoma e socialmente referenciada. Há parceria com professores internos e externos à
UFRJ, todos servidores públicos participando deste projeto de ensino em consonância ao
fortalecimento da educação pública.
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O curso, iniciado em 2017, está atualmente na 2ª turma, tem duração de 18 meses e 420
horas. Apesar das dificuldades estruturais e políticas de se manter um curso dessa natureza, foram
abertas 30 vagas em cada turma, sendo 6 obrigatoriamente oferecidas na forma de cotas de ações
afirmativas, e segue com o desafio de formar professores na/para perspectiva inclusiva, propondo
reflexões para ressignificar a Educação Física escolar, de modo a torná-la mais democrática,
inclusiva e acolhedora às diferenças.
A turma de 2019 é composta por 30 estudantes, 4 egressos de universidades privadas e 26 de
universidades públicas; desses, 10 autodeclarados negros e 2 com deficiência visual ( 1 com baixa
visão e 1 cego). Nove atuam no ensino público, os demais atuam no ensino privado, projetos
sociais, ou no ambiente não formal de ensino.
Para esse estudo, 19 estudantes do curso da turma de 2019 se disponibilizaram a participar
do abecedário.
O ABECEDÁRIO DA INCLUSÃO
Segundo o dicionário a palavra abecedário significa um conjunto de letras de um sistema de
escrita, segundo uma ordem convencionada. Já o abecedário da Inclusão é construído e, portanto,
constituído pelos sentimentos humanos, de um estado de espírito que descreve um fato.
Diante disso, o nosso Abecedário da Inclusão é relacional, conjuntural e personalíssimo,
jamais uma lista, mas, sim, como algo que se dá entre e com, na relação de convívio entre e com as
pessoas, em momentos específicos, em lugares distintos, mesmo que comuns.
Nesse sentido, nos debruçamos sobre a memória na perspectiva da experiência
(BENJAMIN, 1994), para quem a memória compõe uma coleção de narrativas que trazem à tona a
experiência pessoal passada, capaz de ser atualizada a partir de interpretações. Isso porque a
narração é uma forma de exteriorizar nossas experiências que ficam marcadas em nossa memória
individual e coletiva.
A fim de aflorar a memória e as palavras, iniciamos o exercício reflexivo lendo o livro,
Correspondência, escrito por Bartolomeu Campos de Queirós (QUEIRÓS, 2004). Criado como se
fossem bilhetes entre garotos e garotas, ele fala de palavras para adormecerem em dicionários e de
palavras para acordarem. Assim, inspirados, propusemos o exercício de rememorar palavras que
marcaram suas vidas na fase de escolarização e tal como Bartolomeu que fossem palavras para
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serem adormecidas no dicionário, por se tratarem de palavras que machucaram e provocaram dor e,
quiçá, até mesmo o sentimento de indiferença e frieza.
Vale ressaltar que “O medo de se machucar, o medo de ser destruído. Esse medo endurece a
percepção que só consegue se fixar em um único sentido, para uma única direção, não
possibilitando assim perceber diversos pontos de vista” (CROCHÍK, 2015, p.33). Essa barbárie
civilizada é diagnosticada por Adorno (2010, p.30), como a “indiferença ao menos embrutecida e
amedrontada”.
Isso porque o passado irresolvido resiste à representação e limita a capacidade de agir no
presente. Daí a necessidade de criação de novas narrativas, rememorar e elaborar e perlaborar, a fim
de definirmos outras possibilidades de ver, sentir, estar e organizar o mundo de maneira a firmar as
diferenças.
Os professores foram estimulados a escolher uma palavra e o significado dela. Eis o que
podemos ver no Abecedário da Inclusão, a seguir:
Adotado – do biológico não se forjou. Mas a história foi modificada...porque o amor
se consolidou, supriu uma ausência de maneira inusitada.
Bochecha – uma simples parte do corpo que me revelou a maldade das pessoas e
passar a me sentir insatisfeita comigo mesma.
Coitadinho – sentimento de pena baseado em preconceitos.
Chokito – não é chocolate, são minhas espinhas.
Devagar – não se trata de algo suave e sem pressa e, sim, uma crítica e um
julgamento.
Gorda – fora do padrão, mas cabe dentro de um abraço.
Incapaz – em vários momentos o silêncio julga e revela o preconceito.
Indiferença – mudança do tanto faz para o muito faz.
Homofobia – expressa o indivíduo sem empatia que precisa inferiorizar o outro por
uma característica que ele não escolheu.
Lerda – quando uma pessoa não corresponde às expectativas de outras.
Macaquinho – criança negra quando faz arte.
Magrela – fitness demais.
Meninhinho – menina que faz coisas de menino.
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Mimimi – utilizada como forma desprezo e/ou atribuição de insignificância a alguém
ou alguma coisa.
Mulata – não dá pra ser Paquita, mas dá pra escola de samba.
Opinião – não se dá, só fere.
Piranha – quando a mulher toma as mesmas atitudes de um homem.
Política – “você não sabe o que está falando menina”.
Solidão – perda e vazio na multidão.

O Abecedário da Inclusão é formado por palavras singelas, mas fortes, que habitam em nós,
mas que se movem entre o ontem e o hoje, ganhando novos significados na história da vida de cada
um e do mundo. Isso porque não existem memórias sem experiência social, apesar de a experiência
ser vivida e sentida subjetivamente, ela é ao mesmo tempo interpessoal, ou seja, compartilhada
culturalmente.
As representações expostas no Abecedário nos conduzem à vários prismas de análise, dentre
esses destacamos os de âmbito sócio-histórico-cultural:
a) Julgamento ao atributo físico fora do padrão socialmente imposto: Bochecha – uma
simples parte do corpo que me revelou a maldade das pessoas e passar a me sentir insatisfeita
comigo mesma. Chokito – não é chocolate, são minhas espinhas. Gorda – fora do padrão, mas
cabe dentro de um abraço. Magrela – fitness demais.
b) Questões de gênero e sexualidade: Homofobia – expressa o indivíduo sem empatia que
precisa inferiorizar o outro por uma característica que ele não escolheu. Menininho – menina que
faz coisas de menino. Piranha – quando a mulher toma as mesmas atitudes de um homem. Política
– “você não sabe o que está falando menina”.
c) Racismo: Macaquinho – criança negra quando faz arte. Mulata – não dá pra ser Paquita,
mas dá pra escola de samba.
d) Julgamentos excludentes subjetivos movidos pela razão instrumental: Adotado – do
biológico não se forjou. Mas a história foi modificada...porque o amor se consolidou, supriu uma
ausência de maneira inusitada. Coitadinho – sentimento de pena baseado em preconceitos.
Devagar – não se trata de algo suave e sem pressa e, sim, uma crítica e um julgamento. Incapaz –
em vários momentos o silêncio julga e revela o preconceito. Indiferença – mudança do tanto faz
para o muito faz. Lerda – quando uma pessoa não corresponde às expectativas de outras. Mimimi
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– utilizada como forma desprezo e/ou atribuição de insignificância a alguém ou alguma coisa.
Opinião – não se dá, só fere. Solidão – perda e vazio na multidão.
Nota-se que o indivíduo reificado não percebe no que se transformou e reproduz
estereótipos, de tal como que equipara o ser humano a um objeto ou o reduz ao mesmo, de maneira
perversa e repressora dissemina o ódio e fortalece a frieza e a indiferença.
Com efeito, o componente básico desse trabalho irracional de nossa sociedade é reproduzir a
penúria que é a vida para uma grande parcela da sociedade, “a escala do padrão de vida corresponde
com bastante exatidão à ligação interna das classes e dos indivíduos com o sistema” (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 124).
A resignação do pensamento, em vista da produção da unanimidade, significa o
empobrecimento do pensamento bem como da experiência: a separação dos dois
domínios prejudica ambos. O espírito torna-se de fato o aparelho da dominação e do
autodomínio, como sempre havia suposto erroneamente a filosofia burguesa. Os
ouvidos moucos, que é o que sobrou aos dóceis proletários desde os tempos míticos,
não superam em nada a imobilidade do senhor. �da imaturidade dos dominados que
se nutre a hipermaturidade da sociedade. A regressão das massas, de que hoje se fala,
nada mais é senão a incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos,
de poder tocar o intocado com as próprias mãos (ADORNO; HORKHEIMER, 1985,
p. 41).

Por isso a importância da inclusão em educação, como resistência ao que está posto na
sociedade, ao propor com bravura “[...] Escolas centradas na criança são além do mais a base de
treino para uma sociedade baseada no povo, que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de
todos os seres humanos. Uma mudança de perspectiva social �imperativa” (UNESCO, 1994, p.
4. grifos nossos).
Dessa forma, evocar essas palavras na sala de aula com o apoio da professora e da turma,
abre caminhos para a perlaboração, tensionando-as, remexendo e rompendo o “escudo protetor”.
Nesse sentido, Adorno enfatizou a relevância sócio-psicológica de se falar sobre um passado não
superado. “O que, sem dúvida, importa realmente é a maneira pela qual o passado é tornado
presente; se se permanece na mera recriminação ou se se resiste ao horror através da força de ainda
compreender o incompreensível” (ADORNO apud. GAGNEBIN, 2006, p. 102).
Notadamente, perlaboração não significa esquecer o passado, pelo contrário, é a
possibilidade de reconhecer, confrontar e compreender o dano e, assim, possibilitar uma experiência
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de ressignificação. Estamos lidando com um exercício que propõe uma nova relação consigo
mesmo e com o outro, um amparo frente ao adormecimento do afeto e ao entorpecimento da
habilidade de lidar com as diferenças.
Isso nos faz entender porque a memória pode desencadear vários enlaces: a memória como
possibilidade de alteração do momento presente e do futuro, a memória como versão, memória
como esquecimento; trata-se, portanto, de um elo que revela histórias, trajetórias, pessoas, limites e
possibilidades que atravessam o ser humano e, portanto, o exercício da profissão docente.
O exercício de rememorar abre possibilidades de saber quem somos e quem nos tornamos a
partir de nossas experiências de vida. Jorge Larrosa diz, em seu artigo Notas sobre a experiência e o
saber da experiência:
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se
passa, o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao
mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está
organizado para que nada se nos passe (LARROSA, 2002, p. 21).

Esse abecedário materializa em palavras os sentimentos que feriram de alguma forma esses
professores, por isso refletir sobre essas experiências inclusivas/excludentes e ressignificar essa dor
é olhar para si e para o outro, distanciando-se de uma formação instrumental que só diz o que fazer
e aproximando-se de uma formação que olha pra dentro e se considera parte importante desse
movimento, consolidando processualmente a formação na/para perspectiva inclusiva em si e no
outro.
Considerando isso, refazer os laços, reestabelecer conexões essenciais à individuação,
reconhecer injustiças históricas, resgatar as relações com as pessoas, com as coisas e consigo
mesmo dizem respeito à revolução da vida da qual a escola não pode se furtar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tentativa de contribuirmos para a compreensão das relações entre Educação, Formação,
Memória e Experiência, nos voltamos à construção e reflexão do Abecedário da Inclusão.
A construção do Abecedário da Inclusão por professores ganha uma dimensão muito maior,
no sentido de que estamos lidando com a possibilidade de resistir a perpetuação da consciência
reificada no processo de formação dos formadores, dando força, sentido e materialidade em um
fazer político-pedagógico que se identifica e se relaciona com os valores humanitários da inclusão.
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A mudança de mentalidade, de postura e de valor é um desafio. Entretanto, estamos certos
de que, por meio da análise das palavras que compuseram nosso Abecedário da Inclusão, pudemos
constatar o quão perigosa é a identificação acrítica e irrefletida da singularidade com a coletividade
consolidada ideologicamente. Pois, é inegável que essas palavras foram proferidas em muitos
outros espaços sociais e afetou muitas outras pessoas, causando muita dor e sofrimento.
No entanto, não é aceitável que, na conjuntura atual, prevaleça essa identificação que leva à
perda da autonomia, de dignidade e do valor próprio. Por isso, é muito importante que a Educação
fortaleça, no ser humano, o processo de tomada de consciência de si próprio, que cada um de nós se
torne capaz de se perguntar "no que me tornei" e, a partir disso, refletir a respeito das razões pelas
quais foram geradas tanta frieza e indiferença, para que possamos ser e fazer diferente! Como
reconhecido por Adorno (2010, p. 185), “[...] aquele que quer transformar [a nossa realidade]
provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter esta impotência, ela mesma,
justamente com a sua própria impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez também
daquilo que ele faz”.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das memórias dos professores como elemento
formativo na perspectiva da inclusão, desenvolvida no Curso de Pós-graduação especialização em
Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, vinculado à Escola de Educação Física e Desportos
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ). Assim, intencionamos provocar um
mergulho nas histórias de vida dos professores, estudantes do citado curso, por meio do Abecedário da
Inclusão, construído a partir das memórias que os marcaram durante o processo de escolarização na
educação básica e no ensino superior, e que hoje, querendo ou não, constituem este/a professor/a.
Nos apoiamos na Teoria Crítica da Sociedade (ADORNO, 2010) buscando explicitar o movimento
dialético que constitui a sociedade, e nas discussões sobre formação docente na/para perspectiva
inclusiva (FONSECA, 2014) num exercício de reflexão e autorreflexão que busca provocar a
desconstrução de uma formação docente técnica e pragmática, e sim ancorada no sentido reflexivo,
crítico e transformador (NÓVOA, 2002; 2017). As representações expostas no Abecedário por 19
estudantes do curso da turma de 2019 nos conduzem à vários prismas de análise, dentre esses
destacamos os de âmbito sócio-histórico-cultural: a) Julgamento ao atributo físico fora do padrão
socialmente imposto; b) Questões de gênero e sexualidade; c) Racismo; d) Julgamentos excludentes
subjetivos movidos pela razão instrumental. Esse abecedário materializa em palavras os sentimentos
que feriram de alguma forma esses professores, por isso refletir sobre essas experiências
inclusivas/excludentes e ressignificar essa dor é olhar para si e para o outro. Esta construção ganha
uma dimensão muito maior, no sentido de que estamos lidando com a possibilidade de resistir a
perpetuação da consciência reificada no processo de formação dos formadores, dando força, sentido e
materialidade em um fazer político-pedagógico que se identifica e se relaciona com os valores
humanitários da inclusão.
Palavras-chave: Educação Física, Formação Docente, Memória e Experiência.
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Resumo
Os artigos que compõem o presente painel tratam de pesquisas em fase de conclusão, sendo as três
desenvolvidas no escopo de Programas de Pós-Graduação distintos. A pluralidade presente nos textos
manifesta-se tanto no contexto geopolítico de seu campo empírico, quanto dos autores/as e
concepções teórico-metodológica que os fundamentam. A questão politica e epistêmica comum ao
painel, e que produz o amálgama teórico e metodológico dos artigos, sem eliminar as suas
singularidades, é o papel dos movimentos sociais na luta contemporânea pelo acesso e permanência de
estudantes das classes populares na universidade pública, tanto no Brasil, quanto na Colômbia. O
amálgama comum e que aproxima os três artigos aqui reunidos, é a defesa de que os movimentos
sociais, tanto urbanos, quanto do campo tem propiciado outras gramáticas formativas
(TAVARES&LISBOA, 2020) na luta pelo direito ao acesso e à permanência na universidade pública.
Essas gramáticas formativas têm sido orientadas pelo caráter interseccional das lutas (COLLINS, 2017) e
pela assunção de pressupostos da Educação Popular latino-americana crítica, com forte inspiração
freiriana (CASTRO& MOJICA, 2020). Do ponto de vista teórico-metodológico, o painel em tela
afirma o pressuposto de que os diferentes movimentos sociais imprimem às lutas pelo acesso e pela
permanência na universidade pública, tanto em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, quanto em
Medellín, na Colômbia, um caráter espacial e intercultural, bem como o caráter político que nutre e
inspira as diferentes experiências de espaço e tempo dos sujeitos envolvidos nos processos de
construção cotidiana de espaços (pré-vestibulares populares) que mobilizam o direito de entrar e
permanecer na universidade pública socialmente referenciada( CRUZ&SOUZA, 2020).
Palavras-chave: Movimentos Sociais; Gramáticas formativas; Democratização do acesso à
universidade; Pré-vestibulares Populares.
A EXPERIÊNCIA DO PRÉ-VESTIBULAR POPULAR PEDRO POMAR: UMA LUTA POR
EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO POLÍTICA EM PERIFERIAS URBANAS
Adrielle Lisboa – UERJ/FFP
Maria Tereza Goudard Tavares – UERJ/FFP

INTRODUÇÃO
O Pré-Vestibular Popular Pedro Pomar (PVPPP) funciona desde 1996 nas dependências da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa na Universidade Federal Fluminense (UFF). A
Escola de Enfermagem fica localizada no centro de Niterói, região metropolitana do estado do Rio
de Janeiro, próxima ao complexo de favelas do Morro do Estado, que foi denominado como bairro
pela Lei municipal 4.895 no ano de 1986. O Morro do Estado é considerado uma das maiores
favelas da cidade em número de habitantes e em densidade demográfica. A Chácara, como é
chamada por moradores, e o Morro do Arroz fazem parte do complexo de favelas que compõem o
Morro, todavia, a Chácara é a favela que fica espacialmente mais próxima da Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Vale ressaltar que, na atualidade, muitos traficantes de
drogas do complexo do Morro do Estado costumam se confrontar permanentemente entre si e com a
polícia pela disputa de pontos de vendas de drogas.
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O fato de o PVPPP situar-se territorialmente no centro da cidade possibilita aos estudantes,
professores e coordenadores/as que moram em São Gonçalo (sendo estes a maioria no Projeto)
façam parte do movimento, considerando uma maior facilidade financeira oriunda da mobilidade
urbana, levando-se em conta que a passagem dos coletivos em Niterói é uma das mais caras do
Brasil.
Inicialmente, o PVPPP era vinculado ao Pré-vestibular para Negros e Carentes (PVNC),
movimento pautado fortemente em promover a inclusão da população negra nas universidades
públicas. De acordo com relatos de coordenadores/as antigos, o PVPPP foi criado por militantes
estudantes da UFF que eram filiados ao Partido dos trabalhadores (PT) e vinculados ao movimento
negro de Niterói. Nessa época, a coordenação do Pré-vestibular ainda não funcionava de maneira
coletiva, sendo as decisões pedagógicas e políticas concentradas na maioria das vezes, na figura
central de um/uma coordenador/a.
Em 1999, embates políticos internos discutiram sobre os caminhos que o até então núcleo do
PVNC seguiria. Um grupo defendia que o movimento precisaria avançar na luta com uma
concepção mais classista, norteada para a transformação radical da Sociedade, enquanto outro
grupo desejava permanecer vinculado ao Pré-vestibular para negros e carentes, pois compreendia
que a luta fosse por meio da inserção de pessoas negras e, consequentemente, pobres em espaços
negados. É incontestável que ao desejar neste momento do projeto evidenciar a luta de classe, não
era desconsiderada a luta de raça, perspectiva latente no movimento, desde o princípio.
Posteriormente, após a decisão de romper com o PVNC nos anos 2000, o nome do projeto
foi alterado para Malcon-X, que foi um dos maiores defensores e ativista dos direitos negros nos
Estados Unidos, sendo assassinado em 1965. Entretanto, os participantes do projeto, perceberam
que as concepções embutidas na mudança de nome do Pré-vestibular, ainda não apresentavam de
forma nítida, o caráter classista que o projeto desejava evidenciar. De acordo com isso, os
envolvidos nesse movimento se debruçaram no trabalho de compreender a teoria marxista, se
identificando com documentos escritos pelo militante do partido comunista Pedro Pomar sobre a
guerrilha do Araguaia. A partir de então, o projeto foi renomeado como Pedro Pomar, em
homenagem ao militante comunista assassinado pela ditadura Militar no Brasil.
As alterações de nome do pré-vestibular em prol de uma recomposição de sua identidade
política e pedagógica, em nossa análise reforça o caráter social e inclusivo do projeto, sobretudo,
seu caráter militante e comprometido com a inclusão e a democratização do conhecimento junto à
população negra e pobre do Estado do Rio de Janeiro, isto é, majoritariamente jovens negros e
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negras das classes populares e oriundos da escola pública. E, ainda hoje, início de 2020, o projeto
continua com essa concepção e intencionalidades.
As intenções políticas e pedagógicas do PVPPP não se resumem apenas à aprovação no
vestibular, por mais que essa atravesse todo o trabalho desenvolvido no PVPPP. Porém, o principal
objetivo é a formação humana e política ampliada dos estudantes, coordenadores/as e professores/as
que participam do projeto anualmente. Esse objetivo eminentemente político implica em discutir
com docentes e discentes as desigualdades sociais, raciais e de gênero que permeiam a sociedade
brasileira, e que se revelam no interior das escolas e da universidade pública.
Do ponto de vista de suas concepções filosóficas e pedagógicas, ao se fundamentar nos
pressupostos da Educação Popular e da interculturalidade, o PVPPP se aproxima de uma concepção
decolonial e antirracista (FREIRE, 2014, CANDAU & OLIVEIRA, 2010), afirmando-se como um
dispositivo de luta fundamental nas transformações das desigualdades educacionais, principalmente
quando pensada como prática de liberdade (FREIRE, 2014).
O projeto pedagógico do PVPPP busca compreender e investir nas lacunas deixadas durante
todo o processo de escolarização formal dos estudantes. No projeto procura-se considerar a “leitura
de mundo”, isto é, as experiências produzidas pelos jovens nas famílias, nas igrejas, no mundo do
(não) trabalho, nos encontros intergeracionais nas favelas e bairros populares, e principalmente, nos
movimentos sociais que muitos jovens do PVPPP participam ativamente. O PVPPP promove ainda
microações afirmativas (JESUS, 2015) na sua estrutura curricular, tais como, oficinas de escuta e
diálogo entre mulheres negras, debate em torno de temas de interesses da população negra, entre
outras questões que promovem discussão e fortalecimento desses sujeitos.
Sobre a composição dos sujeitos e da representação de sua identidade coletiva, em linhas
gerais, o Pré-Vestibular Popular Pedro Pomar é constituído fundamentalmente por mulheres e
homens na faixa etária de 17 a 50 anos. A maioria dos sujeitos que participam do projeto são
mulheres e homens trabalhadores/a que conciliam a sua jornada de trabalho com a atuação no
projeto, seja como estudantes, coordenadores/as ou professores/as. Do ponto de vista do capital
escolar desses sujeitos, o maior número dos estudantes matriculados se apresenta como a primeira
pessoa de sua geração familiar a tentar o ingresso em uma universidade pública, sendo a grande
maioria, do ponto de vista étnico-racial, negra, nascida e criada nos bairros pobres e populares da
periferia de Niterói e São Gonçalo. Ou filhos/as de migrantes dos estados do norte e/ou do nordeste
brasileiro, oriundas dos fluxos migratórios produzidos pelos processos acelerados de urbanização
no campo, fruto do desenvolvimento capitalista ao longo das últimas décadas (SANTOS, 2011).
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Alguns dos estudantes que participam do projeto retornam ao pré-vestibular na expectativa
de contribuir pedagogicamente, seja como educador/a ou como coordenador/a, mantendo desta
forma, uma forte rede de solidariedade com o pré-vestibular. Entretanto, ao longo da sua trajetória,
o PVPPP vem tendo a sua coordenação composta majoritariamente por mulheres negras, questão
central em nossa pesquisa, e que vem produzindo impactos políticos e pedagógicos importantes no
cotidiano do projeto.
Este cenário, embora apresentado de forma breve, nos mostra que a construção e
implementação de políticas públicas de educação em contextos periféricos, em especial, seus
desafios, assim como avanços e dificuldades que hoje se apresentam na busca pela justiça social e
pelo direito à educação - têm sido fruto de lutas acirradas entre diferentes atores, produzindo
tensões entre as inúmeras escalas de poder político e econômico, principalmente nas áreas
periféricas das grandes metrópoles brasileiras (SANTOS, 2011).
A CONSTITUIÇÃO DOS PRÉ-VESTIBULARES POPULARES NO BRASIL E SUAS
IMPLICAÇÕES NO DIREITO À EDUCAÇÃO
Do ponto de vista histórico, na década de 1970, já existiam no Rio de Janeiro, registros de
cursos Pré-vestibulares organizados pelos e para grupos de estudantes socialmente desfavorecidos,
oriundos das classes populares das favelas e periferias urbanas. Porém, o movimento de prévestibulares populares se intensificou a partir dos anos 90 por todo o país, produzindo e
incentivando debates sobre questões raciais e as desigualdades nos processos de escolaridade
formal, que foram ficando mais evidentes durante os processos seletivos para o ingresso nas
universidades públicas, o vestibular.
Assim, os pré-vestibulares populares acabam-se por se constituir em espaços de
socialização, um ator plural (ou, pluri-ideólogico), onde se torna possível, através do
múltiplo pertencimento, a recomposição de identidades coletivas num cotidiano onde
a democracia (essencialmente conflitiva) é radicalizada – as decisões são coletivas e
os papéis são múltiplos e fundidos, alunos podem (e muitas vezes são) coordenadores,
professores e etc. (SANTOS, 2011, P.285).

Este movimento, de caráter nacional, foi sendo ampliando e difundido nas grandes
metrópoles brasileiras, contribuindo para a criação de políticas públicas que buscavam incentivar o
ingresso e a permanência das classes populares nas universidades públicas. Por exemplo, o Estado
do Rio de Janeiro foi pioneiro no sistema de cotas raciais, implementadas no vestibular de 2003 da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade do Norte Fluminense (UENF).
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Em 1999, iniciou-se um declínio nos núcleos do PVNC. Porém, mesmo com a diminuição
dos núcleos vinculados ao PVNC, não se tratava do fim do movimento, mas sim de uma
reorganização com o surgimento de outros cursos autônomos, como Educação e Cidadania para
Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO), o Movimento dos Sem Universidade (MSU)
construindo um movimento cada vez mais plural. E com diferentes matizes políticas e culturais
(VASCONCELOS, 2015). Os vários grupos começaram a intensificar suas reivindicações com o
objetivo de tornar possível o ingresso em uma universidade pública de qualidade, além de políticas
que possibilitassem a permanência e o sucesso desses estudantes nas universidades.
Dentro dessa perspectiva, o professor e pesquisador Renato Emerson Santos nos afirma que:
“Se hoje temos um conjunto amplo e diverso de políticas públicas (federais, estaduais e municipais)
para a democratização do ensino superior, isto se deve à luta dos pré-vestibulares populares, que
colocaram esse tema na agenda pública nos últimos quinze anos” (SANTOS, 2010, p.85).
No Brasil, 55% dos habitantes se autodeclararam pretos ou pardos (IBGE, 2015), esse grupo
também é a maioria nos indicadores de precariedade socioeconômica, tais como desemprego,
analfabetismo, baixa renda, escassez de serviços básicos, mortalidade precoce, entre outros. Porém,
no caso do acesso ao Ensino Superior, vem sendo efetivamente enfrentada pela Lei das Cotas,
promulgada em 2012, pelo Governo Federal, instituindo na nas universidades públicas Federais a
reserva de 50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas;
metade destinada a pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Contudo, mesmo com essas
políticas, atualmente, as carteiras das universidades públicas ainda são majoritariamente ocupadas
por uma classe média branca e cerca de 18 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever
compondo um índice elevado de analfabetismo no país (IBGE, 2010).
Portanto, ainda estamos muito distantes de um ensino superior democrático para todos e
todas. A própria política de cotas presentes nesse cenário como “Ação Afirmativa”, vista como uma
possibilidade de travessia para atenuar o abismo histórico do acesso das classes populares ao Ensino
Superior vem sendo constantemente atacada, sofrendo um grande refluxo no bojo das políticas
educacionais recentes. Como exemplo desse ataque, podemos citar o Projeto de Lei (PL) da
Deputada baiana Dayane Pimentel (PSL-BA) com vistas à revogação da lei 12.711, conhecida com
Lei das Cotas, promulgada em 2012. Apresentado à Câmara dos Deputados em março de 2019,
felizmente, o PL não foi aprovado, sendo bastante debatido pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e por

representantes de movimentos sociais negro

(OLIVEIRA, 2019).
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Diante do cenário exposto acima reside uma das questões mais importantes e desafiadoras às
nossas tentativas analíticas e conceituais: quem são os sujeitos coletivos que ilustram esses dados?
Como se representam e são representados em espaços de lutas por educação como o pré-vestibular
popular Pedro Pomar, bem como pelos demais atores em conflito e/ou alianças? Para responder
essas questões é necessário apresentar, mesmo que de forma breve, o conceito de movimentos
sociais.
A LUTA DO PRÉ-VESTIBULAR POPULAR PEDRO POMAR COMO UM MOVIMENTO
SOCIAL URBANO
Segundo a pesquisadora Angela Alonso (2009), do ponto de vista das Ciências Sociais, o
termo “movimentos sociais” foi criado no início dos anos sessenta do século passado com vistas a
nomear multidões que se manifestavam nas ruas exigindo mudanças pacíficas (“faça amor, não faça
a guerra”), aparentemente desinteressadas de pressionar o Estado por algum tipo de poder. Nessa
perspectiva, o termo Movimentos Sociais vêm assumindo nas últimas cinco décadas diferentes
significados e sentidos, fundamentados em distintas teorias (TOURAINE, 1977, MELLUCI, 1989,
GOHN, 2010, ALONSO, 2009 e TARROW, 2009).
Ainda segundo Alonso (2009), tais teorias construíram os seus principais fundamentos
políticos e epistêmicos em confronto à teoria marxista, à concepção de revolução social, ao
protagonismo das classes trabalhadoras e do operariado urbano. As configurações destes
movimentos, os modos de luta e os seus repertórios de ação buscariam explicitar modos distintos do
movimento operário e fabril. E que estes movimentos sociais se caracterizariam pela
heterogeneidade de seus atores, pela origem não operária de suas lideranças e da composição de
seus membros, pelo repertório de ação distinto das mobilizações tradicionais do operariado fabril,
pela utilização de passeatas e manifestações de massa nas ruas como forma de expressar e
reivindicar suas demandas.
O que o trabalho de campo junto ao Pré-Vestibular Popular Pedro Pomar tem apresentado
com dados contundentes, que falam e obrigam iniciar uma compreensão complexa das dificuldades
de fissurar essa representação negativa dos movimentos sociais, é o caráter de classe, de gênero e de
raça desse movimento, ou seja, a sua interseccionalidade (COLLINS, 2017), sendo fundamental a
construção de uma análise mais elaborada sobre a presença maciça de mulheres negras e, sobretudo,
pobres na luta pelo direito à educação.
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Em diálogo com a perspectiva interseccional (COLLINS, 2017), entendemos que a questão
de classe, gênero e raça constituem eixos centrais que organizam nossas experiências no mundo
social mais amplo. Isso significa afirmar que, onde existem desigualdades estruturais e conjunturais
que atendem a padrões de gênero, também são definidos posicionamentos relativos ao papel de
mulheres e homens, ainda que a questão de gênero não possa ser compreendida de maneira isolada,
mas em profunda vinculação com as questões de classe, de raça e sexualidade.
Assim, do ponto de vista político e epistêmico os/as estudantes negros e negras precisam
estar inseridos em espaços que lhe foram historicamente negados, sendo que a trajetória dos Prévestibulares populares se traduz historicamente por configurar espaços de educação popular e de
empoderamento dos jovens que o procuram, se orientando por outras vertentes políticas, além da
questão racial, como por exemplo, uma educação laica e intercultural para uma sociedade mais justa
social e ambientalmente.
Acreditamos que esse contexto de tanta diversidade e desigualdades, no qual a
interseccionalidade das questões de classe, gênero e raça nos parece evidente, precisam ser
estudados com urgência e problematizados pelos sujeitos que constituem o pré-vestibular popular
Pedro Pomar, em especial, por possibilitar a compreensão dos mecanismos de reprodução e
enfrentamentos das desigualdades econômicas, de raça e gênero na cidade, além de propiciar um
debate sobre o racismo presente e silenciado entre os/as estudantes e coordenadores/as do prévestibular popular Pedro Pomar.
Também é fundamental investigar e compreender de que forma os movimentos sociais
reforçam, questionam e radicalizam os princípios da educação popular na contemporaneidade? E as
lutas do pré-vestibular popular Pedro Pomar, em que medida se atualiza no território? Continuam
sendo uma luta (apenas) dos estudantes pobres e negros, em especial de jovens negras pobres?
Não obstante, do ponto de vista do trabalho em pré-vestibulares, bem como a própria
demanda e luta por esse equipamento educativo, historicamente tem sido uma experiência, na
maioria das vezes, de gênero: uma questão das mulheres. Temos clareza de que a produção dessa
questão é muito mais complexa, e mereceria maior aprofundamento do que estamos dedicando a ela
no corpo do presente artigo. Tal aprofundamento, porém, requereria outras intencionalidades, além
de outro trabalho de pensamento não previsto no escopo do artigo em tela.
Estudar esse recrudescimento das lutas por projetos em disputa, tanto no nível de questões
macro como microssociológicas, nos parece uma questão central na educação popular e nos
movimentos sociais. Sobretudo pelo caráter histórico da Educação Popular que nasceu e se
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consolidou articulada aos diferentes movimentos sociais, sempre buscando uma pedagogia de luta
como possibilidade de (auto) formação e de afirmação dos sujeitos populares, homens, mulheres,
jovens e crianças como sujeitos políticos, autônomos, solidários e criadores de mundos no mundo
(TAVARES, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS, EMBORA AINDA PROVISÓRIAS
Quando eu falo do lugar que eu ocupo eu também falo da história desse lugar
(Djamila Ribeiro, 2017).

A citação utilizada como epígrafe para o fechamento, sempre provisório, do presente texto é
emblemática do complexo lugar ocupado pelos estudantes pobres, jovens mulheres e homens,
negras e negros e os diferentes marcadores sociais que os atravessam. Por exemplo, pensar a
trajetória dessas mulheres como protagonistas das lutas por educação, é pensar qual o seu lugar de
fala nessa sociedade patriarcal, capitalista e brancocêntrica na qual a maioria está inserida. A
desigualdade de vida da população negra, tanto quanto aos aspectos econômicos quanto culturais, é
reflexo de um dos períodos mais duros da história de nosso país: a escravização negra. Com a
duração de mais de trezentos anos, suas marcas continuam a reverberar de forma contundente nas
diferentes opressões que atingem à população pobre e invariavelmente negra no Estado do Rio de
Janeiro.
Durante os seus 20 anos de atuação, o Pré-vestibular Pedro Pomar vem se constituindo
como um espaço educativo e político que tem possibilitado que inúmeros jovens das classes
populares ingressem no ensino superior em diversos cursos e em diferentes universidades do estado
do Rio de Janeiro. Alguns dos ex-estudantes que passam pelo PVPPP retornam para o projeto como
docente, ou para auxiliar na gestão pedagógica. Infelizmente, o projeto ainda não tem um banco de
dados de egressos que possa quantificar esses dados em números, atuando de forma mais estratégica
junto aos diferentes grupos juvenis nos territórios da cidade.
Do ponto de vista de nossa pesquisa, contextualizar os desafios e os “encontros solidários”,
bem como as utopias que permeiam a inserção das mulheres negras das classes populares no ensino
superior, significa conhecer e aprofundar diferentes dimensões sociais que atravessam o ingresso de
estudantes negras das classes populares na universidade pública.
Historicamente, do ponto de vista do direito, a educação brasileira vem se apresentando
como um dos principais fatores que contribuem à manutenção e aprofundamento das desigualdades
sociais no Brasil. Esse contexto histórico social contribui para que muitos jovens negros e negras
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das classes populares pensem e considerem o ensino superior como algo utópico e a universidade
como um espaço inalcançável. Sobretudo, as mulheres negras, pelas condições concretas nas quais
estruturam a sua vida cotidiana.
Por isso, as intenções políticas e pedagógicas do PVPPP não se resumem apenas à
aprovação no vestibular na medida em que o principal objetivo é a formação humana e política
ampliada dos estudantes e professores (as) que participam do projeto anualmente. Esse objetivo
eminentemente político implica em discutir com docentes e discentes as desigualdades sociais,
raciais e de gênero que permeiam a sociedade brasileira, e que se revelam no interior das escolas e
da universidade pública de modo geral. Acreditamos na Educação Popular como mecanismo de luta
fundamental nas transformações das desigualdades educacionais, principalmente quando pensada
como prática de liberdade, como nos ensina Paulo Freire (1968).
Por entendermos o papel estratégico (ideológico, geracional, racial, cultural, sexual,
educacional e político) do pré-vestibular popular Pedro Pomar na formação integral e humana de
estudantes das classes populares, defendemos a luta por educação como uma luta de toda a
sociedade. Inclusive pela possibilidade da formação política de jovens negros e negras e também de
jovens brancos e brancas pobres, que possam vivenciar outros modos de estar no mundo, sobretudo,
no campo da sua construção identitária e das relações de igualdade de gênero, especialmente ao que
tange às formas de reprodução da vida coletiva.
Lembramos que, segundo a filósofa negra Bell Hooks, no seu belo livro “Ensinando a
transgredir: a educação como prática da liberdade” (2013), a educação só pode ser libertadora
“quando todos tomam posse do conhecimento como se este fosse uma plantação em que todos
temos de trabalhar” (HOOKS, 2013, P.26), Ou seja, o trabalho educativo pensado como um
trabalho coletivo e voltado à autoemancipação de todos e todas, como de certa forma o PVPPP
vem buscando produzir em seu percurso de lutas pelo direto à uma educação como formação
humana, que seja posicionada contra todo e qualquer tipo de opressão: de raça, de gênero, de classe,
de orientação sexual.
Para Hooks (2013, p.35) “quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os
únicos chamados a partilhar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar
os alunos{...}será também um local de crescimento do professor)”. É pela busca da educação como
prática de liberdade, de partilha e de solidariedade, construída através do diálogo e da amorosidade
que produzimos a nossa existência, aprendendo a cooperar, resistindo à desumanização que nos
ronda, aprendendo a (re)construir o mundo como um lugar de criação, criatividade e cuidado.
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Resumo
O presente artigo é fruto de uma pesquisa em finalização sobre Pré-vestibulares populares e objetiva
inventariar e atualizar a luta pela educação, em especial, de um grupo de mulheres negras que fazem
parte de um coletivo de estudantes do Pré-Vestibular Popular Pedro Pomar; pré-vestibular este, situado
em Niterói, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Do ponto de vista teóricometodológico, fundamentadas em trabalhos anteriores produzidos no interior do Núcleo de Pesquisa
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Vozes da Educação, a pesquisa é qualitativa de natureza etnográfica e participativa (BRANDÃO, 2003),
na qual a mesma é concebida como uma experiência de conhecimento e o trabalho de campo, longe de
ser apenas um trabalho de coleta e produção de dados, ou de produção de conhecimentos e questões,
possibilitando assim, um movimento de ação-reflexão-ação coletiva sobre os processos de produção do
conhecimento, corroborando o que Santos defende como o papel político e epistêmico da pesquisa
numa perspectiva emancipatória (SANTOS, 2000). Nesse percurso, provocadas pela força política,
pedagógica e discursiva das longas lutas de mulheres pelo direito à educação, assumimos, no presente
artigo, o pressuposto conceitual e político de que uma teoria é um dispositivo analítico para melhor
conhecer o que ainda não sabemos e também para produzir suspeições e estranhamentos naquilo que se
apresenta como familiar, como, por exemplo, o descaso dos poderes públicos com a (re) produção da
vida das classes populares, em especial a questão de sua escolarização. Procuraremos contextualizar o
Pré-vestibular Popular Pedro Pomar, trazendo alguns elementos de seus repertórios de ação à luz de
pressupostos da Educação Popular.
Palavras-chave: Movimento social; Pré-vestibular popular; Mulheres negras; Direito à educação.
ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE EM MEDELLÍN, COLÔMBIA
Carlos Mojica – Universidad del Antioquia e FURG
Amanda Motta Castro – FURG

INTRODUÇÃO
A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, é futuridade
revolucionária. Daí que seja profética e, como tal, esperançosa. (Paulo Freire 1987, p.
42)

Este artigo é desenvolvido no âmbito da pesquisa de mestrado realizado no Programa de
Pós-graduação em Educação da Universidade federal do Rio Grande, e apoiado pela Organização
dos Estados Americanos (OEA), especificamente o programa de bolsas da PAEC-OEA.
O acesso ao ensino superior é um dos problemas contemporâneos discutidos por vários
setores sociais: por um lado, agências internacionais, políticas educacionais e governamentais que
buscam maior cobertura das cotas nas universidades; e, por outro, os movimentos sociais de escolas
e universidades que discutem melhores condições de acesso e permanência nas instituições de
ensino superior. Alguns deles com perspectivas semelhantes, e, outros com perspectivas diferentes
sobre a compreensão da educação, do público, das políticas, dos exames de admissão e do sistema
educativo.
Na América Latina, o acesso à universidade é um indicador das desigualdades sociais,
conforme informes internacionais da OEA, UNESCO (2013)i, OCDE (2018) e pesquisa de Castro
D, Rodríguez-Gómez D &amp; Gairín (2017)ii. Nesse contexto, o acesso às universidades é para a

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

96

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

maioria dos jovens de baixa renda e, uma barreira que faz parte da produção e reprodução das
desigualdades sociais (MOTA, 2008).
Note-se que, na América Latina, há um grande crescimento nos sistemas educacionais e em
sua cobertura, mas:
os estudantes com menos recursos e áreas rurais têm taxas mais baixas de conclusão
do ensino médio obrigatório e menos acesso ao ensino médio e superior, o que
significa que ainda existe uma lacuna social, apesar do aumento dos anos de
escolaridade obrigatória (BLANCO E CUSATO, 2016, p. 4).

Um exemplo disso é o mapa a seguir, que descreve o acesso ao ensino superior em Medellín
a segunda maior cidade do país:
Os bairros da cidade onde há menor taxa de frequência do ensino superior constam em
vermelho; uma taxa média é marcada pela cor laranja; verde indica médio alto e azul muito alto.
Nos bairros mais ricos existe uma taxa de acesso à universidade de 81% (cor azul); enquanto os
mais pobres, ao norte ou nas extremidades que dividem a cidade com o campo, a taxa é muito mais
baixa, chega a 27%. Precisamente, nos bairros de cor vermelha vivem não apenas as pessoas mais
pobres, mas também às populações indígenas, afro-colombianas e camponesas. Esse mapa das
desigualdades também é uma geografia do processo de exclusões ao acesso à universidade.
Atualmente, a maioria das políticas públicas de acesso à universidade se materializa em
programas de bolsas de estudo. Ou seja, a Prefeitura de Medellín, ano após ano, aumenta o número
de diferentes bolsas.
Basicamente, esses programas são direcionados aos estudantes dos “setores vermelhos” que
apresentam boas notas em suas escolas e obtêm altos resultados em testes padronizados de
competências acadêmicas (ICFES- Prova semelhante ao ENEM no Brasil), sendo aceitos pelas
universidades, como é o caso do programa Sapiência. No entanto, existem também outras
iniciativas, como os pré-vestibulares denominados “del Cole a la U”, oferecidos aos jovens nos
últimos anos no ensino médio. A isso se somam os esforços de alguns governos para expandir as
vagas das universidades. Duas ações resume tais políticas: expansão do número de vagas e bolsas
de estudo.
Todavia os movimentos sociais fazem críticas a essas políticas, pois ela é limitada e porque
não existe uma leitura crítica das desigualdades sociais. Ou seja, aumentar o número de vagas e
conceder bolsas não é uma resposta suficiente para reduzir as desigualdades. Basta lembrar, neste
contexto, as contribuições de Souza (2004), que tratam sobre a massificação e neoliberalização das
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universidades do século XX, as quais se caracterizam pelo crescimento no número de estudantes e
programas acompanhados por mais bolsas e programas de crédito o que efetivamente não resolvem
a situação.
Nesse sentido, Acevedo e Gómez (2000) mostram como ocorre o crescimento e a expansão
da universidade colombiana, para alguns estudiosos, essas políticas são enquadradas não na lógica
do ensino superior enquanto um direito, isto é, a democratização da educação defendida pelos
movimentos sociais, mas sim em termos desenvolvimentistas, em um entendimento neoliberal. Em
outras palavras, a presença de estudantes nas universidades é compreendida como algo útil para
servir a indicadores, resultados, mão de obra, entre outros. Nesse contexto, as políticas são
concebidas como instrumentos para garantir o desenvolvimento a partir de uma perspectiva
neoliberal, que gera formas mais complexas das desigualdades.
UNIVERSIDADE COLOMBIANA: NOTAS SOBRE SUA EXPANSÃO E MASSIFICAÇÃO
Nos diferentes momentos históricos da universidade na Colômbia, são reconhecidas
diferentes convergências e divergências de modelos de universidades estrangeiras, principalmente
espanhol, francês, inglês e norte-americano, como estudou a pesquisadora Diana Soto Arango, no
projeto História da universidade colombiana entre 1774 e 1992 (Soto, 2005). De acordo com o
estudo, nas tradições administrativas e pedagógicas do ensino superior há um conjunto de modelos
que devem ser estudados em termos relacionais e dinâmicos, que vão do século XVIII ao
contemporâneo. As Instituições de Ensino Superior da Colômbia não podem ser pesquisadas como
eventos concretos, estáticos ou isolados. Pelo contrário, elas se transformam ao longo do tempo nas
relações políticas, econômicas, sociais e culturais do país.
No entanto, somente no século XX, houve grandes reformas para a modernização e
crescimento das universidades, especialmente nos anos sessenta, quando se começou a desenvolver
um sistema educacional que Martínez (2004) chamou de expansivo. Ou seja, as universidades antes
dos anos sessenta são pequenas unidades e, a partir dos anos sessenta, criam um sistema. Martínez
(2004) ressalta que, quando chama a educação de expansiva, refere-se ao crescimento do número de
estudantes e programas que oferece, mas de maneira desorganizada e atomizada, com base no
discurso do desenvolvimento. Portanto, a partir dos anos 60, as universidades começaram a se
organizar para expandir. Naquela época, uma classe média social, industrial, produtiva, branca e
urbana entrou nas universidades. Esse crescimento em número e programas ocorre com base no
discurso do desenvolvimento, ou seja, mais estudantes são recebidos e mais programas são criados
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para que a sociedade atinja padrões econômicos mais altos, em comparação aos países ditos
desenvolvidos.
Dessa forma, escolas e universidades passam a ser a promessa de um futuro melhor para a
sociedade colombiana, nelas são formadas as novas gerações que levarão o desenvolvimento
ocidental ao país. Nessas universidades, a forma primária de conhecimento era a economia e a
teoria do capital humano. Esta forma de conhecimento entrou no plano de planejamento e controle.
Portanto, existe uma concepção universitária desenvolvimentista. Note-se que, quando a
educação faz parte das teorias do capital humano e se torna massiva, essa massificação pode ser
concebida por várias perspectivas: por um lado, o sonho da iluminação e do modernismo de uma
educação para todas as pessoas, a educação como um direito humano, por outro, as necessidades do
sistema mundial de expandir a força de trabalho.
A partir da expansão dos anos sessenta, começaram os debates mais fortes, para que a
universidade fosse concebida não apenas para as elites, mas para toda a sociedade. Apesar disso,
somente nos anos 80, com o governo do Presidente Betencourt, o acesso e permanência se
tornassem objeto de políticas de Estado. Vale lembrar que a abertura das portas das universidades
para grupos populares só ocorreu através das lutas sociais que já surgiam na América Latina como
parte de movimentos de educação popular que pressionaram o estado
Isso é evidenciado pelo Decreto 80 de 1980, que implica um grande esforço para regular o
ensino superior. Nesse crescimento das universidades apoiadas pelas elites, na segunda metade do
século XX, “elas apostam no desenvolvimento de um sistema massivo de educação de qualidade
precária, com o objetivo de ingressar nos setores modernos da economia. A necessidade das elites
(...) de assimilar primeiro o modelo europeu e depois o norte-americano à modernização. ”
(Acevedo e Gómez, 2000, p.5).
Conforme Acevedo e Gómez (2005), o crescimento e a expansão da universidade
colombiana acontecem em conjunto com a propagação de práticas e conhecimentos da economia
para o desenvolvimento do capital humano. Portanto, acesso e permanência não se enquadram na
lógica do ensino superior como um direito, isto é, na democratização da educação defendida pelos
movimentos sociais colombianos, mas em termos de desenvolvimento, em uma compreensão
neoliberal do conhecimento e das universidades. Ou seja, aumentar o número de estudantes e
programas para obter melhores resultados no campo do trabalho e da concorrência global. Cabe
destacar que, nos anos sessenta, a universidade cresce apenas para as classes sociais médias, e é nas
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décadas de 80 e 90 que a permanência é conseguida por novos movimentos sociais que lutam para
fazer parte de um projeto de educação popular
Nesse sentido, o neoliberalismo e as novas demandas capitalistas colocam as universidades
em um cenário difícil, pois, embora possuam mais programas e cotas, isso é feito sob uma
perspectiva homogênea, como serviços e não direitos, estando dentro de um sistema de Gestão e
avaliação comercial. Assim, as decisões sobre acesso e permanência são planejadas a partir de
horizontes ideológicos neoliberais.
A partir deste cenário, o Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, na
41ª edição da revista La Piragua (2015), examinou a universidade e seu crescimento na lógica
neoliberal, isto é, como ela obedece aos interesses das classes dominantes e não aos das
comunidades, e, igualmente, expôs as experiências de luta e resistência a esse panorama. A revista
levanta a necessidade de ver as universidades e seu crescimento a partir de lentes pedagógicas,
éticas, políticas e epistemológicas latino-americanas, que repensam seus lugares e compromissos
com nossos povos. O Conselho se opõe a uma universidade que cresce excluindo, ou que cresce
apenas para alguns privilegiados.
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA COLÔMBIA
Atualmente, na Colômbia, o Estado possui dois instrumentos para políticas de acesso e
permanência: o primeiro é o Sistema de Prevenção de Atritos (SPADIES) e o segundo, o Guia para
a Implementação do Modelo de Gerenciamento de Permanência e Graduação de Estudantes em
instituições de ensino superior (2015). A SPADIES começou a se estruturar, desde 2004, para
reunir em bancos as trajetórias de estudantes a fim de prever a partir de determinados marcadores
sociais como gênero, raça, classe social e escolaridade de seus pais.
Desse sistema, foi criado o Guia que adota uma abordagem preventiva, no qual a
permanência é definida como uma cultura institucional. Portanto, estudantes são caracterizados
inicialmente pelo SPADIES e, em seguida, as universidades planejam estratégias de acesso e
permanência. Essa caracterização é baseada principalmente em abordagens sociológicas,
econômicas e psicológicas, para encaminhamentos, que as universidades consideram para suas
políticas institucionais.
A partir do SPADIES, o Guia que cada Universidade adapta às suas políticas institucionais é
desenvolvido de acordo com estratégias organizadas por diferentes linhas de trabalho. O SPADIES
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permite organizar e analisar informações estatísticas, emitindo alertas que são lidos posteriormente
no Guia. O Guia permite que as universidades fortaleçam suas capacidades institucionais para
ajudar discentes que passam nos testes de seleção a permanecer na instituição.
Por outro lado, a Universidade de Antioquia (UdeA) com sede na cidade de Medellín
(Colômbia). A UdeA é a segunda maior instituição de ensino superior do país.
Esta universidade vem reformulando suas políticas de acesso e permanência de acordo com
necessidades internacionais, nacionais e regionais, especialmente a partir do século XX. Tal fato se
deve a programas como Permanência com Equidade, aos diferentes projetos de Assistência Social
da Universidade e o atual projeto, chamado Permanência, que surgiu em 2015 (2015-2018), onde o
Guia do Ministério da Educação foi retomado. Além disso, a Permanencia-UdeA é realizada com
base no Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2027, utilizando uma abordagem
participativa, diferencial e territorial, que dialoga com o Modelo de Permanência MEN.
Tais políticas e práticas mostram uma ênfase especial na atenção à diversidade, inclusão e
abordagens socioculturais da linguagem, para pensar sobre o acesso e a permanência. Ou seja, além
dos programas de apoio e assistência social de natureza econômica, psicológica e social, são
realizadas ações que visibilizam, legitimam, relacionam, articulam, problematizam e dialogam com
as diversidades sociais e culturais dos estudantes. Isso cria linhas de trabalho que atendem às
necessidades e ao potencial dos estudantes de classes populares, comunidades étnicas, pessoas com
deficiência, e outros grupos considerados historicamente como minorias, e por isso subalternizado e
marcados pela desigualdade social e educacional.
Nessa ordem de ideias, por que apostar em abordagens sociais e culturais para a
permanência do aluno? E quais são as implicações dessas ações na vida universitária? Pensar a
permanência a partir das abordagens socioculturais destaca o valor do mundo e do contexto
estudantil e universitário para o acesso e a permanência e, acima de tudo, se compromete com a
diversidade presente, sobretudo na América Latina. Desta maneira, tem-se como princípio que só é
possível democratizar universidade e garantir o direito à educação à medida que a universidade se
torna mais diversificada.
Portanto, nessa perspectiva de trabalho, não é apenas necessário ampliar o número de vagas
e cursos, com os possíveis riscos de homogeneização da universidade, mas é fundamental ouvir as
realidades populares dos estudantes para dialogar com eles e com a cultura institucional e
acadêmica. Não falamos mais de uma universidade na qual o conhecimento que a constitui é único,
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inequívoco, universal e permanente; mas dinâmico, reflexivo e relacional ao contexto social e
cultural da UdeA e de seus membros.
É interessante que, ao consultar o site da UdeA Permanência e sua produção audiovisual,
duas características se destaquem. A primeira, remetendo a Paulo Freire, na medida em que são
utilizados conceitos como educação intercultural, alfabetização acadêmica, direitos, equidade,
educação inclusiva e redes de apoio. E a segunda são as abordagens propostas nas políticas e
práticas de permanência, visto que existe uma leitura latino-americana que busca sulear o trabalho
da Universidade. Freire (2003) utiliza o termo “sulear” para fazer uma crítica ao termo “nortear”.
Segundo o autor, “nortear” está repleto de concepções políticas e ideológicas e traz consigo a
dependência do “Sul” para com o “Norte”, dependência econômica e cultural, de poder e saber
(CASTRO, 2015).
Em outras palavras: uma leitura, escrita e oralidade indígena, afro-colombiana, popular,
rural, diversificada e inclusiva renascem na universidade. Agora, a linguagem da permanência é
expandida para reconhecer o outro de uma maneira diferente: o contexto sociocultural é retomado
por variáveis, em vez de riscos, é feita uma leitura baseada na luta e resistência dos setores
populares e suas barreiras para estarem nos espaços de poder.
PRÁTICAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO
POPULAR
Embora o Modelo MEN não possua posições desenvolvidas por campos de estudo como
educação popular e interculturalidade, que lutam pelo direito à educação pública superior e à sua
democratização na América Latina, segundo Brandão (2007), a UdeA, através do diálogo realiza
diferentes iniciativas que compartilham com a educação popular. Tais iniciativas se tratam de
reconhecer, legitimar, ensinar e aprender o conhecimento dos grupos tradicionalmente excluídos na
universidade, para favorecer seu acesso e permanência. Nessa perspectiva, não se busca acessar e
permanecer na lógica neoliberal da massificação, mas da apropriação democrática do
conhecimento, tornando a universidade um espaço para todos.
Logo, trata-se de conhecer a universidade e os vários fatores que afetam o acesso e a
permanência, desde a luta pelos direitos humanos na América Latina, o que implica um trabalho
diferente com os estudantes. Para exemplificar, na Política de Permanência que a UdeA desenvolve,
um de seus princípios é o reconhecimento da diversidade epistêmica. Ou seja, existem vários
esforços que traçam um horizonte comum: entender quais são as maneiras de ler, escrever, ouvir e
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falar de estudantes indígenas, afrodescendentes de classes populares e periféricas da cidade e das
regiões rurais.
Portanto, revisando a política institucional, foram inseridas práticas como aulas de línguas
ancestrais gratuitas para toda a comunidade universitária, círculos de palavras com alunos de
classes populares e étnicas, acompanhamento acadêmico para programas de inclusão e tutoria, entre
outras.
No entanto, na educação popular, como diz Brandão (2007), é reconhecida pela importância
das línguas e das palavras como formas de pensar e mudar o mundo. A linguagem não é apenas
gramática, como afirma Freire (1987), mas um ato político. Portanto, a política institucional de
acesso e permanência da UdeA tomou as linguagens a partir de uma perspectiva sociocultural, em
diálogo com o Modelo, reconhecendo os alunos e as desigualdades educacionais que atravessam os
modos de ler, ouvir, escrever e falar o mundo.
Mas por que é possível pensar na permanência de estudantes na UdeA com princípios que
dialogam com a EP? Inicialmente, deve-se compreender que, na literatura especializada em EP, é
difícil - se não impossível - ter um conceito universal de educação popular, visto que esse campo
ultrapassou muitos limites e experiências que ressignificam papéis e lugares. A EP não pode ser
definida apenas como modelo pedagógico, método de ensino, nem seria apropriado defini-la como
um tipo único de educação, uma vez que foi transformada e enriquecida por múltiplos fatores
latino-americanos que acompanham a educação própria e alternativa dos povos, que se cruzam com
outras formas de pensamento, como indígenas, negros, classes populares, feministas, grupos
LGTBI, camponeses, grupos políticos e movimentos sociais. Por esse motivo, Torres (2011) afirma
que mais do que uma definição, convida-se a pensar nas características fundamentais dessas apostas
formativas e que, em termos gerais, a EP é entendida como:
A corrente pedagógica originou-se na América Latina em torno da contribuição
frutífera de Paulo Freire, a partir da qual foram geradas uma série de abordagens
educacionais e propostas pedagógicas que têm como referência o conjunto de relações
entre educação e política, em particular as práticas educativas intencionalmente
emancipatório (p.62)

De acordo com o exposto, as iniciativas da UdeA buscam dialogam com grupos excluídos
histórica e sociologicamente e que pensam em acesso e permanência a partir de uma nova estrutura:
não apenas em indicadores, ou com olhar instrumental, reparador ou de bem-estar, mas políticas de
transformação social da universidade e da sociedade.
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A LUTA CONTINUA! CONCLUSÕES PARCIAIS...
De acordo com o exposto, as iniciativas de acesso e permanência da UdeA falam
explicitamente em um idioma, o qual expõe o compromisso não apenas de admitir e formar
estudantes, mas de transformar os horizontes éticos, políticos e epistemológicos daquela
universidade. Os modelos de acesso desenvolvidos promovem que grupos excluídos histórica e
socialmente, possam ter acesso à universidade não apenas como indicadores, ou com olhar
instrumental, reparador ou de bem-estar, mas por políticas de transformação social da universidade
e da sociedade. Sobre isso Martins (2018), nos mostra que:
É através dessas iniciativas de ações e práticas democráticas que se constrói a
mudança social. Os sujeitos envolvidos em espaços de Educação Popular têm o
compromisso e o dever, no meu entendimento, de se posicionar a favor do
protagonismo dos saberes leigos, tradicionais, urbanos, camponeses ou mesmo
provindos da cultura não ocidental, como indígenas, africanos e orientais, segundo a
ecologia de saberes de Santos (p. 57)

Assim, todas as questões apresentadas aqui mostram que pensar em permanência é pensar
em nossas universidades, as quais necessitam desenvolver políticas próprias para nossas
diversidades e desigualdades, que transcendem modelos e sistemas.
Mostra também o poder de novas relações entre o ensino superior e o campo de estudos de
acesso e permanência às universidades, o que pode dar novas perspectivas que contribuam para
problematizar o acesso e a permanência. Por fim, acrescentando ao compromisso do grupo de
trabalho Educação Popular e Pedagogia Crítica do CLACSO, onde está aponta que é necessária “a
reflexão sobre como a educação popular e a pedagogia crítica contribuem para os processos de luta
para defender ou radicalizar a educação pública na América Latina”. (Guelman, Cabaluz e Salazar,
2018, p. 12) no contexto atual, cheio de desafios.
É importante recordarmos que em novembro de 2019 a população colombiana tomou as ruas
do país, através da constituição de um Comitê Nacional de Greve, que reuniu movimentos sociais,
sindicatos, indígenas, estudantes e docentes. Na greve foi apresentado uma plataforma de 13 pautas
para mudanças no país, entre elas sobre educação, onde os estudantes exigiam ao Governo do
Presidente Ivan Duque cumprir os compromissos com o movimento estudantil para melhorar as
condições de acesso e permanência nas universidades.
Vale ressaltar que historicamente a Colômbia teve seus governos alinhados com a direita,
esse reflexo está no modelo de universidade da Colômbia onde a universidade é paga e não gratuita,
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a gratuidade do ensino superior também é uma das pautas que compõe a luta dos movimentos
sociais nesse país.
Os movimentos sabem que a luta é ainda muito longa, pois as bolsas são bem limitadas e,
além disso, conseguir casa e alimentação para ficar nas cidades, num sistema educativo que tem
múltiplas maneiras de exclusão onde é difícil ingressar e permanecer não só pelas condições
econômicas, também pelas culturais e pedagógicas. Finalmente a esperança está nas ruas, entre elas
a reivindicação de uma educação democrática e revolucionária como sinalizou Paulo Freire na
epigrafe desse texto.
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ANEXO
Figura 1
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Fonte: https://www.elcolombiano.com/antioquia/acceso-a-la-educacion-superior-en-medellin-CC11466848
Figura 2. Manifestante colombiano. Foto: Juan BARRETO

Fonte: carta capital – disponível em < https://www.cartacapital.com.br/mundo/colombia-encara-setimo-dia-deprotestos-com-timida-adesao-a-greve/>

Notas de fim
Para mais informações ver Estudo disponível em
janeiro de 2020.
1

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227146> acessado

Para mais informações ver Estudo disponível em https://observatorio-oracle.org/resources/publications/exclusionfactors-in-latin-american-higher-education-a-preliminary-analyze-from-university-governing-board-perspective
acessado janeiro de 2020.
2

Resumo
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A permanência dos estudantes nas universidades colombianas ocupa um lugar especial nos debates das
políticas educacionais, no âmbito do direito ao ensino superior (OCDE, 2016). Nesse sentido, foram
desenvolvidos modelos que explicam a permanência de múltiplos fatores (MEN, 2015), utilizando em
alguns deles sistemas de informação preditiva, que analisam os riscos e as estratégias que devem ser
implementadas. No entanto, algumas experiências mostram uma leitura política e ética latino-americana
que ressignifica a universidade e esses modelos. Com base nas práticas de permanência realizadas na
Universidade de Antioquia, este artigo examina como, em sua política institucional, é feita uma releitura
das condições para a permanência de grupos específicos, com base em princípios que dialogam com a
educação popular.
Palavras-chave: Desigualdade social; Políticas de acesso à universidade; Justiça social; Educação
Popular.
PRÉ-UNIVERSITÁRIO OFICINA DO SABER-UFF: DESAFIO PARA INCLUSÃO DE JOVENS
NEGROS E EMPOBRECIDOS NO ENSINO SUPERIOR
João Batista Silva da Cruz – UFF
José Nilton de Sousa – COLUNI/UFF

INTRODUÇÃO
O Projeto Pré-Universitário Oficina do Saber estrutura-se, tendo como referência os artigos
205 e 206 da Constituição Brasileira de 1988, Capítulo III – Da educação, da Cultura e do
Desporto, Seção I:
Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola; IV – gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais; (...)

Esses artigos referendam a educação enquanto princípio da dignidade da pessoa humana e a
sua prática se faz necessária para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, levando-nos
a confiar que a educação torna-se fator capaz de potencializar segmentos sociais empobrecidos na
superação das dificuldades de inserção no mundo do trabalho; da pobreza; da aceitação social; da
dificuldade financeira e, da desigualdade social, entre outros. Essa confiança é abalada, tomando
argumentos como de Tonet (2006) ao argumenta que “as aparências indicam que uma formação de
boa qualidade é acessível a todos, enquanto a essência evidência que tanto o acesso universal
quanto a qualidade não passam de uma falácia”.
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Nesse embate de superação das dificuldades, vivenciadas entre os art. 205 e 206 e a prática
da educação, para inserção de segmentos sociais empobrecidos numa sociedade estruturada pela
dinâmica do mercado, como a brasileira, o ensino superior adquire posição de destaque.
As camadas empobrecidas enfrentam diversas dificuldades para o acesso a universidade e ao
ingressarem deparam com necessidades de assistência. De maneira geral o acesso à universidade
para camadas empobrecidas é marcado pela falta de renda de suas famílias; pela falta de tempo para
estudar devido à luta pela sobrevivência; pela falta de recursos para arcar com despesas de
preparação para o ingresso na universidade; pela falta de percepção de suas famílias que tendem a
valorizar o trabalho em detrimento a dedicação aos estudos; pela falta de encorajamento, orientação
e incentivo de familiares e pessoas próximas; pela falta de qualidade do trabalho desenvolvido na
rede pública de educação básica; pela falta de acumulo de conhecimentos referenciados na cultura
hegemônica; pela falta de material didático; pela falta de interesse de estudar; entre outras.
Essas faltas caracterizadas pela privação do necessário para o sucesso escolar, tanto
dificultam o acesso, quanto marcam a trajetória de indivíduos oriundos das camadas empobrecidas
nas universidades. Em síntese, essas marcas potencializam as dificuldades a serem enfrentadas
próprias de uma instituição que opera e desenvolve suas atividades, espelhando-se em famílias de
classes sociais mais privilegiadas. Para o sociólogo Pierre Bourdieu (1983) existe uma relação
direta entre desenvolvimento escolar e origem social. Argumenta que membros de famílias de
pouco acesso aos bens culturais são encaminhados, geralmente, para o insucesso escolar. Em
consonância com Pierre Bourdieu a pesquisadora Massi (2017) destaca que as características
pessoais do individuo, a qualidade e a eficiência do estabelecimento de ensino e o background
familiar influenciam o rendimento escolar dos estudantes.
O desafio para superação dessas “carências/faltas” exige dos oriundos das camadas
empobrecidas grande empenhos que em sua maioria resultam em fracassos. Para amenizar a
reprodução dessa injustiça social algumas propostas têm sido levantadas entre as quais considerar a
diversidade socioeconômica como fator de peso na seleção do acesso e consequentemente da
permanência dos mesmos ao ensino superior. O que valida a atual política de cotas.
Em termos históricos a proposta de acesso ao ensino superior para as camadas empobrecidas
apresenta seus primeiros vestígios no Seminário Nacional da Reforma Universitária, ocorrido em
Salvador/BA, em 1961, pela União Nacional dos Estudantes, UNE. Desde então vem se
reformulando e passa a ser bandeira de política afirmativa do movimento negro com inserção na
agenda política de governos estaduais e federais.
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A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, foi à primeira Instituição de ensino
superior a incorporar as ações afirmativas na forma de cotas através das leis estaduais 3.524/2000 e
3.708/2001.
Entre as Universidades Federais as ações afirmativas de acesso começaram a ser incentivada
através do projeto de lei 73 de 1999, após discussões, debates e votação foi sancionada em 2012.
Durante o percurso de validação desta lei, de maneira, progressiva algumas instituições federais
formularam critérios próprios para viabilizar suas ações afirmativas. Como exemplo, a política de
bônus na Universidade Federal Fluminense, UFF, instituído em 2008.
Com o contexto político favorável, em 2012, é promulgada a Lei 12.711, tornando
obrigatória a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, aluno de escola pública e de baixa
renda nas instituições federais de ensino superior e técnico. Assim, o acesso para essas categorias
passa a ser regulamentado, impactando na redução das desigualdades no ensino superior.
Em sintonia com a política de acesso a dimensão da permanência das camadas populares na
universidade passa a ser evidenciada. Como meio de ser viabilizada instituiu-se o Plano Nacional de
Assistência Estudantil (Pnaes).
Com a Lei 12.711 os procedimentos de ações afirmativas que anteriormente vigoravam nas
universidades e institutos federais perderam seus efeitos. Isto é, a partir de 2012 passa a ter uma
única normatização para toda e qualquer universidade e instituto federal.
A formalização da lei das cotas ao garantir 50% das matrículas das universidades e institutos
federais a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, considerando a renda per capita
familiar, a raça/etnia ou ser portador de necessidades especiais indica o reconhecimento do Estado
Brasileiro, no plano do ensino superior público, da divida histórica para com as populações
segregadas.
Na prática a lei garante que pelo menos durante 10 anos haverá maior participação de alunos
oriundos de setores sociais segregados no ensino superior publico, representando grande passo e
simbolizando conquista política, especialmente, do povo negro. Porém maior presença de alunos
dos setores sociais segregados no ensino superior, apesar de ser simbólico, não garante desenvoltura
a esses alunos no decodificar e se posicionar frente a um sistema de ensino que opera e desenvolve
suas atividades, espelhando-se em alunos de famílias de classes sociais mais privilegiadas e que
discrimina o pobre. A capacidade de decodificar e se posicionar frente aos impasses das exclusões,
talvez sejam um dos meios de se visibilizar os esforços pessoais de construção de uma carreira
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acadêmica num cenário de plena desigualdade. Caso contrário o acesso simplesmente balizado pela
necessidade de maior número de setores segregados socialmente no ensino superior poderá reforçar
a evidência do mérito pessoal. Não desejamos negar ou invalidar o mérito de alguns, porém ficar
atento que focalizar o sucesso de uns reforça a discriminação de outros. Isto é, os demais que
entraram, também, por cotas e que não ascenderam podem ser tomados como incapazes. Com isso a
política de cotas pode vir a transformar-se numa ação geradora de jovens, negros e pobres em
sujeitos frustrados.
Sendo assim, esse trabalho destaca a experiência do Projeto Pré-Universitário Oficina do
saber/UFF junto às camadas populares para o acesso e permanência no ensino superior.
A EXPERIÊNCIA DO PRÉ-UNIVERSITÁRIO OFICINA DO SABER: DISCUTINDO
ALGUMAS QUESTÕES
A equipe do Projeto Pré-universitário, é constituída por professores da UFF, alunos/bolsistas
da graduação, ex-alunos do Projeto e voluntários. O Projeto desenvolve suas atividades desde o ano
2000, buscando inserir jovens e adultos preferencialmente de afro-brasileiros oriundos da rede
publica na universidade através de uma educação de qualidade bem como oferecer espaços de
discussões que proporcione uma compreensão critica sobre a construção da desigualdade na
sociedade brasileira.
Para ilustrar a experiência do Projeto, serão apresentados resultados da pesquisa
desenvolvida entre nossos alunos. A pesquisa busca compreender as condições que permitem aos
jovens e adultos das camadas populares a prolongar suas trajetórias escolares tendo em vista as
tendências atuais da pesquisa sociológica, que entrelaçam os dados quantitativos com repertorio de
dados qualitativos que imprime novas nuanças de compreensão a cerca da longevidade escolar deste
grupo em questão. Como referencial teórico, utilizamos do campo da sociologia da educação
realizados no Brasil, focando o que tem sido denominado no Brasil, longevidade escolar (ou
trajetórias excepcionais), nos meios populares de autores como Vianna (1998), Zago (2000e 2006),
Setton (1999), Barbosa (2004) e em relação a contribuição estrangeira especialmente as discursões
teóricas e metodológicas de Lahire (1997).
Foram utilizados os instrumentos de cunho quantitativo e qualitativo, de naturezas distintas
e complementares para se aproximar cientificamente da realidade em questão. Iniciamos com
analise de dados (quantitativos) originários das fichas sócio econômicas dos alunos inseridos nos
Banco de Dados (SPSS) para obter o perfil estatístico da clientela. Posteriormente,
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complementamos os estudos através da aplicação de entrevistas semiestruturada com os alunos
investigando suas historias seus percursos escolares, suportes familiares, aspirações e motivações.
Os dados quantitativos concentram-se em variáveis como faixa etária, renda per capita,
escolaridade e trabalho dos pais, dentre outras. A entrevista com os alunos abordou questões
relacionadas à trajetória escolar, incentivo, apoio familiar, aspirações e motivações tendo como
finalidade apreender e explicações das possíveis estratégias que contribuíram para romper com a
historia naturalizada de uma escolaridade de curta duração.
Num conjunto de 81 alunos e com base nos dados inseridos no Banco de Dados, 69% sexo
feminino e 31% do sexo masculino. A faixa etária varia de 15 a 50 anos, com uma concentração de
58,2% entre 15 a 19 anos de idade e a distribuição segundo a raça apresenta se da seguinte forma:
Parda 48,4%; branca 38,3%; negra 8,4% e não informante 4,9%. A maioria dos alunos é originária
da rede publica (91,8%) e a renda per capita da clientela se concentra na faixa etária de até ½ salário
mínimo (72,3%) e 19,9% dos alunos recebem benefícios do Programa Bolsa Família.
Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas em 11(onze) alunos que mantiveram
frequência regular ao longo de todo ano letivo, 8 (oito) do sexo feminino e 03 (três) do sexo
masculino. Do grupo entrevistados 03 (três) estão no mercado de trabalho e os demais se dedicam
exclusivamente aos estudos, condição esta assegurada pelo esforço e dedicação familiar. Apesar do
baixo capital sócio-escolar-cultural das famílias, a grande maioria dos depoimentos revela uma
forma de cuidado e observações com a rotina de estudos dos filhos, presença nas reuniões da escola,
acompanhamento e preocupações nos períodos de exames escolares, apesar de não poderem auxiliar
concretamente nos estudos dos mesmos. Dos 11 (onze) participantes desta pesquisa, relatam ser o
primeiro do seu grupo familiar a ter acesso ao curso superior, motivação esta que eleva ainda mais o
nível de expectativa e esforço. O que compreendemos sobre esses relatos é que todos os
entrevistado além de receberam apoio familiar se dedicam e, por esforço próprio, dentro de suas
possibilidades, buscam superar essa difícil etapa que é o processo seletivo imposto pelas
instituições de ensino superior.
Abaixo, apresentamos alguns dos relatos coletados junto ao grupo de estudantes
entrevistados.
“Eu quero ser um espelho para os meus irmãos, quero que eles vejam em mim uma
possibilidade de eles conseguirem também. Eu quero ser a ponte para eles, quebrar
esse protocolo e entrar na universidade” (entrevistado, 20 anos).
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“Este hábito de leitura eu adquiri aqui no Pré, na escola eu li Crepúsculo (risos). Vejo
que eu deveria ter me dedicado mais, ter focado mais nas leituras [...]. Hoje eu leio
bastante, livros de Historia e Geografia que falem da sociedade... Foi aqui no Pré que
senti a pressão do Vestibular e que eu tinha que ler” (entrevistada, 16 anos).
“[...] Trabalho como operadora de telemarketing, saio de casa 5 horas, com horário de
trabalho das 6 as 14 horas, fico muito cansada mas deu para levar os estudos. Fico
muito cansada mas deu para levar os estudos. Para mim que fiquei afastada por 24
anos, considero uma vitória, estou consciente disso [...] Chorei porque foi mérito meu”
(entrevistada, 41 anos).
“ [...] Minha mãe fica com minha filha quando tenho que ir à noite, ela me ajuda fica
com meus dois filhos para me ajudar a estudar. Ela também me incentiva muito a
buscar os estudos, é algo que vai mudar a história mesmo, ter uma pessoa formada na
família” (entrevistada, 31 anos).
“ [...] Minha mãe é empregada domestica, trabalha no Columbandê e a gente mora em
Tribobó (aproximadamente a 5 Km), ela vai a pé para o trabalho e me dá o dinheiro da
passagem, mas nestes últimos meses ela esta dando para administrar melhor o
dinheiro, ela me apoia não fica me cobrando nada em casa, ela fica feliz quando passo
em uma prova” (entrevistada, 18 anos).

Em linhas gerais, o que os relatos reiteram é o esforço e o compromisso das famílias desses
jovens com os seus processos de escolarização, sobretudo na realimentação do sonho de que seus
filhos possam entrar e permanecer na Universidade Pública, conseguindo melhores condições de
trabalho e uma mobilidade social(LAHIRE,1997).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente texto procuramos evidenciar a importância que os jovens sentem em
diferenciar-se de seus pares, contrapondo se ao lugar comum que lhes é imposto pelas instituições
sociais, buscando ascender à educação superior em busca de seus projetos de formação profissional,
de realização pessoal e de inserção no mercado de trabalho.
A família desempenha um papel relevante na vida desses jovens, proporcionando condições
concretas de dedicação e incentivo aos estudos e a contribuição do Curso Pré-Universitário Oficina
do Saber/UFF, auxilia os alunos na superação das dificuldades de aprendizagem e contribui em sua
formação criticas de apreensão da realidade. As histórias reveladas ganham importância,
contrariando destinos esperado, superando barreiras pessoais e familiares.
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Reiteramos que o contraponto do Projeto buscando reforçar o capital cultural e dinamizar
processos que levem os jovens a perceberem as nuanças do jogo social, e o apoio da estrutura
familiar geram condições para os possíveis enfrentamentos das exclusões existente num espaço
(ainda) formatado para atender famílias de classes sociais mais privilegiadas.
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Resumo
O presente trabalho visa destacar a experiência do Projeto Pré-Universitário Oficina do Saber/UFF em
seu trabalho junto às camadas populares para o acesso e a permanência no ensino superior de jovens
negros empobrecidos. Para tanto discute brevemente a trajetória dos avanços e conquistas até a
implementação da Lei 12.711/2012, buscando chamar atenção para o aspecto de que a maior presença
de estudantes dos setores sociais segregados no ensino superior, apesar de ser simbólico, não garante
desenvoltura a esses alunos no decodificar e se posicionar frente a um sistema de ensino que opera e
desenvolve suas atividades, espelhando-se em alunos de famílias de classes sociais mais privilegiadas e
que discrimina o pobre. O texto apresenta a pesquisa desenvolvida pelo projeto entre seus alunos,
buscando compreender condições que permitem aos jovens e adultos das camadas populares a
prolongar suas trajetórias escolares tendo em vista as tendências atuais da pesquisa sociológica, que, ao
entrelaçar os dados quantitativos com um repertório de dados qualitativos, imprime outras nuanças de
compreensão sobre a longevidade escolar deste grupo em questão. Como conclusão, argumenta-se que
tanto reforçar ao capital cultural e a dinamização de processos que levem os jovens a perceberem as
nuanças do jogo social, quanto o apoio da estrutura familiar geram condições para os possíveis
enfrentamentos das exclusões existentes num espaço formatado para atender estudantes de classes
sociais mais privilegiadas.
Palavras-chave: Desigualdades; Ensino Superior; Camadas populares; Pré-vestibular social.
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Resumo
Esse painel tem como tema norteador religião e escola na contemporaneidade; para tanto, três
pesquisas serão apresentadas. O objetivo principal é verificar o como a religiosidade tem interferido de
maneira utilitária dentro do âmbito escolar. A primeira pesquisa denominada A religião na escola de
educação infantil e a (des)contribuição para a formação da criança, de autora, tem como abordagem
principal o como determinada escola de educação infantil permite que as crenças pessoais dos docentes
perpassem a profissionalidade, para tanto o artigo trará algumas cenas do cotidiano escolar para
exemplificar o tema em destaque, concluindo que há na escola de educação infantil práticas que criam
uma relação direta com a religiosidade pessoal dos educadores. A segunda pesquisa intitulada As
vivências religiosas das professoras e como agem em relação à socialização de gênero no cotidiano da
educação infantil, de autora, enfatiza o como a religião pessoal de professoras de educação infantil pode
influenciar na construção de gênero das crianças, para tanto a autora realiza uma pesquisa de campo
para identificar nas práticas cotidianas o como isso ocorre, concluiu-se que um determinado grupo de
professoras, cuja religião tem um fator preponderante interfere de maneira objetiva nas práticas
cotidianas e, consequentemente, na construção de gênero. O terceiro trabalho nomeado As festas
juninas escolares e suas respostas aos questionamentos evangélicos, de autor, analisa o como os agentes
participantes da pesquisa tratam o assunto quando a abordagem é uma data comemorativa com um
forte viés religioso, o autor exemplifica as mudanças realizadas dentro da escola, como a renomeação
desta data, para que o público evangélico também participe desse momento, conclui que a escola
pública passa por uma ressignificação de suas datas comemorativas para o alcance da laicização do
ensino. Enfim, o tema proposto nesse painel é evidenciar o como a religião tem interferido no
cotidiano escolar.
Palavras-chave: Religião; Cotidiano escolar; Práticas Pedagógicas.
A RELIGIÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E A (DES)CONTRIBUIÇÃO PARA A
FORMAÇÃO DA CRIANÇA
Denise Mak – SME-SP

INTRODUÇÃO
A escola de educação infantil tem se configurado de modo a transmitir uma educação
minimalista, com um viés cultural único, não expondo a criança a uma multiplicidade de
concepções de mundo.
Conforme Adorno (1995, p.121-122), se faz
[...] necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso evitar que as
pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação tem
sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica. Contudo, na
medida em que, conforme os ensinamentos da psicologia profunda, todo o caráter,
inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância, a
educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na primeira
infância.
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O autor aponta para a necessidade de uma educação infantil séria, para que a civilização não
repita a experiência da barbárie. Se a educação, desde a mais tenra idade, tiver objetivos bem
definidos, que proporcione às crianças vivências diferenciadas, gerando egos fortalecidos, a
experiência em Auschwitz terá chances mínimas de se repetir.
Assim, para este texto, será explorado um fator que impregna a educação infantil: a questão
religiosa na sala de aula, dentro de um espaço supostamente laico, esta contribui para a formação de
um ego fragilizado, ou seja, forma um indivíduo avesso a novas experiências, e consequentemente,
preconceituoso com outras vertentes religiosas, pois a religião é imposta por professores por um
único viés cultural. Para tanto, referenciais teóricos da teoria crítica da sociedade servirão para a
análise dessa questão, além de trazer alguns dados de uma pesquisa realizada no ano de 2013
(AUTORA, 2014), como forma a contribuir para a elucidação da discussão proposta.
PRECONCEITO, RELIGIÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL
Dentro do espaço escolar destinado à pequena infância ainda é de grande importância a
questão das datas comemorativas, como a Páscoa e o Natal (AUTORA, 2014), ambas com um viés
cristão. Estas datas ainda possuem grande espaço no currículo escolar dessas instituições e muitas
professoras não conseguem desvincular suas práticas deste calendário instituído, dentro do que pode
ser denominado de forma equivocada de uma cultura própria da educação infantil, pois esta cultura
é imposta pelo adulto de maneira inquestionável.
Assim, a religião faz parte da escola de educação infantil e de maneira objetiva é usada e
defendida por muitos professores como algo próprio do currículo, com o argumento de que é
necessária para a formação cultural das crianças, além de defenderem que ensinamentos e
princípios cristãos são essenciais para o desenvolvimento de bons valores. Verifica-se, então, que
tanto no âmbito familiar quanto no escolar, a criança sofre permanentemente um processo de
influência de uma religião única e muitas vezes desconhecem outros sistemas religiosos.
A escola de educação infantil se constitui em uma dominação do indivíduo, o corpo docente
dessa instituição, em sua maioria, priva as crianças de sua subjetividade. A escola tem como função
primordial contribuir com desbarbarização social (ADORNO, 1995), entretanto contribui para a
manutenção do sistema capitalista.
Muitas vezes, a péssima formação – tanto inicial quanto continuada – e as condições
exaustivas de trabalho do professorado, dificultam o exercício da reflexão, contribuindo para uma
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alienação coletiva. Não há como generalizar, pois há professores com propostas diferenciadas,
entretanto a pesquisa realizada verificou o como a educação de crianças pequenas ainda sofre com a
inculcação constante de um viés religioso.
A religião na educação infantil se tornou um fator cultural, imposto de maneira natural,
como algo próprio da cultura escolar infantil. Passam-se os anos e as discussões, dentro da sala dos
professores, são as mesmas quando alguma data comemorativa se aproxima e, consequentemente,
deve ser contemplada. Muitos educadores alegam não saber o que fazer em sala de aula, sem o
trabalho com essas datas, assim é de fácil verificação o como o currículo na educação infantil se
tonou cíclico. Segundo Adorno (1995), “Certamente, na medida em que as pessoas da escola não
permitem interferências, o fechamento da escola sempre tende a se enrijecer, sobretudo face à
crítica.” (p.115)
A Páscoa e o Natal são duas datas contempladas dentro do calendário escolar, ambas são
frutos de uma cultura religiosa, na qual os professores alegam ter se tornado fator cultural na
sociedade brasileira – tendem a não ver relação entre essas datas e a religião e defendem o lúdico
que ambas acarretam – e que não se deve deixar apartada da cultura infantil.
Os próprios professores demonstram preconceitos gerados por sua educação, ao discriminar
outras culturas. Adorno (1995, p.143) descreve que
Em primeiro lugar, a própria organização do mundo em que vivemos e a ideologia
dominante – hoje muito pouco parecida com uma determinada visão de mundo ou
teoria -, ou seja, a organização do mundo converteu-se a si mesma imediatamente em
sua própria ideologia. Ela exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera
toda a educação.

A citação feita pelo autor pode ser comparada a religião dentro do âmbito educacional, pois
esta ideologia religiosa está tão imposta que exerce uma pressão sobre as pessoas, pressão essa que
repercute no ajustamento social dos sujeitos. Aceitar o que está imposto é o papel da educação
dentro do sistema social que está configurado, no qual uma cultura de massas é imposta.
Assim, adultos que possuem um ego fragilizado educam crianças com grande potencialidade
para mudar as concepções minimalistas de mundo, conseguindo transmitir de maneira
inquestionável a cultura que se configura em nossa sociedade, neste caso a cultura religiosa cristã,
gerando assim uma massa de egos fragilizados e impondo um credo hegemônico.
Ao expor argumentos sobre o antissemitismo, Sartre (p.11, 1978) pondera que
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Mas como pode alguém escolher o raciocinar falsamente? É porque nutre a nostalgia
da impermeabilidade. O homem sensato busca gemendo, sabe que seus raciocínios são
apenas prováveis, que outras considerações hão de pô-los em dúvida; nunca sabe
muito bem onde vai; está “aberto”, pode passar por vacilante. Mas há pessoas que se
sentem atraídas pela permanência da pedra.

O que se percebe na citação do autor é que há uma tendência a repulsão pelo diferente, mas
essa repulsão gera uma predisposição imutável, pois as pessoas permanecem atraídas pelo o que é
dito como certo em nossa sociedade. Mas como essa repulsão é gerada em crianças tão pequenas?
Podemos pensar nos elementos que compõem o antissemita, conjuntamente com os
elementos que alguns cristãos – não generalizando – carregam em relação à cultura afro, de modo a
se referir a estes como demônios que constituem nossa sociedade. Exemplos não são necessários,
pois a grande mídia evangélica – a indústria cultural também se apoderou da religião – que se
espalha dia após dia divulgando seus preconceitos em diversos meios de comunicação, obviamente
essas pessoas, que assistem a esses cultos, também vinculam o que lhes é inculcado em seus meios
sociais e a escola é um desses meios. Em uma comparação dessa evangelização com as religiões
afros, podemos citar que “Eles achavam que era o anti-semetismo que vinha desfigurar a ordem,
quando, na verdade, é a ordem que não pode viver sem a desfiguração dos homens.” (ADORNO;
HORKHEIMER, p.158, 1985).
A experiência, segundo Adorno (1995), seria essencial para o desenvolvimento da criança.
A educação infantil seria primordial para essa fase, pois a criança está aberta à novas experiências.
Entretanto, muitas vezes, isso não ocorre no cotidiano infantil.
A RELIGIÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUNS DADOS
Neste subitem, a pretensão é trazer dados da pesquisa de campo realizada. O estudo teve
como método a observação contínua de uma escola de educação infantil municipal de São Paulo.
As cenas, metodologia de pesquisa, ajudaram na organização dos dados coletados, de forma a
dinamizar o que ocorre dentro dessa instituição quando o assunto é religião.
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Cena 1
Era hora da entrada e, conforme as crianças chegavam, elas se sentavam e
brincavam com brinquedos de montagem que estavam sobre a mesa. A sala
permanecia calma, mas era quase hora do café, quando a professora chamou a
atenção dos alunos:
“Todo mundo deixando as pecinhas em cima da mesa, mãozinha no
coração, fechando os olhinhos. Muito obrigada, senhor Jesus, pelo dia de hoje.
Senhor Jesus, cuida de todas as pessoas que estão sem emprego e que nesse dia
possamos ser mais obedientes.” (Professora)
Após a oração, a turma desceu para o café da manhã.
Verifica-se que a religião corrobora o que é imposto pela civilização, dentro do espaço
escolar: controla a cultura para que o ego não se constitua livremente. O ego é enfraquecido pela
coerção social constante, sendo que a religião é um dos componentes civilizatórios que colaboram
para isso.
A professora em questão orava com as crianças cotidianamente, há clara demonstração da
falta de conhecimento sobre a laicidade da escola. Ela expõe as crianças há uma única religião,
sendo que nessa faixa etária as crianças deveriam ser expostas aos vários tipos de cultura existente.
Cena 2 – Reunião Pedagógica
Após alguns questionamentos feitos pelos professores, a reunião tem sua
continuidade com o próximo tópico previsto na pauta: o de como trabalhar a Páscoa,
próxima festividade do calendário escolar. Para que não houvesse divergências entre
os educadores, a coordenadora explicou que:
“Ano passado fizemos a partilha de pão, mas o grupo tem repensado a data
e decidiu que isso tem um viés religioso, sendo assim se optou pela pesquisa com os
pais, sem que haja presente para as crianças.” (Coordenadora).
É interessante o fato de se ter trabalhado a “partilha do pão”, no último ano (2012), um ritual
descrito na Bíblia, na última ceia. A pesquisa feita com os pais sobre a Páscoa, realizada no ano de
2013, foi apresentada em uma folha sulfite cortada em quatro com a seguinte frase a ser
completada: “Páscoa é:”. Com o resultado de todas as pesquisas devolvidas, foi montado um grande
painel e algumas partes foram fotografadas pela pesquisadora, conforme anexo.
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A escola não consegue se desvencilhar da Páscoa, trabalha com a data, mesmo a discutindo
na reunião pedagógica. Tanto o ano anterior como o ano corrente, o trabalho desenvolvido foi
pautado por um viés religioso. Mais uma vez Adorno (1995) pode servir para a análise desses
dados, pois não se apresenta para essas famílias a diversidade cultural que a escola abarca. A
barbarização social é perpetuada dentro da instituição escolar.
CONCLUSÕES
Este texto apontou para uma vertente da qual o cotidiano da educação infantil não consegue
se desvencilhar. A religião é abordada como um bem cultural pelos professores, uma alienação
coletiva ocorre dentro da escola destinada à pequena infância. A liberdade de pensamento não é
fator preponderante dentro desse ambiente, pelo contrário, há uma contribuição efetiva para a
fragilização do ego, com uma faixa etária que deveria ser exposta as mais diversas experiências.
O que se verifica é a constituição de pessoas preconceituosas educando e inculcando o
preconceito desde a mais tenra idade. A análise feita nessa escola de educação infantil é a de que o
preconceito não é percebido por quem o pratica, o corpo docente, pois as atitudes, como a oração,
estão tão incorporadas que são imperceptíveis em suas ações. Em outras palavras, estes egos já
estão tão fragilizados que só conseguem ensinar desta maneira, ao longo do seu percurso
civilizatório lhe foi tão bem incorporado que se tornou inquestionável. Os professores são induzidos
a tendências irracionais dentro da educação, gerando indivíduos preconceituosos.
Não há como culpabilizar os professores por esta educação alienante, pois a cultura de
massas é tão bem arquitetada que o rompimento é de difícil aceitação por todos os indivíduos que
compõe a comunidade escolar. Entretanto, devemos ser intolerantes contra o preconceito, pois
estamos educando crianças para que não questionem as regras vigentes. Conforme Marcuse (1970,
p.87)
A tolerância com a imbecilização sistemática de crianças e adultos pela publicidade e
propaganda, a libertação do espírito destrutivo ao volante dos automóveis, o
recrutamento e treinamento de forças militares especiais, a importante e benevolente
tolerância com a fraude declarada no comércio, no desperdício, na obsolescência
planejada, não são distorções e aberrações, constituem a própria essência de um
sistema que fomenta tolerância como meio de perpetuar a luta pela vida e suprimir as
alternativas.
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Há a real necessidade de um direcionamento no processo educacional, na qual sejamos
intolerantes contra quem é intolerante, de modo a recusar o que está imposto como certo. A religião
e o como ela é trabalhada na educação infantil gera sujeitos preconceituosos e intolerantes.
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ANEXO
Figura 1. Foto da lousa, na qual consta a oração como parte da rotina.

Fonte: Foto da autora
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Figura 2. Parte do painel organizado pela escola na Páscoa

Fonte: Foto da autora

Resumo
O artigo discute a questão da religião dentro da escola de educação infantil. Não há para esta escola
uma proposta formulada quando tratada a religiosidade, entretanto esta instituição tem em seu currículo
algumas datas com viés religioso cristão, como a Páscoa e o Natal, inserindo na criança uma cultura
única com desrespeito a diversidade cultural própria da instituição escolar. Para discutir o assunto, este
estudo trará dados de uma pesquisa de mestrado realizada em uma Escola Municipal de Educação
Infantil (EMEI) no município de São Paulo, no ano de 2013, que teve como principal objetivo verificar
o como a religião pode estar presente dentro da escola de educação infantil. O estudo contará com os
referenciais teóricos da teoria crítica da sociedade como Adorno (1995, 1985); Horkheimer (1985) e
Marcuse (1970), estes autores contribuem com a análise dos dados coletados. A pesquisa teve como
método a observação contínua da escola como um todo, além de acompanhar quatro professoras de
educação infantil e suas práticas pedagógicas, quando vinculada à religiosidade. Para este artigo, serão
discutidas e analisadas duas cenas, a primeira corresponde à ume reunião pedagógica e a segunda a uma
das professoras acompanhadas, estas cenas são a metodologia de pesquisa utilizada para coleta de dados
e tem como objetivo sistematizar o que foi observado. Conclui-se que a religião cristã atua como
imposição dentro da escola de educação infantil, contribuindo para a barbarização da sociedade,
conforme Adorno (1995) debate, e que se faz necessário uma mudança na educação da pequena
infância, na qual haja uma exposição maior da criança à diversidade cultural.
Palavras-chave: Educação Infantil; Religião; Teoria Crítica da Sociedade.
AS VIVÊNCIAS RELIGIOSAS DAS PROFESSORAS E COMO AGEM EM RELAÇÃO À
SOCIALIZAÇÃO DE GÊNERO NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Leniara Pellegrinello Camargo – UFPR

INTRODUÇÃO
Este artigo busca estabelecer as relações entre docência, religião e socialização de gênero no
cotidiano da educação infantil. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), da cidade de
Curitiba, no qual ocorreu a pesquisa aqui relatada, possui cinco turmas, com docência
compartilhada, mas para este estudo foram analisadas somente as turmas Maternal II (crianças de
três anos completos, 20 crianças na turma, duas professoras), Pré I (crianças de quatro anos ou a
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completar quatro anos, 30 crianças na turma, três professoras, sendo uma meio período) e Pré II
(crianças de cinco anos ou a completar cinco anos, 30 crianças na turma, três professoras, sendo
uma meio período).
As crianças frequentam o CMEI em período integral (das 7 horas às 18 horas). Foi realizado
um questionário com as professoras, observações do cotidiano e entrevistas. Os nomes de todas as
professoras e crianças foram trocados, garantindo o sigilo.
Para a análise, as professoras foram divididas em dois grupos: A e B. No grupo A
encontram-se as professoras com forte sincretismo e migração religiosa, com uma religiosidade
individualizada, não institucionalizada, que percebem algumas diferenças de tratamento de homens
e mulheres nas religiões, mesmo que em suas histórias de vida ainda se encontrem contradições,
mas há a tentativa de superar e aprender. Foram consideradas do grupo A por não terem em suas
falas e ações forte influência da vivência religiosa em relação à socialização de gênero. Essas
professoras são Tereza e Rita (nomes fictícios), da mesma turma: Maternal II. Tereza se identificou
como evangélica não praticante, pois disse que não frequenta nenhuma igreja, mas sua família
frequenta com grande participação, inclusive os filhos. Rita é de origem católica, mas possui uma
vivência religiosa plural.
No grupo B estão as professoras com forte influência religiosa, matriz cristã tradicional
presente nos valores, falas e atitudes, inclusive com posturas parecidas sobre gênero e que não
percebem como a religião trata de forma diferente homens e mulheres. Foram consideradas do
Grupo B pelas suas falas e ações, que refletem um não posicionamento na socialização de gênero.
São as professoras das turmas Pré I e Pré II.
As professoras da turma Pré I são Cátia e Milena (nomes fictícios), com alto pertencimento
religioso e se declararam católicas, sendo que a primeira disse que é praticante e a segunda disse
que é católica não praticante, mas ficou claro que gostaria de frequentar mais e possui uma ligação
religiosa forte com a instituição. As professoras da turma Pré II são Sônia, Bruna e Monique
(nomes fictícios). Sônia se declarou católica não praticante, com uma família muito católica e o
marido também. Bruna é a que possui uma relação mais institucionalizada com religião, sem
migração, com forte participação dela e da família, seguindo todos os preceitos e o que o padre fala.
Monique se declarou espírita e tem relação individualizada com a religião, teve migração, mas
ainda frequenta às vezes a igreja católica com o marido e filhos. A sua relação com o espiritismo é
através de leituras, não frequentando centros e outros locais.
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Mesmo que não haja explicitamente práticas que demonstram religiosidade (como orações e
falas mais direcionadas com as crianças), verifica-se que a religião, o que a pessoa viveu e acredita,
está presente cotidianamente em seu habitus e reflete nas suas ações ou não ações, nas
interferências ou não interferências, através das disposições, nos modos de agir, no seu meio social,
nas situações que emergem do cotidiano sobre socialização de gênero.
O HABITUS E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
Bourdieu (1983) conceitua habitus em sua teoria da prática. O indivíduo e a sociedade são
inseparáveis na dialética da interioridade e da exterioridade, ou seja, na interiorização da
exterioridade e na exteriorização da interioridade. Assim sendo, as regularidades do meio social
produzem o habitus, que são “sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas
a funcionar como estruturas estruturantes, (...), sem ser o produto da ação organizadora de um
regente” (BOURDIEU, 1983, p. 61).
Na atualidade, Setton (2002) compreende o processo de construção das identidades numa
sociedade em que há várias instâncias produtoras de valores culturais e referências identitárias, que
coexistem na construção do habitus. Para ela, família, escola e mídia são instâncias que coexistem
numa relação de interdependência. Essa relação de interdependência entre os agentes de
socialização determinam experiências singulares de socialização. Por isso, a autora afirma que
habitus não é destino, mas sim “uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas
escolhas. Embora controvertida, creio que a teoria do habitus me habilita a pensar o processo de
constituição das identidades sociais do mundo contemporâneo” (SETTON, 2002, p. 61). Esse
conceito não é determinista, mas recupera os sujeitos como produtos da história e de experiências
acumuladas no curso de uma trajetória individual.
A seguir são detalhadas algumas ações que são realizadas por hábito, ações vindas das
crianças sem interferência das professoras, ações vindas das próprias professoras e também através
de falas sobre corpos e aparências das crianças no que se refere às questões de gênero no cotidiano
da educação infantil.
Ações feitas por hábito
As práticas revelam as crenças dos agentes e a bagagem da cultura na qual esses agentes
estão inseridos, sendo que muitas práticas das professoras são feitas pelo hábito, por costume, por
achar ou que sempre foi assim ou que todo mundo faz assim, não por meio de reflexão e
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planejamento prévio. Segundo Gimeno Sacristán (1999, p. 74) “a ação pertence aos agentes, a
prática pertence ao âmbito do social, é cultura objetivada que, após ter sido acumulada, aparece
como algo dado aos sujeitos, como um legado imposto aos mesmos”.
Louro (1997) enfatiza que a separação de meninos e meninas nas atividades de rotina e nas
escolhas de brinquedos tornou-se “natural” nas instituições educativas. Observa-se nos relatos que
as professoras separavam por gênero na hora de chamar para tomar água, guardar agendas, recolher
crachás, sentar-se nas cadeiras do refeitório e também induzindo nas escolhas de brinquedos, já prédeterminando as preferências de cada gênero.
No Grupo A não foram observadas práticas como essas, de divisão entre meninos e meninas.
Já nas turmas das professoras do Grupo B, com forte influência religiosa, foram observadas por
várias vezes essa prática durante as propostas diárias (chamada, roda de conversa, contagem de
crianças), mesmo isso não estando escrito no planejamento. Posteriormente, ao serem perguntadas o
porquê de fazerem tal separação responderam sem convicção como “isso já vem desde sempre”.
O grupo de professores de um local compartilha marcas de experiências sobre suas ações.
Participam dessa experiência compartilhada condutas, crenças, formas de compreender, valores que
os caracterizam como grupo, mesmo com conflitos. Assim gera-se uma cultura que dá continuidade
ao longo da história. A prática da educação é, portanto, essa cultura compartilhada de ações de
cuidado, ensino e direção dos outros, de acordo com Gimeno Sacristán (1999). Essas experiências
compartilhadas são cristalizadas, ou seja, as pessoas agem por hábitos e costumes mais do que
apoiando-se em sérias convicções, pensando e considerando cada ocasião. Segundo o autor, não se
pode compreender o sujeito sem história pessoal, mas também não se pode compreendê-lo sem essa
cultura de grupo compartilhada.
O Grupo B, com forte habitus religioso, tende deixar que essas crenças atravessem mais
explicitamente suas práticas, pois não percebem necessidade de mudança, sendo que não
participaram de nenhum curso ou formação sobre o assunto. Para Marcelo Garcia (1998) o
professor não é um técnico, mas sim processa informação, toma decisões, gera conhecimento
prático, possui crenças e rotinas, que influenciam suas atividades profissionais e para mudar, ele
precisa querer mudar, ver necessidade de mudar, pois há uma dimensão pessoal da mudança.
Ações vindas das crianças em brinquedos e brincadeiras
As professoras Rita e Tereza, do Grupo A, que possuem uma relação menos
institucionalizada com a religião, procuram fazer com que as crianças de sua turma brinquem de
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tudo, como, por exemplo, de salão de beleza, não separando as crianças em meninos e meninas.
Alguns meninos, de três anos, já apresentam falas de que “isso é de menino” e “isso é de menina”,
entre eles. As professoras deixaram claro nas respostas das entrevistas que conversam ou
conversariam com as crianças sobre as cores não terem gênero, por exemplo.
Nas turmas das professoras do Grupo B, com forte pertencimento religioso, há conversas
das crianças sobre determinados assuntos, inclusive onde trazem explicitamente questões
estereotipadas de gênero, vindas de seus ambientes de convivência e nota-se a não interferência das
professoras nessas questões.
As professoras responderam na entrevista que em alguns momentos explicam para as
crianças que podem brincar de qualquer coisa, pois esse já é um discurso aceito na área da educação
infantil, mas na prática diária pouco disseram e não interferiram quando uma criança excluía a
outra. Além disso, não propuseram brincadeiras que quebrem esses estereótipos, incentivando-os ou
organizando as mesmas de outras formas. Desse modo, demonstram que isso não é tão significativo
para elas.
No cotidiano do Pré I, apesar das respostas das professoras relatarem o oposto, são poucas
as crianças que procuram brincar com o outro gênero. As professoras não percebem que as crianças
não brincam assim tão juntas e consideram que não é função delas essa mediação.
No Pré II, em muitos momentos, essa separação pelas crianças, fica mais evidente. As
crianças, na grande maioria, não aceitam brincar com crianças de outro gênero, com situações agora
mais nítidas de exclusão por gênero. Isso foi perguntado às professoras da turma e as professoras
relataram que procuram interferir, mas isso não foi observado no cotidiano.
Grande parte desse grupo de crianças demonstra uma aprendizagem trazida de outras
agências socializadoras da diferenciação clara entre masculino e feminino, com padrões para cada
gênero, e também aprendem com seus pares. As professoras do CMEI reforçam isso ou não
interferem nessas questões, principalmente as professoras do Grupo B, com uma moral religiosa
forte, muitas vezes institucionalizada, onde até podem dar respostas padrões (resposta que
acreditam que a entrevistadora espera) nas entrevistas, mas não demonstram na prática, o que revela
um certo silenciamento das professoras sobre essa questão do gênero com as crianças.
Ações propostas pelas professoras
Além das visões estereotipadas que a maioria das crianças traz para o CMEI sobre gênero,
percebem-se práticas vindas diretamente das professoras, mesmo que digam que não separam as
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crianças por gênero. Na turma das professoras do Grupo A não foram observadas essas práticas. Já
nas turmas das professoras do Grupo B foram observadas práticas que separam as crianças
explicitamente com brinquedos de meninos e meninas. A professora Cátia é da turma do Pré I (10
meninos e 20 meninas), chamando constantemente as crianças de princesas e príncipes. No final da
tarde, as professoras desta sala rotineiramente colocam um canto de brinquedos das meninas e um
canto de brinquedos dos meninos.
Nessa turma já há uma separação entre brinquedos e brincadeiras de meninos e meninas e
mesmo que as professoras “deixem” as crianças brincarem com qualquer brinquedo, a própria
organização delas deixa implícito para as crianças que há uma separação prévia, que há uma
expectativa sobre o interesse “natural” das crianças. Nessa turma as crianças não falam canto das
bonecas ou da casinha, canto da pista de carrinhos, etc, mas sim canto das meninas e dos meninos.
Essa regularidade de práticas sexistas na primeira infância constitui nossa visão de mundo e
essas práticas são aquelas que ficam mais arraigadas. Segundo Setton e Vianna (2014) quanto mais
ocasiões no cotidiano, quanto mais se vivencia esses estímulos, mais essas disposições são
apreendidas na pequena infância, construindo identidades. Nesse processo, o tempo, a regularidade,
a frequência e a rotina fazem com que ocorra essa orquestração de sentidos de como ser e agir como
homem e como mulher, compondo representações nesse processo de individualização.
Nesses exemplos do diário de campo observa-se a repetição de ações em vários momentos,
inclusive no mesmo dia, fazendo com que essas práticas sejam naturalizadas pelas crianças em seus
momentos de conversa e brincadeiras.
Na turma do Pré II, também com professoras do Grupo B, com forte pertencimento
religioso, é nítida a divisão por gênero que as crianças fazem ao escolher parceiros para brincar ou
em atividades de rotina.
Quando as professoras reforçam e contribuem com essa visão tradicional de gênero na
socialização primária das crianças deixam marcas profundas na identidade dos indivíduos, sendo
uma forma de violência simbólica, de acordo com Setton e Vianna (2014). As disposições de
gênero são categorias culturais aprendidas desde os primeiros anos de vida. A masculinidade
dominante e a feminilidade tradicional, que vem de uma concepção onde o caráter biológico
constrói as diferenças, são constantemente referendadas nessas estratégias socializadoras difusas e
muitas vezes involuntárias.
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Mesmo sem intenção explícita de educar crianças para masculinidade e feminilidade padrão,
separando-as em vários momentos, as professoras utilizam-se dessas estratégias cotidianamente,
pois está presente nas disposições de seus habitus, que foi constituído nas suas trajetórias de vida,
com forte cultura religiosa cristã.
As crianças estão construindo suas identidades sociais de gênero através de diferentes
agências socializadoras, inclusive a instituição educativa, onde ficam boa parte do seu tempo.
Assim, as professoras estariam predispostas a agir segundo suas disposições de cultura nesse espaço
social educativo. Segundo Setton e Vianna (2014), em uma perspectiva bourdieusiana, essas
disposições são apreendidas na família e nas instâncias produtoras de valores morais e
comportamentais.
Importante relatar que em nenhum planejamento escrito estava contido que haveria nas
propostas uma separação planejada por gênero, mas as professoras que estavam nas turmas de Pré
faziam isso cotidianamente.
Nas descrições dos relatos fica evidente como no cotidiano da instituição as crianças
maiores demonstram trazer uma visão estereotipada de gênero de seu processo de socialização e as
professoras não desconstroem essa visão. Em outras situações, as professoras reforçam esses
estereótipos. As professoras do CMEI acabam também separando e definindo o “lugar” de meninos
e meninas.
Falas sobre corpo e aparência
Na turma do Pré I, as professoras Cátia e Milena, que fazem parte do grupo B, usam como
elogio chamar as meninas de princesas e os meninos de príncipes. Nesse caso, mesmo nos dias
atuais onde vemos princesas de diversos tipos e atitudes nas histórias, princesa é ainda utilizado
como sinônimo de meninas que se comportam dentro dos padrões esperados, ou é delicada e
organizada, ou está “bem arrumada” e príncipe é aquele menino considerado educado, que não
incomoda, que não agride nem tem atitudes grosseiras.
Observa-se também nessa turma que as professoras fazem muitos comentários sobre as
aparências das crianças como: “Você tem cabelo loiro, bem loiro, igual de boneca”, “seu cabelo tá
bonito, não faz assim senão fica espalhado!”, “que dó no calor esses cabelos compridos no olho, o
Arthur nunca prendeu, as crianças não tem escolha, quando é grande ainda tem” (somente em
relação aos meninos), “ai, ai, que corpinho, magrinha, que bonita!”.
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Os exemplos acima mostram as expectativas das professoras, do Grupo B, de como é ser
menina ou ser menino, para futuramente serem mulheres e homens. Para essas professoras, as
meninas devem estar sempre com os cabelos arrumados, sem espalhar e os meninos, por mais que
dizem aceitar, não deveriam estar com cabelo comprido, pois eles sofrem.
As falas com comentários sobre a aparência das crianças através de elogios ou a falta deles
reforçam estereótipos de masculinidade e feminilidade (meninas: magras, cuidadosas, delicadas,
cabelos longos, arrumadas, gostam de maquiagem; meninos: sofrem com cabelo comprido,
necessitam ser controlados). Finco (2008) mostra que a forma como as professoras conversam com
os meninos e as meninas, o que elogiam, o que valorizam em cada gênero está presente no dia-a-dia
na educação infantil, “as características físicas e os comportamentos esperados para meninos e
meninas são reforçados, às vezes de forma inconsciente, nos pequenos gestos e práticas” (FINCO,
2008, pág. 2).
De acordo com Vianna e Finco (2009) o controle do corpo infantil faz parte do processo de
socialização de meninos e meninas, um processo social e culturalmente determinado, através de
formas sutis. A educação infantil, como uma das formas de introdução das crianças na vida social
não só cuida do corpo da criança, mas o educa e é onde a cultura inscreve seus signos. Na educação
infantil há um minucioso processo de feminilização e masculinização dos corpos nas formas
aparentemente invisíveis com que professoras interagem com as crianças, presente em: controle de
sentimentos, movimento corporal, brinquedos disponibilizados, reforço de habilidades específicas,
entre outros. Essas distinções são socialmente configuradas e impressas nos corpos de meninos e
meninas, por exemplo, no controle da agressividade das meninas e no bloqueio da ternura,
sensibilidade e carinho dos meninos.
Na turma das professoras do Grupo A não foram presenciados comentários sobre a
aparência das crianças. Dois meninos da turma estavam com os cabelos compridos no início da
observação e na entrevista isso foi perguntado a elas. As professoras falaram do assunto com
tranquilidade.
As crianças aprendem a ordem social com seus corpos e a linguagem transmite a esses
corpos símbolos e valores. O corpo de cada agente é um corpo socializado, segundo Bourdieu
(2001), que investe na prática dos princípios socialmente construídos e adquiridos em uma
experiência social situada e datada, assim o sujeito constrói a realidade social, que é socialmente
construída. Portanto, aprendemos pelo corpo, antes do intelecto. A ordem social se inscreve nos
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corpos, através da ação pedagógica cotidiana e nos ritos da instituição, exercidos muitas vezes pela
emoção e pelo sofrimento.
A linguagem das professoras, como qualquer linguagem, não é neutra, mas se apropria da
violência simbólica, mostrando valores morais arbitrários. A professora, ao categorizar chamando
as crianças de príncipe e princesa, valorizando alguns aspectos físicos para meninos e outros para
meninas, está utilizando sistemas simbólicos presentes na sociedade e que a orienta na ação. Além
disso, esses sistemas simbólicos fazem com que ocorra um código de comunicação que faça sentido
a todos. Os valores do que é feminino e masculino fazem parte de um longo processo de
socialização e aquisição de referências. Todos os seres humanos passam por esses espaços
produtores de cultura (família, escola, religião, mídia, entre outros) que possuem padrões de
comportamento e representações valorativas, de acordo com Setton e Vianna (2014).
Esse conjunto de pensamentos coletivos, interiorizados e inconscientes, que constitui a
violência simbólica, que, no caso desse estudo, a maioria das professoras faz parte, só será rompido
em um processo de reflexão e esclarecimento, reformulando conceitos da socialização das mesmas,
conceitos estes advindos da religião, da família e dos processos de formação, inclusive aqueles
aprendidos com seus pares no interior das instituições educativas que trabalharam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nem sempre é possível afirmar categoricamente a relação direta das religiões das
professoras sobre a percepção de gênero durante a socialização das crianças e suas tomadas de
decisão nas ações cotidianas. Essa relação não é tão visível e tão explícita. A vivência religiosa faz
parte do habitus, constituindo percepções, ações e juízos de valor no decorrer da vida dessas
professoras, juntamente com a família de origem, mídia, cursos de formação inicial e tantos outros
ambientes de socialização.
O estudo aqui apresentado mostra vários momentos em que as professoras, de forma
inconsciente e de acordo com seus habitus, agiram com posturas que afetam a construção das
identidades de gênero das crianças, seja não interferindo em situações (silenciamento) ou impondo
padrões e separações por gênero.
Os cursos de formação de professores como um todo, não só para a educação infantil, devem
compreender as ações docentes de forma mais ampla, vindas de diferentes agências socializadoras e
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assim interferir de maneira mais efetiva na formação continuada. Reconhecer as influências,
principalmente da religião, no habitus das professoras possibilita melhorar essa formação.
As questões de gênero precisam ser debatidas na formação inicial e continuada, sendo esta
última responsabilidade da mantenedora (prefeituras e estados) para que percebam e rompam com
práticas sexistas durante o processo de socialização de gênero de crianças pequenas.
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Resumo
Este artigo traz um recorte da dissertação de mestrado que aborda a relação entre as vivências religiosas e a
docência na educação infantil com o foco na socialização de gênero de crianças pequenas em um Centro
Municipal de Educação Infantil da cidade de Curitiba. As vivências sobre religião compõem o habitus das
professoras e fazem parte da socialização profissional. Durante a pesquisa foram realizados questionários,
observações e entrevistas com professoras entre os meses de agosto a dezembro de 2018 e objetivou
verificar se a vivência religiosa das professoras influencia nas decisões cotidianas realizadas em brincadeiras,
propostas cotidianas e durante suas falas com e sobre as crianças. A análise ocorreu a partir de Pierre
Bourdieu (1983, 2001) e Gimeno Sacristán (1999), para as noções de socialização, habitus e docência e para
os estudos do campo de gênero na educação foi utilizado Louro (1997), Vianna (2009) e Finco (2008, 2009).
Os resultados indicam que algumas ações são realizadas por hábito, sem reflexão, e outras decorrem das
falas das professoras sobre corpos e aparência das crianças, de modo que há o reforço cotidiano de
estereótipos masculinos e femininos. Por outro lado, as crianças trazem do seu cotidiano informações sobre
gênero frente às quais foi detectado o silenciamento das professoras e ações vindas diretamente das
docentes, definindo o “lugar” de meninos e meninas. Há diferença nas ações entre os dois grupos de
professoras: um grupo com forte influência religiosa cristã tradicional e outro grupo com vivência religiosa
mais individualizada. A formação contínua das professoras se faz necessária diante do quadro atual para que
reflitam e rompam com tais práticas, contribuindo no processo de socialização profissional.
Palavras-chave: Gênero; Educação Infantil; Religião; Socialização Profissional.
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AS FESTAS JUNINAS ESCOLARES E SUAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS
EVANGÉLICOS
Rafael Sammarco Martins – USP

INTRODUÇÃO
Este artigo deriva de um recorte da dissertação de mestrado. Neste estudo foram pesquisadas
as festas juninas escolares contemporâneas em três escolas diferentes da Região Metropolitana de
São Paulo, sendo duas delas públicas e outra particular. Nas escolas públicas pesquisadas
identificou-se um fenômeno bastante peculiar e inesperado no decorrer das pesquisas de campo. O
fenômeno é: a resistência das novas comunidades evangélicas às festas juninas, por estas festas
supostamente referenciarem santos padroeiros católicos (rejeitados pelos evangélicos).
Notou-se que, nas duas escolas públicas visitadas, as festas juninas tiveram de ser inclusive
renomeadas para contemplar a exigência das comunidades evangélicas que estariam acusando os
profissionais das escolas de desenvolverem proselitismo católico ao celebrar festas juninas (que
geralmente referenciariam São João, Santo Antônio e São Pedro). Estas supostas denúncias,
segundo as direções das escolas visitadas, estariam chegando às diretorias de ensino e causando
aborrecimento aos membros das unidades escolares que, por isso, preferiram renomear as festas
(evitando assim maiores conflitos).
Considerou-se que este fenômeno e seus respectivos encaminhamentos são merecedores de
um artigo à parte, para além da dissertação de mestrado – razão pela qual o presente artigo foi
redigido.
REFERENCIAL TEÓRICO
A pesquisa se apoia na ideia de que as festas juninas escolares sejam um ícone de uma
cultura escolar que frequentemente é negligenciado tanto pelos agentes das instituições quanto por
parte de muitos acadêmicos. Desta forma, diante da presença bastante acanhada de referências às
festas juninas escolares em trabalhos acadêmicos, buscou-se nas discussões sobre as culturas
escolares o aporte teórico para a pesquisa.
Segundo Azanha (1990, p. 158), a escola “é uma instituição que possui uma cultura
específica com um certo grau de autonomia e, além do mais, essa cultura (ou subcultura) é um
precipitado da história”. Sob este raciocínio, considerou-se que, como as festas juninas escolares
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são derivações de festas tradicionais de outros tempos, estas poderiam ser entendidas realmente
como um “precipitado da história” e que, ao receberem novas influências tipicamente escolares,
algumas das quais peculiares de uma ou outra instituição, as festas juninas escolares têm “certo grau
de autonomia” em relação às festas juninas paroquiais das quais provêm. Assim sendo, qualificouse as festas juninas escolares como um elemento da cultura escolar.
A partir das contribuições de Julia (2001), por sua vez, o trabalho orientou-se no sentido de
contextualizar as descrições do pesquisador para que o trabalho conseguisse captar e expressar os
sentidos que as novas comunidades vêm dando às festas – sentidos estes que possivelmente
poderiam ser diferentes daqueles de outrora. Empregou-se, na dissertação, a metáfora que Julia
utiliza: explorar a “caixa preta da escola”.
Acerca do procedimento de Julia, Vidal (2005, p.24) avalia que é uma recusa aos “estudos
essencialmente externalistas”, ou seja, ao invés de se tentar compreender os significados das festas
tomando por base fontes documentais e literatura especializada, estes autores referências nos
estudos sobre as culturas escolares propõem ações investigativas no sentido de se captar as
peculiaridades de cada evento – algo próximo ao que Geertz (1992) chamaria “descrição densa”.
NOTAS SOBRE AS FESTAS JUNINAS E SEU PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO
Introduzidas nas escolas paulistas a partir da década de 1970 (PESSOA, p. 592, 2007), as
festas juninas escolares são eventos marcantes do calendário escolar de inúmeras escolas públicas e
privadas. Estas festas, embora presentes no calendário letivo há mais de 40 anos, repercutindo no
cotidiano das instituições educacionais, são eventos ainda pouco estudados no âmbito acadêmico.
Há evidências de que as festas juninas escolares sejam simulacros de festas que carregam
origens milenares, nas quais comunidades agrárias do hemisfério norte celebravam a colheita
durante o período do solstício de verão (mês de junho no hemisfério norte) (CAMPOS, 2007). Estas
festas originárias teriam sido, ainda na Europa, cristianizadas e daí sofrido ressignificações, nas
quais os santos (supostos intercessores de Deus) passariam a ser homenageados.
Introduzidas no Brasil pelos colonizadores, as festas juninas já cristianizadas se difundiram
de forma extraordinária pelos mais variados rincões ao longo dos tempos, ganhando conotações
peculiares e distintas pelos seus agentes operadores através de suas relações com os territórios.
Posteriormente, muitas destas festas comuns do meio rural passariam também a ser transplantadas
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para as cidades através do processo de urbanização – processo este que envolveria, já no meio
urbano, a reprodução de certos costumes rurais por parte dos migrantes provindos do campo.
Eis então que, uma vez presentes em comarcas e dioceses dos subúrbios, as festas juninas
foram também se consolidando como parte de uma nova cultura suburbana do século XX, até que,
por volta da década de 1970 determinados agentes da educação formal de São Paulo captam o
fenômeno e, no afã de aproximar a escola e seus novos educandos, passam a levar estas festas
também para o interior das instituições escolares.
Ao longo dos anos, o sucesso da “escolarização” das festas foi se consumando e os eventos
passaram a se confirmar como momento marcante do calendário escolar, sendo ainda hoje (2020)
uma constante na maioria das escolas paulistas nos meses de junho.
Mas como as festas juninas escolares estariam reagindo às novas demandas sociais? Quais
seriam os reais propósitos da perpetuação destes eventos nas escolas? Seria possível afirmar que as
festas juninas escolares poderiam ser interpretadas como elementos de uma “cultura escolar”? Em
caso afirmativo para esta última pergunta, qual seria o sentido a se dar ao conceito de “cultura
escolar”? O “sucesso da escolarização” das festas mencionado no parágrafo anterior teria se dado
sem resistências por parte dos agentes da escola?
Estas e outras perguntas foram levantadas ao longo da pesquisa de mestrado, sendo que,
neste artigo, focalizou-se os movimentos de resistências das escolas atuais frente às pressões de
parcela da sociedade para que as festas juninas escolares deixassem de acontecer.
Neste artigo, elegeu-se uma das questões para discussão, a saber: “como as festas juninas
escolares estariam reagindo às novas demandas sociais?”, sendo que um fenômeno que acabou se
manifestando nas escolas públicas revelou a reação das festas a novas demandas sociais. Este
fenômeno foi a tentativa de dissimulação dos temas tradicionalmente retratados nos eventos para
que não houvesse denuncias advindas de grupos evangélicos que estariam acusando as escolas de
fazer proselitismo religioso ao celebrarem festas juninas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Dentre três escolas visitadas, duas pertenciam a redes públicas de ensino, sendo uma destas
à rede estadual paulista e outra à rede municipal paulistana. A escola estadual situava-se em bairro
de classe média do município de São Bernardo do Campo enquanto que a escola municipal
encontrava-se em bairro periférico e popular da zona leste da capital paulista.
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Ambas as escolas foram visitadas em períodos que antecederiam as festas, nos momentos de
execução das mesmas e também em momentos posteriores.
Durante os períodos antecedentes às festas, o pesquisador acompanhou uma série de
reuniões pedagógicas, nas quais foram discutidas possibilidades de modelos festivos e incursionou
pelos espaços das escolas em períodos em que as festas já eram organizadas. Nos momentos dos
festejos, o pesquisador retornou às escolas e acompanhou o que nestas efetivamente se realizou.
Nestas etapas, houve o registro de movimentações e de falas advindas de diferentes atores
sociais das escolas, como professores, direção, funcionários e estudantes. Buscou-se o
encadeamento das informações coletadas ao longo da redação,
Aos relatos das observações, somaram-se também registros de entrevistas junto a membros
das escolas após as festas terem ocorrido. Para estas entrevistas, professores, gestores e estudantes
foram convidados a conversar sobre as festas juninas, sendo que o pesquisador lhes fez algumas
perguntas acerca dos sentidos das festas atuais e foi tomando nota daquilo que era respondido.
Também foram solicitados os projetos políticos pedagógicos das escolas, para que o
pesquisador pudesse verificar se havia qualquer previsão de molde de festa junina pensado a-priori
naqueles estabelecimentos de ensino ou orientação oficial em algum sentido.
Os trabalhos que serviram de norte para a coleta e análise dos dados foram, sobretudo, os
trabalhos de Bogdan e Biklen (1994), que debateram a importância do rigor metodológico na
análise qualitativa, os trabalhos de Gertz (1992), Rockwell (2008), Erickson (1989) e Fonseca
(1998), que são relacionados à etnografia aplicada aos estudos educacionais, e os trabalhos de
Adorno e Horkheimer (1985), que desenvolvem o conceito de “indústria cultural”, e os de Bourdieu
(1998), com o conceito de capital cultural.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas duas escolas públicas pesquisadas, uma preocupação que se revelou bastante frequente
por parte dos profissionais que se incumbiram de pensar os moldes de festa foi a preocupação de
que a escola, ao anunciar à comunidade que realizaria festa junina, pudesse ser acusada de estar
fazendo proselitismo religioso ao referenciar quaisquer santos padroeiros católicos tradicionalmente
celebrados em junho.
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Segundo estes profissionais, tais tipos de acusações vinham sendo cada vez mais frequentes,
sendo que as próprias diretorias de ensino teriam feito já orientações para que as escolas tomassem
muito cuidado para que as celebrações não transmitissem vieses religiosos quaisquer.
Os profissionais, então, revelaram que as escolas, a fim de tentar despistar os membros
sectários de igrejas evangélicas, passavam celebrar as festas de junho partir de outros temas oficiais
que não aqueles tradicionalmente trabalhados (São João, Santo Antônio e São Pedro).
A escola estadual, a partir de orientação advinda da diretora e do coordenador pedagógico,
realizou uma festa temática na qual se referenciou os países participantes da copa do mundo
daquele no (2018). Tal festa fora nomeada: “Festa das Nações Esportivas” e se desenvolveu sob um
formato híbrido entre festa junina tradicional e feira das nações.
Nesta escola, registrou-se, em diversas falas dos agentes entrevistados, preocupações de que
a festa daquele ano não transmitisse sinais que remetessem a elementos religiosos. A título de
demonstração, foram selecionados neste artigo alguns trechos dos registros textuais do coordenador
pedagógico da escola, que, optando por responder a questionário ao invés de ser entrevistado,
asseverou, em três ocasiões seguidas, que a festa não referenciava elementos de crença religiosa.
Aponta-se para este fenômeno nos trechos a seguir:
1) Para você, enquanto profissional da educação, qual é a importância da festa de junho
para esta unidade escolar? Quais funções ela cumpre nesta instituição?
Resposta: Não existe relevância tratando-se de uma comemoração com referência
religiosa (sic). No entanto, tirando este caráter é importante para a integração escolacomunidade (sic).
2) Há diferenças entre os modelos de festas juninas escolares tradicionais e os modelos
atuais? Se sim, quais?
Resposta: Sim, hoje procuramos não trabalhar a simbologia religiosa no evento.
3) Quais são as novas demandas que você tem percebido ao longo dos últimos anos na
organização e execução das festas juninas?
Resposta: Percebo que os eventos têm buscado outras características que os afastem
da abrangência religiosa (sic).
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A escola municipal, por sua vez, também a partir de orientação proveniente da direção,
desenvolveu uma festa denominada “Festa da Cultura Brasileira”. Nesta, buscou-se, ao invés de se
referenciar a santos padroeiros nas apresentações, referenciar os estados brasileiros, por meio do
resgate de elementos próprios da cultura de cada um destes entes da federação.
Para demonstrar isso, selecionamos trechos da entrevista concedida pela professora de
ciências daquela escola, que também em três ocasiões seguidas deu respostas que reforçavam que a
escola não referenciava os santos padroeiros. Confere-se:
1) Há diferenças entre os modelos de festas juninas escolares tradicionais e
os modelos atuais? Se sim, quais?
Resposta: Sim. As festas tradicionais tinham apelo religioso, enquanto
que nas atuais isso foi removido.
2) Quais são as novas demandas que você tem percebido ao longo dos últimos
anos na organização e execução das festas juninas?
Resposta: Uma demanda que identifico é tirar o cunho religioso, a
outra é estimular mais a participação da comunidade, participação esta que vem
diminuindo.
3) Há influências da comunidade na definição do modelo de festa de junho?
Você pode explicar algumas destas diferenças?
Resposta: Nesta comunidade há muito evangélicos que rejeitam a festa
junina, então ela tem de ser renomeada.
Diante de respostas como as acima selecionadas, compreendeu-se que ambas as escolas
subordinaram-se às imposições da comunidade ao renomear as festas. Com isso, manifestou-se
aquilo que Escolano (2008) adiantava sobre as relações entre o poder social e a cultura, sendo que a
instituição passava a reconhecer a legitimidade de uma reinvindicação de parcela da sociedade e a
ela cedia – neste caso, claramente sob pressão dos vínculos de poder exercido pelas as comunidades
evangélicas e suas respectivas autoridades religiosas.
Revelou-se ainda que, através da indisposição das escolas por sustentar conflitos com as
comunidades locais, ao poucos a cultura escolar ia se modificando. Não mais as celebrações de
outros tempos eram aceitas, de modo que para se entender as novas manifestações culturais tornava-
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se necessário compreender as culturas locais contemporâneas. Para esta interpretação, encontrou-se
abrigo em uma passagem do trabalho Julia (2001), quando ele registra:
[...] cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações
conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o
conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política
ou cultura popular. Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um
conjunto de normas que definem conhecimentos e condutas a inculcar, e um conjunto
de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses
comportamentos; normas; e práticas coordenadas a finalidades que podem variar
segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de
socialização). ( p.10).

Também se verificou que tanto na “Festa das Nações Esportivas” quanto na “Festa da
Cultura Brasileira” revelaram-se uma série de inconsistências e representações inadequadas dos
lugares simulados. Ou seja, da mesma forma que o universo agrário costumeiramente era mal
representado nas festas juninas paulistas, os países estrangeiros e os estados brasileiros muitas vezes
também o eram nas novas festas. Isso se revelou com a verificação de algumas apresentações
caricatas. Este fenômeno, contudo, não foi hegemônico, já que algumas turmas efetivamente
demonstraram terem pesquisado e referenciando cultura dos países e estados representados. Nestes
bons trabalhos, o que acabou se destacando foram as intervenções e as orientações de professores
junto às turmas coordenadas. Para ilustrar tanto as representações inadequadas das culturas dos
locais referenciados quanto o adequado exercício de pesquisa realizado, selecionamos imagens e as
disponibilizamos nos anexos deste trabalho. Na primeira imagem se notará uma turma do ensino
fundamental II dançando ao som da banda Rebelde para referenciar uma suposta cultura tradicional
mexicana, na segunda imagem uma turma do ensino fundamental II que confecciona cartazes com
informações pertinentes acerca do Japão.
As falas captadas, por sua vez, revelaram que as festas de junho (independentemente do
tema abordado) eram extremamente importantes para as escolas, já que seus membros reconheciam
aqueles momentos como oportunidades para a celebração conjunta entre professores, alunos e
familiares.
Praticamente todas as falas apontaram no sentido de que, por meio das festas, se fortalecia a
integração entre a comunidade escolar. Deste modo, mesmo diante das orientações (ordens)
explícitas de que as festas juninas tradicionais não fossem mais realizadas, as escolas optavam por

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

139

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

celebrar algo naquelas mesmas datas a partir de temas diferentes que não referenciassem quaisquer
santos.
Porém, ainda que as novas festas daquela época do ano ganhassem outros nomes, verificouse que as referências às festas tradicionais eram por demais fortes nas memórias dos organizadores,
de modo que elementos característicos daquelas acabavam se expressando e, em muitas ocasiões, os
próprios organizadores e frequentadores das festas acabavam citando-as como “festa junina” ou
“festa de São João”.
O pesquisador considerou também significativo que as escolas acabaram não
disponibilizando os seus projetos políticos pedagógicos e que, quando os professores eram
questionados sobre o conteúdo daquele documento, revelavam respostas que se contradiziam entre
si.
Diante deste fenômeno, interpretou-se que as escolas tinham dificuldades em revelar que os
projetos políticos pedagógicos eram documentos que não eram frequentemente revisitados pelos
profissionais da escola – supostos autores.
Tendo permitido que alguns professores respondessem a questionários ao invés de responder
à entrevista, o houve a percepção das dificuldades de escrita ainda apresentadas por diversos
professores. Isso se revelou tanto através de respostas mal escritas quanto através de respostas que
não condiziam perfeitamente com os enunciados das questões. Assim, o distanciamento de alguns
professores em relação ao projeto político pedagógico também foi interpretado como uma estratégia
para distanciarem-se do trabalho de reescrita do mesmo, já que neste trabalho as debilidades com a
escrita seriam inevitavelmente reveladas (de um modo provavelmente constrangedor).
A partir desta última interpretação, também foi significativo notar que, quando eram
solicitados registros de festas anteriores, as escolas apenas forneceram fotografias, sem apresentar
quaisquer registros escritos sobre eventuais projetos, intenções, resultados, problematizações ou o
que quer que fosse. Diante disso, o analisou-se que muitos profissionais da educação estariam
distanciados do exercício da escrita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados da pesquisa, compreendeu-se que tem se criado no seio das
comunidades escolares uma cultura de denuncismo. Ao invés do exercício do diálogo, segmentos da
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comunidade têm se dirigido diretamente às diretorias de ensino e à justiça comum para acusar as
escolas quando enxergam elementos que avaliam inadequados.
As escolas, muitas vezes, sentem-se desamparadas diante destas acusações e são
desautorizadas a realizarem trabalhos que tradicionalmente realizavam. Ainda assim, persiste um
sentimento de que algumas celebrações são importantes para a saúde do ambiente escolar, dentre
estas as festas de junho. Assim, as escolas fizeram a opção de não confrontar as comunidades
através da sustentação de modelos tradicionais de festas, mas, sim, optaram por renomear as festas a
partir de temas que se distanciassem do universo religioso.
Esta opção tomada, no nosso entendimento, revela a dificuldade que a escola tem de
dialogar temas considerados controversos. Dificuldade esta que se alarga quando consideramos que
parcela significativa do professorado apresenta dificuldades nos campos da leitura e da escrita – o
que inevitavelmente enfraquece a base argumentativa dos mesmos.
Escolas incapazes de sustentar propostas que trabalhem com temas considerados polêmicos
acabam tornando-se escolas essencialmente resilientes e reféns. Com isso, reduz-se a possibilidade
destas instituições de promoverem um trabalho crítico, já que as controvérsias e as contradições, ao
invés de serem aceitas debatidas, acabam sendo escamoteadas.
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ANEXOS
Figura 1. Alunos do ensino fundamental dançando coreografia de música supostamente típica do México

Fonte: Foto do autor
Figura 2. Cartazes com informações sobre o Japão sendo confeccionados e afixados

Fonte: Foto do autor
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Resumo
Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado que tratou do tema Festas Juninas escolares.
Naquele trabalho, foram investigadas três escolas situadas na Região Metropolitana de São Paulo e, ao
longo da investigação, verificou-se um fenômeno que será discutido neste trabalho. O fenômeno em
questão foi: a indisposição de parcela da comunidade evangélica frente às festas de junho e as formas
através das quais as escolas estariam reagindo à tal indisposição. Para o desenvolvimento da pesquisa
foi utilizado como método: a observação e entrevistas estruturadas com professores e alunos das três
escolas participantes, sendo duas destas públicas – uma estadual e outra municipal – e uma particular.
Para fundamentar a análise, utilizou-se o referencial teórico embasado no fenômeno da cultura escolar,
tais como: Azanha (1990), Julia (2001) e Vidal (2005). Também foi encontrado amparo em trabalhos do
campo da etnografia, notadamente em: Geertz (1992), Rockwell (2008, Erickson (1989) e Fonseca
(1998). O problema inicial que norteou a pesquisa foi: quais são os desafios contemporâneos
enfrentados pelas escolas que se propõem a promover festas juninas? Partiu-se da hipótese de que os
desafios dependeriam dos contextos sócio-espaciais nas quais as escolas se situariam, de modo que seria
inócuo apontar desafios comuns a todas as escolas sem uma investigação sobre cada ambiente. Nas
duas escolas públicas pesquisadas, que servirão de base para este artigo, contudo, percebeu-se que um
desafio comum (certamente decorrente dos contextos sócio-espaciais nos quais as escolas se situavam)
foi responder às comunidades evangélicas que rejeitavam as festas juninas escolares e acusavam as
escolas que a promoviam de “proselitismo religioso católico”. Constatou- se que, ao invés de buscar
um diálogo junto às comunidades que faziam essas acusações, as escolas visitadas renomearam as festas
com o intuito declarado de despistar aquelas comunidades. Com isso, notou-se o enfraquecimento da
base argumentativa da escola e consequente opção pelo caminho da resiliência.
Palavras-chave: Festas juninas escolares; Proselitismo religioso; Cultura escolar.
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Resumo
No presente painel, propomos a discussão sobre práticas pedagógicas desenvolvidas em escolas
localizadas em espaços de privação de liberdade, a saber: uma escola do sistema socioeducativa
fluminense, uma escola localizada em presídio também no Rio de Janeiro, ambas parte da rede estadual
de ensino do Estado do Rio de Janeiro, e uma experiência de atividade extensionista desenvolvida pela
Universidade do Estado da Bahia. Além de terem em comum o fato de seus sujeitos estarem privados
de liberdade em ração me medida socioeducativa ou pena de prisão, as atividades aqui estudadas tratam
da Literatura, da formação de leitores e do papel crítico da leitura e da escrita na formação de pessoas
em situação de afastamento do convívio com a sociedade dita livre. A perspectiva da desconstrução de
currículo constituído em fortes hierarquias de conteúdos, a busca pela democratização da construção
dos planejamentos, a Literatura, e leitura e a escrita como direitos, a formação crítica e o vínculo desses
aspectos com a cidadania, muitas vezes negada às populações encarceradas, cujos direitos fundamentais
nem sempre são acessados, também são elementos presentes nos artigos que compõem esse painel.
Cada um dos artigos promove a reflexão sobre papeis cristalizados do texto literário e dos gêneros
textuais na vida educacional das pessoas, bem como sobre as possibilidades e limites das práticas que
buscam romper com essa imobilidade, dentro do espaço escolar localizado em contexto de privação de
liberdade, e em uma unidade prisional que recebe a universidade.
Palavras-chave: Palavra-chave: Socioeducação; Privação de liberdade; Sistema prisional; Literatura;
gêneros textuais.
CARTAS PARA ROMEU: LETRAS TROCADAS ENTRE O CÁRCERE E O MUNDO LÁ FORA
Vanusa Maria de Melo – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
Neste artigo, analisamos atividades realizadas em aulas de Língua portuguesa em turmas de
1º ano do Ensino Médio da modalidade EJA em uma unidade masculina de privação de liberdade
do Rio de Janeiro.
Em 2013, o planejamento anual indicava o gênero carta a ser trabalhado. Após fazermos
uma relação de tipos de correspondências originadas das cartas (bilhete, e-mail, sms etc), passamos
a refletir sobre a importância da carta na vida de pessoas privadas de liberdade. Para muitas dessas
pessoas, a troca de cartas é o único meio de contato com o mundo externo à prisão. Samuel
Lourenço (2018) registrou esse dado em crônica intitulada “Cartas adiantam sim”, num intertexto
com a canção popular que dizia “cartas já não adiantam mais”. O autor cumpriu pena de privação
de liberdade e deixa em suas crônicas sua percepção do universo prisional no livro Além das
grades.
Após esse momento inicial em que ouvimos canções como “Escreva uma carta, meu amor”,
famosa na voz de Roberto Carlos, e “Quando o carteiro chegou” e Mensagem, composta por Aldo
Cabral e Cícero Nunes, foi exibido o filme estadunidense Cartas para Julieta (2010).
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Diante da emoção gerada pelo longa, fato surpreendente, já que até então, entendia o filme
como uma obra comercial, nos moldes de Hollywood, foi realizado um projeto de troca de cartas
entre estudantes de escola regular da rede privada e estudantes internos do sistema prisional do Rio
de Janeiro.
A troca inicial entre estudantes estimulou os alunos da escola do presídio, mas os deixou
com uma inquietação. Eram adolescentes do outro lado, cursando também o 1° ano do ensino
médio, e as experiências de vida ainda lhes pareciam amenas e fora da realidade dos que estavam
cumprindo pena, pois a maioria falava de problemas do cotidiano escolar e angústias para escolher
que carreira seguir quando fosse o momento do vestibular. Desse modo, um estudante sugeriu: “não
tem como a senhora pegar carta com o pessoal mais adulto não?”.
Assim, foi pensada uma nova etapa, em que convidamos outras pessoas a participar, via
redes sociais. Dezesseis pessoas, de áreas diversas do conhecimento, aceitaram o convite.
Metodologicamente, para a condução das tarefas propostas durante o processo, solicitava-se
um texto do subgênero carta de aconselhamento, escrita por interlocutor externo à escola do
cárcere; um estudante da escola localizada em espaço de privação de liberdade realizava a tarefa de
responder, emitindo conselhos, o que proporcionou ricas interações. A análise do material estimula
o debate sobre as possibilidades pedagógicas do gênero textual para o ensino de produção textual.
GÊNEROS TEXTUAIS E CURRÍCULO
Castrillón (2011), em seu O direito de ler e de escrever, afirma que devemos
definir a leitura e a escrita como direitos, como práticas que ajudam as pessoas a
construir sua individualidade, a criar seu espaço no mundo e estabelecer relações com
os demais. Como necessidades relacionadas com a participação cidadã, e não, como
estamos acostumadas a vê-las, como um luxo associado ao ócio e ao tempo livre ou
como obrigação escolar (CASTRILLÓN, 2011, pág. 93).

Essa concepção de escrita, vinculada à cidadania e, portanto, à sua ligação com o cotidiano,
os direitos, as políticas e toda a realidade que nos cerca, muitas vezes não aparece nas atividades
curriculares da escola, é comum que a produção fique limitada à produção de texto voltada para a
preparação para a produção da redação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio, exame
utilizado para acesso ao ensino superior federal no Brasil) (BERNARDO, 2010).
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Nossa experiência, no entanto, é pensada a partir da concepção da escrita como caminho de
comunicação com a realidade. Foi um trabalho em que se buscou discutir as concepções dadas
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) aos gêneros textuais e, a partir daí,
refletir sobre o papel social do ensino de linguagem, respaldando a discussão nos seguintes
princípios: para dar sentido ao trabalho com produção textual, é importante conceituar a escrita e
pensar em suas funções, além disso, as atividades devem ampliar a visão do aluno sobre o que seja
um contexto de atuação entre ele e o outro.
No contexto prisional, o gênero carta teve forte relevância, analisada à luz de Bonini (2007)
e Bakhtin (2006); Farias (2015), por sua vez, pensa sobre o que denomina subgênero “cartas de
aconselhamento”.
A necessidade de instrumentalizar os estudantes, nas aulas de Língua Portuguesa, para o uso
da língua em sua interação social é tema discutido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (BRASIL, 2000). O caminho para isso é o estudo dos gêneros textuais, sempre
ligados à prática social de leitura e escrita.
Bakhtin (2006) entende que os gêneros do discurso resultam de formas relativamente
estáveis de determinado enunciado. Há, para o autor, diversas dessas maneiras disponíveis, o que
influencia em aspectos como escolha vocabular de terminado texto produzido.
Tais aspectos e atribuições presentes nos PCNs estão de acordo com as concepções de
Bonini, para quem “se as práticas sociais realizam o gênero como texto, as práticas sociais o
colocam em funcionamento social, pois dizem respeito ao manuseio que se faz dos exemplares de
um gênero.” (BONINI, 2007, pág. 6).
Essas preocupações presentes nos PCNs são mobilizadoras das práticas aqui analisadas.
É importante destacar que o gênero carta não é novo no contexto prisional, pois a carta tem
sido veículo de comunicação entre apenados e familiares e amigos, assim como com operadores do
Direito e entidades de defesa de direitos humanos (BARBOSA, 2017). Sendo assim, havia muita
experiência para trocar com os estudantes.
UM FILME LEVE
Ao fim do primeiro semestre letivo de 2013, tendo planejado realizar atividades culturais no
período de recesso, no mês de julho, em diálogo com alunos da turma de 1º ano do Ensino Médio,
ficou acordado que faríamos atividades de cinedebates.
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Daniel, um estudante de 35 anos, fez um pedido: “professora, por favor, traz um filme leve
pra nós, estamos um pouco cansados desses filmes de realidade”. O aluno se referia a filmes como
Quanto vale ou é por quilo?, Crash, no limite, Escritores da liberdade, entre outros já exibidos em
atividades semelhantes. Consultada a turma, pudemos notar que Daniel falava em nome de todos.
Foi nesse contexto que surgiu a ideia de exibirmos Cartas para Julieta, que poderia conciliar o
desejo dos estudantes e o estudo do gênero carta.
Assim, a entrada do filme nas atividades aqui relatadas, ocorreu como uma forma de quebra
do que Bergala (2008) entende como uso ideológico do cinema em sala de aula.
No final da sessão, o que se notava era uma forte emoção. Para aproveitar o sentimento
presente, foi dada a sugestão de que fizéssemos um projeto parecido com o do filme. Em Cartas
para Julieta, um grupo de mulheres, na cidade de Verona – cenário da clássica tragédia Romeu e
Julieta -, autodenominado “secretárias de julieta”, escreve cartas em resposta a cartas deixadas em
um muro em local turístico da cidade, as cartas são dirigidas à Julieta e respondidas por voluntárias
do lugar.
Adaptamos, então, a ideia do filme à nossa realidade e fundamos o projeto “Cartas para
Romeu”.
Inicialmente, os interlocutores dos estudantes que cumpriam pena de privação de liberdade
foram outros estudantes de Ensino Médio de escola privada onde também lecionava.
Com o objetivo de diversificar as vozes e as visões de mundo, após observações dos
estudantes internos do sistema prisional sobre seus interlocutores da escolar de ensino médio “lá de
fora”, fiz uma chamada por voluntários em página de rede social, na qual explicava a ligação do
projeto com o filme. A essa chamada, houve resposta de 16 pessoas. Elas foram orientadas como as
etapas do projeto: escreveriam uma carta para “Romeu”, apresentando situações de sua vida
pessoal, problemas que considerassem complexos e sobre os quais seria importante ter alguma
ajuda, algum aconselhamento. Todas e todos foram informados de que eu teria acesso ao conteúdo,
para que a mediação fosse feita de modo consciente. Os voluntários assinavam com pseudônimo,
suas áreas de atuação eram diversas: professores (de Antropologia, Sociologia, Língua Portuguesa,
das séries iniciais, Artes Plásticas), pesquisadores (em Educação e Linguística), artistas (músicos,
artesãos), entre outros. Todos assinaram com pseudônimos.
Em sala de aula, após o retorno do ano letivo, estudamos também cartas reais enviadas ao
jornal com pedidos de aconselhamentos. Os textos escolhidos foram cartas e respostas da coluna do
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psicanalista Alberto Goldim, da Revista O Globo, publicada como encarte do Jornal O Globo, aos
domingos.
O primeiro passo do aluno, tendo recebido carta, era analisar as situações por que passava
seu interlocutor ou interlocutora, pensar nos problemas que enfrentava e nos melhores conselhos
possíveis.
Nesse momento, solicitei que fizessem um esquema com respostas para essas indagações,
ainda sem produzirem um texto linear. Posteriormente, seriam produzidas outras versões, de acordo
com a necessidade verificada após leitura pelo próprio autor. Tal estratégia está pautada na ideia de
que
Um escritor competente é, também, capaz de olhar para o próprio texto como um
objeto e verificar se está confuso, ambíguo, redundante, obscuro ou incompleto, ou
seja, é capaz de revisá-lo e reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o momento.
É, ainda, um leitor competente, capaz de recorrer, com sucesso, a outros textos quando
precisa utilizar fontes escritas para a sua própria produção. (BRASIL, 1997, pág. 48).

O processo de leitura e releitura dos textos colaboraria para as percepções de que falam os
PCNs.
Entre as estratégias metodológicas apresentadas aos estudantes, havia etapas de reescrita dos
textos, tantas vezes quantas fossem necessárias, considerando as demandas do interlocutor a quem
coubesse a cada Romeu.
As cartas foram distribuídas aos estudantes por sorteio.
A fim de enriquecer a linguagem utilizada nos textos, propus que os estudantes buscassem
utilizar metáforas ou outras figuras retóricas para construir sua interlocução. Além disso, orientei
que evitassem aconselhamentos genéricos, como “fique tranquilo, pois é normal ficar ansioso na
juventude, e isso passa”, em resposta inicial a um jovem estudante de ensino médio angustiado com
decisões que precisava tomar sobre futuro profissional. Ao ser questionado sobre essa resposta
genérica, Romeu releu a carta e decidiu reescrevê-la seu aconselhamento.
No novo texto, falou de como já teve dúvidas também sobre o que desejava fazer, destacou
pontos em comum com interlocutor, mostrou ter algo em comum entre eles. Contou que, “na rua”,
sonhava poder cursar Engenharia Eletrônica, discorreu sobre essa carreira, falou do que era
importante estudar mais para ter sucesso nessa área. Romeu contou que fez pesquisa na biblioteca
da escola para ter mais base para aquelas afirmações.
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Os julgamentos morais também eram uma preocupação.
Margarida enviou uma carta em que contava estar triste por ter se separado recentemente.
Romeu, rapidamente, escreveu um texto curto, em que apenas se apresentava e dizia ser um prazer
conversar com Margarida. Como conselho: “entregue nas mãos do senhor”.
No trabalho de revisão que fiz com o aluno, procurei trazer uma discussão sobre diversidade
religiosa, tema bastante complicado no contexto prisional, pouco debatido. Na conversa,
ressaltamos que não havia proibição de se falar em elementos espirituais, caso o autor achasse
necessário, mas que era necessário cuidado para evitar impor valores morais pautados na religião de
apenas um dos lados do diálogo.
Sugeri ainda que Romeu desse uma contribuição mais pessoal àquela conversa e levantei
uma hipótese: “e se Margarida não tiver um senhor a quem entregar o problema”. Romeu
respondeu: “como assim, professora, ela é uma incrédula?”.
Era possível. E isso deveria ser respeitado, o conselho deveria ser vir para ela, não apenas
para ele. Ainda que ele mantivesse essa frase, poderia contribuir com algo mais. Romeu, então
modificou o trecho: “Seja qual for sua crença, se você tiver uma, procure pensar em Deus, pois isso
vai ajudar você a atravessar o momento difícil”. Depois disso, passou a dar conselhos como ficar
aberta a conhecer outras pessoas.
Ainda havia em sua fala a marca de uma cultura baseada na fé em um determinado deus,
mas já se via uma abertura à pluralidade. Não se tratava de excluir o conselho baseado em sua fé,
que ele trazia para sua troca com Margarida legitimamente, mas de aventar a possibilidade de
pensar em diversidade religiosa.
Se é verdade que esse diálogo não significa, necessariamente, uma mudança de mentalidade,
também é verdade que a falta dele só contribui para o fortalecimento de tabus no contexto.
As estratégias adotadas mostravam potencial para gerar reflexões e exercícios de reescrita
por esse “escritor competente” de que falam os PCNs.
Outro caso digno de nota aconteceu na troca de carta com Flor de lis, que apresenta seu
problema da seguinte forma: “para resumir, amo meu marido, mas chegamos àquele ponto da
relação em que a rotina parece que nos desgastou e não temos mais muito interesse um no outro,
nem fisicamente, nem nos projetos que temos de vida.”
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Romeu começou a carta lembrando a canção de Djavan, de modo muito poético: “valei-me,
Deus, flor de lis, será o fim do seu amor?” O problema, nesse caso, era que Romeu imprimiu um
tom que podia sugerir algum tipo de galanteio. Disse ele: “Eu aqui também me encontro solitário.
Será que a vida está nos aproximando com esse mesmo problema?”. Questionei Romeu sobre esse
tom. Em princípio, ele negou, disse não estar cantando Flor de lis, mas, diante da releitura do trecho
em voz alta por mim, admitiu que não estava bom o tom e reescreveu: “Eu aqui também vivo um
pouco na solidão e, com isso, sei o que você está passado. Saiba que tem aqui um amigo, seja para o
caso de tentar fortalecer seu casamento, seja para o caso de decidir por um fim, todas as decisões
têm um ônus, os amigos podem ajudar”. A discussão de gênero se impôs aqui.
Quando avaliamos os trabalhos produzidos, após a etapa de digitação dos textos, propus
discutirmos sobre o processo de empatia gerado pelas trocas realizadas, pois estávamos de acordo
com a ideia de Candido (2004), quando diz “que aquilo que consideramos indispensável para nós é
indispensável também para o próximo”, pois em quase todas as cartas os interlocutores falavam de
exemplos próprios ou procuravam pensar a partir do que fariam no lugar da pessoas com quem
conversavam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os textos produzidos apresentavam uma estrutura complexa, que nem sempre confirmava
características do que Farias (2015) chama de subgênero “carta dos leitores”, pois, para a autora,
geralmente esses textos são curtos e respondem de modo sucinto e direto a uma pergunta. A
mediação feita por mim significou uma intervenção nessa convenção do gênero.
Os exemplares estudados na tese da autora também não confirmam essa análise, aproximamse mais do que foi produzido nas aulas aqui descritas. Como os textos escolhidos como apoio,
provenientes das cartas trocadas entre os leitores e o psicanalista Alberto Goldin, tinham essa
característica mais complexa, nosso processo buscou esse outro caminho. O colunista da revista O
Globo, em vez de ir “direto ao ponto”, também opta por linguagem figurada e outros recursos, para
chegar ao aconselhamento, nem sempre feito de modo direto.
Romeus foram encorajados a utilizar os recursos semelhantes, dialogando sempre com
outros conhecimentos, próprios ou não das aulas. Muito vinha do conhecimento de mundo dos
alunos, de seu repertório cultural, como foi o caso da resposta dada à Flor de lis, em que Romeu
trouxe a canção popular à tona.
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Em todos os textos produzidos, havia trechos em que Romeu usava sua própria trajetória
como exemplo do que estava sugerindo ao seu interlocutor. Em carta a “Uma sobrevivente”, que
falou de problemas com o filho de 10 meses de idade, Romeu conta:
Também tenho uma filha que hoje tem 5 anos, há dois eu não a ponho na cama e não
lhe dou um beijo de “boa noite, meu anjo”. É assim que eu carinhosamente a chamo. E
foi com ela que aprendi, logo nos seus primeiros passos, que não deveria nunca
desanimar, pois cada queda é apenas um incentivo para levantar novamente e seguir
em frente, pois a vida é uma escola. E falando em escola, é graças a uma delas que
temos uma amiga em comum.

A ausência do modo imperativo no texto não retira dele o aspecto aconselhador. Em outras
palavras, Romeu sugere que “Uma sobrevivente” não desanime e use suas quedas como estímulo
para seguir.
Quando foi realizada a troca de cartas, enviadas aos voluntários por e-mail, houve fortes
emoções, muitas das quais registradas em depoimentos via Facebook. Os interlocutores mostravam
a maior importância do projeto: proporcionar o conhecimento de sujeitos de ambientes distintos,
quase sempre vistos como antagônicos.
De um lado, homens privados de liberdade, circunstância cuja complexidade não cabe
discutir neste texto; do outro lado, a sociedade. Mas, na experiência vivida, não era a sociedade que
aconselhava, não havia recomendações de uma vida lícita e moralmente aceitável, mas sim sujeitos
que se colocavam em pé de igualdade, em condições de trocar ideias sobre suas vivências, ainda
que custasse expor fragilidades e dificuldades.
A prática de fazer do gênero carta algo concreto, um exercício de prática social do texto,
repetiu-se também no ano seguinte, buscando aprimorar as etapas aqui descritas, reforçando as
conclusões que foram despertadas é época e gerando estudos diversos na área de Educação e Língua
Portuguesa.
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Resumo
Este artigo analisa as situações sociocomunicativas em atividades realizadas em aulas de Língua
Portuguesa, de troca de cartas entre estudantes de turmas de Educação de Jovens e Adultos, de Ensino
fundamental e Médio, internos do sistema prisional fluminense, e interlocutores que participaram da
iniciativa a partir de chamado via Facebook, para voluntários. Descrevem-se os fatores que fazem do
gênero epistolar uma produção de linguagem socialmente constituída, capaz de levar à interação atores
de universos distintos e aparentemente opostos. Optou-se pelo modelo da carta de aconselhamento,
tendo os internos do sistema prisional, desempenhado o papel de aconselhadores. A motivação para a
atividade analisada foi a exibição do filme estadunidense Cartas para Julieta, baseada na ideia do cinema
sob a hipótese de alteridade, a partir das contribuições de Alain Bergala. Foram produzidas vinte cartas,
o que permitiu verificar a potência pedagógica do gênero para que se apresentem realidades ignoradas
entre os dois grupos envolvidos nas trocas. Dois casos têm destaque neste artigo. O trabalho é fruto da
prática de escrita em aula de Língua Portuguesa, considerando-se uma perspectiva produtiva da
produção de textos, voltada sempre para os usos sociais e concretos da escrita. Tal experiência
pedagógica foi desenvolvida ao longo de cinco anos de docência da autora do artigo na rede estadual,
tendo se consolidado como prática que atribui sentido à escrita. Analisamos suas possibilidades
pedagógicas e seu potencial social como formadora de uma educação em e para a liberdade.
Palavras-chave: Gênero Carta; Educação nas Prisões; Leitura e Escrita.
“PROFESSORA, SÓ NÃO TRAZ RACIONAIS” – O ENSINO DE POESIA PARA
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
Beatriz Oliveira do Nascimento – SEEDUC / RJ

INTRODUÇÃO
Discutir ensino de Literatura para séries do Ensino Fundamental é sempre um assunto
delicado. Existe uma crença construída de que “Literatura”, enquanto disciplina a ser ministrada,
faz parte apenas do currículo do Ensino Médio, e mesmo nele o conteúdo está mais próximo da
História da Literatura do que do ensino do texto literário.
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Nas séries que constituem o Ensino Fundamental, tanto as que compreendem os anos
iniciais (1º ao 5º) quanto as que compreendem os anos finais (6º ao 9º), os textos literários ou
gêneros do campo artístico-literário, conforme trata a BNCC (BRASIL, 2017, pág. 96) devem ser
trabalhados dentro do conteúdo de Língua Portuguesa – alguns municípios e estados também o
fazem na disciplina Leitura e Produção Textual, LPT. É comum, no entanto, que as principais
atividades envolvendo textos girem em torno de análise do discurso, de questões gramaticais, de
características de gênero textuais e de interpretações que, geralmente, encaminham-se para
estratégias de moralização.
Assim como no Ensino Médio o ensino de Literatura se confunde com o de História da
Literatura, no Fundamental, a confusão acontece com o ensino de Leitura. Sobre isso, Zilberman
(1991) aponta que, muitas vezes, o ensino de leitura se sobrepõe ao de Literatura e o texto literário
passa a ser utilizado de forma precária ou apenas como “acessório” de projetos.
Assim sendo. A leitura está, em muitos casos, atrelada a o ensino da gramática, pois o
texto lido motiva a redação e, segundo os projetos ajuda a escrever melhor. (...) A
leitura de que aqui se fala resulta do relacionamento amplo e genérico do leitor com
um texto qualquer. Nem sempre a natureza desse é esclarecida, de modo que também
não se precisa o tipo de matéria impressa que circula em sala de aula. A literatura de
ficção, virtual destinatária da leitura da criança, poucas vezes é mencionada, seu
estudo ocupando uma relevância menor, quase acessória em grande número de
projetos.
A leitura tende então a confundir-se com decodificação de palavras escritas, não
implicando interpretação ou agenciamento de um patrimônio cultural transmitido pelo
livro, encarado como uma modalidade, dentre outras, de texto. A literatura, cuja
vivência e conhecimento faz parte do ensino de primeiro grau, integrada à área de
Língua Portuguesa, é contemplada com quantidade menor de projetos, a não ser
quando compõe uma das partes das propostas de cursos de atualização; pela mesma
razão, ela não suscita uma metodologia específica.” (ZILBERMAN, 1991, pág. 80).

Os textos literários até podem ser utilizados como pretextos de questões relacionadas a
assuntos gramaticais ou de gêneros textuais, entretanto, é preciso ter a consciência de que, se é essa
a única motivação para levá-los às salas de aula, o que estamos fazendo é uma subutilização do
texto, não explorando ao máximo a sua potencialidade artística, estética e ideológica. Esse uso do
texto literário pode, até mesmo, impedir o aluno de desenvolver duas das “Competências
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específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental” – as competências 7 e 9 – propostas
pela BNCC.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e
ideologias.
(...)
9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticoculturais como forma de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento,
reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a
literatura. (BRASIL, 2017, pág. 87)

Para Colomer (2007), há uma discussão ainda mais ampla sobre “o que ensinar?”. Segundo
ela, “o debate sobre o ensino da literatura se superpõe, assim, ao da leitura, já que o que a escola
deve ensinar, mais do que ‘literatura’ é ‘ler literatura’”.
Existe, portanto, a necessidade de formarmos um aluno que seja o que Colomer (2007)
chama de “leitor literário competente”, ou seja, um leitor que pode ler um texto literário e desfrutar
dele enquanto lê, atribuindo-lhe sentidos e relacionando informações com as diversidades culturais
e sociais que o cercam. Todavia, essa formação deve se iniciar desde primeiros anos do Ensino
Fundamental e, além de ser uma necessidade, tornar-se um leitor literário é um direito do aluno.
O “direito à Literatura”, do qual trata Antonio Candido (2004), não se restringe apenas ao
processo de alfabetização, ao ato de ensinar a ler e a partir daí permitir que um aluno descubra a
leitura, ou ainda a que tenha acesso por meio de livros didáticos aos textos de circulação cotidiana
ou a fragmentos literários. É muito mais que isso, é o direito de aprender a ler e de ser apresentado
às diversas literaturas existentes, seja ela popular ou erudita, bem como o direito de ser capacitado
para a compreensão dessas leituras.
Se já encontramos dificuldades com a prosa, ensinar poesia para o Ensino Fundamental
torna-se ainda mais desafiador, poucos livros teóricos tratam sobre o ensino de poesia na escola e a
própria oferta de livros é bem maior quando se trata dos textos narrativos. Além disso, tende-se a
acreditar que o texto poético é complexo demais, estético demais e que exige tempo, conhecimento
técnico e uma riqueza vocabular acima da média para compreendê-lo. Sorrenti (2009) aponta alguns
dos empecilhos relatados por professores para o trabalho com poesia em sala de aula:
Nos Encontros sobre Literatura Infantil de que participo como docente desde 1989, o
professor alega que não apresenta a poesia em suas aulas por não saber como
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proceder, além de afirmar que o referido gênero demanda tempo e paciência para ser
trabalhado.
(...)
Há professores que afirmam se sentirem mais tranquilos ocupando o tempo com a
gramática, porque o assunto não lhes solicita a chamada “emoção”, tão necessária ao
trabalho com o texto poético. (SORRENTI, 2009, pág. 17 e 18)

Dessa forma, podemos observar que o desafio de formar um “leitor literário competente” é
ainda mais complexo quando se pretende garantir seu “direito à Literatura” apresentando a ele, além
da narrativa, a poesia.
POESIA PARA QUEM?
Todas essas questões tratadas até agora já dariam assunto para uma discussão aprofundada
acerca do ensino de Literatura, sobretudo do texto poético, no ensino fundamental, se estivéssemos
apenas tratando de turmas regulares de escolas públicas comuns. Entretanto o que trago para a
pauta é algo ainda mais complexo para ser debatido, pois se trata da garantia do “direito à
Literatura” para adolescentes da socioeducação – internos do Degase – Departamento de Ações
Socioeducativas —, aos quais chamarei neste trabalho de “alunos em situação de vulnerabilidade
social.”
Tanto no campo teórico quanto no ideológico, são vários os conceitos para a noção de
vulnerabilidade social, ficarei aqui com o de Carneiro e Veiga (2004) apresentado por Janczura
(2012) em seu artigo “Risco ou Vulnerabilidade Social?”, no qual a definição de uma pessoa
considerada vulnerável está diretamente relacionada com a falta de capacidade e/ou de recursos,
sejam eles materiais ou não, para reagir e superar de maneira satisfatória os riscos aos quais esta
pessoa está exposta. Como “riscos” podemos entender, por exemplo, o acesso precário ou nulo aos
direitos garantidos pelo artigo 6º parágrafo único da constituição federal.
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL,1988
- Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).

Se analisarmos os dados de pesquisa apresentados por Julião e Mendes (2019) no relatório
“Trajetórias de Vida de Jovens em Situação de Privação de Liberdade no Sistema Socioeducativo
do Estado do Rio de Janeiro”, poderemos comprovar a situação de vulnerabilidade desses alunos.
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Através deste material chega-se ao perfil dos adolescentes da medida socioeducativa e percebe-se
que, antes mesmo da internação, eles já estavam expostos aos riscos sociais e, provavelmente,
permanecerão sob os mesmos riscos depois de passarem por ela, ou seja, antes de serem privados de
liberdade foram privados de seus direitos como cidadãos.
Levando em consideração as questões até aqui evidenciadas, procuraremos, nesta
parte do relatório, analisar os dados das entrevistas principalmente refletindo sobre as
questões de violência e vulnerabilidade juvenil a que estão expostos estes sujeitos.
Sobre o perfil dos jovens entrevistados para a pesquisa, podemos, em síntese, afirmar
que a maioria é do sexo masculino (97%); negro (76,2%); está na faixa etária entre 15
e 17 anos (70%); não concluiu o Ensino Fundamental (91,3%) – 71,3% está cursando
o segundo segmento do Ensino Fundamental; possui renda familiar de 1 a 3 salários
mínimos (34%); 76,2% afirmaram ter tido alguma experiência profissional – destes,
64,5% disseram ter começado a trabalhar entre 10 e 15 anos; 71,6% moram em região
de conflito armado (entre policiais, traficantes e facções); foram apreendidos por
terem cometidos os atos infracionais roubo (44%) e tráfico de entorpecentes (41%).
Através destes dados, podemos evidenciar que estamos falando dos sujeitos hoje mais
vulneráveis socialmente no Brasil: jovens, homens, negros, pobres, pouco
escolarizados e que começaram a trabalhar muito cedo.
Sobre as suas famílias, 58,6% disseram que os seus pais ou responsáveis são
divorciados; 39,4% o seu pai/mãe ou responsável morreu; 45,6% vivenciaram algum
problema com álcool ou droga com seus pais/família. (JULIÃO; MENDES, 2019,
pág. 41).

Portanto, o aluno para o qual se propõe a garantia do “direito à Literatura” é aquele para
quem não foram garantidos sequer os direitos básicos do ser humano.
Nesse contexto, no qual o público-alvo é formado por adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, qual a necessidade, então, de se ensinar a arte literária? Candido (2004) nos
mostra que são bens "incompressíveis”, ou seja, indispensáveis ao ser humano, não somente a
alimentação, a moradia, a instrução, a saúde, mas também a arte e a literatura. Segundo ele, a
literatura é “fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua
humanidade” e ela assim o faz quando “nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a
sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2004, pág. 170).
Logo, se queremos falar em uma escola da medida socioeducativa que pretenda de fato
praticar uma (re) socialização – esta é outra longa discussão na qual não pretendo me debruçar
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agora – arte e literatura são elementos obrigatórios, pois através do universo da ficção e da poesia
pode se alcançar níveis de discussões e reflexões sobre assuntos muito sensíveis com esses alunos
que, talvez, não se alcance em nenhum outro contexto dentro desse espaço com tamanha
naturalidade e fruição.
POR QUE NÃO “RACIONAIS”?
Logo nos meus primeiros meses lecionando para as turmas da socioeducação, pude perceber
a inclinação desses meninos para o rap e decidi usar a música como porta de entrada para o gênero
poesia. Aproveitei o projeto de consciência negra da escola e preparei as atividades, selecionei as
músicas, baixei clipes, imprimi letras e fui para a aula. No primeiro momento, como sempre faço,
conversamos sobre o projeto e comecei a explicar a proposta de trabalharmos com os “poetas da
realidade”, os rappers, tudo parecia sob controle até um aluno levantar a mão e dizer “professora, só
não traz Racionais” e ser imediatamente ratificado pelos demais. Olhei para o meu material de aula
e todo a coletânea de Racionais que havia preparado e percebi que teria que recomeçar.
Queria entender por que não poderíamos trabalhar com Racionais, apesar de não ser
profunda conhecedora do gênero, admiro o trabalho do grupo e muitas vezes já utilizei as letras de
suas músicas em minhas turmas regulares, estava em uma zona de conforto. Ao ouvir os
adolescentes, tudo ficou mais claro, eles alegavam que boa parte dos professores que trabalhavam
com música levavam “Racionais MC’s” e que estavam cansados de abordar temáticas de violência
e questões sociais, queriam falar de outras coisas, então me apresentaram uma lista de rappers que
faziam versos sobre amor, angústias, solidão, sonhos. Assim como os românticos, aqueles meninos
precisavam de um pouco de fuga da realidade.
Andruetto (2012), ao tratar de uma experiência com crianças e adolescentes encarcerados,
destaca uma conclusão brilhantemente verdadeira
Minha maior preocupação era encontrar algum tipo de literatura que eu pudesse ler
para “começar a entrar neles”. Cheia de preconceitos como estava, comecei a levar
textos em que apareciam a pobreza e a violência. Não funcionou. E assim segui de
um material para outro, aos trancos e barrancos, durante meses, até que um dia
descobrimos, eles e eu, um ponto de encontro: os contos maravilhosos. Maravilhosos
contos de amor entre príncipes e princesas. Foi a lição de que mais me lembro:
descobrir que a literatura não é necessariamente o lugar onde encontrar o igual, às
vezes é a única janela para se debruçar sobre o diferente. (ANDRUETTO, 2012,
pág.75)
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As aulas desenvolvidas a partir das letras de músicas sugeridas por eles, a maioria do projeto
Poesia Acústica, nos levaram a discussões bem diferentes do que eu havia programado com as
letras dos Racionais, em vez de falarmos de violência e da realidade dura das comunidades em que
eles viviam, falamos das namoradas, dos filhos, das mães, dos sonhos, dos carros, das viagens. Por
se tratar de uma linguagem poética, havia liberdade para a criação de um eu lírico, por isso falamos
de algumas coisas reais e outras imaginadas, entretanto o mais importante foi dar lugar a fruição de
uma subjetividade que eles puderam legitimar, não a do “menor” com o discurso violento, mas a do
adolescente que faz versos sentimentais.
A partir da demonstração dos alunos da necessidade de um corpus diferente do que
normalmente lhes era apresentado em aula, um novo trabalho pôde ser iniciado, contudo, como eu
já havia mencionado o rap seria apenas a porta de entrada do gênero poesia. Para garantir o real
“direito à Literatura”, seria necessário apresentar a esses adolescentes a poesia para além daquelas
que eles ouviam nos rádios. Candido (2004, pág. 172) ressalta que os direitos humanos incluem o
“direito a ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de Beethoven” e Colomer (2007 pág. 67) amplia sua
ideia de “leitor literário” destacando que se faz necessário conduzi-lo da “apreciação de um corpus
mais restrito de leitura a outro mais amplo”.
Os alunos têm direito de saber que existem corpus distintos, com variadas ofertas para
diferentes momentos e funções de muitos tipos. Seu avanço na “aquisição do gosto”
fara com que haja corpus que fiquem esquecidos e desprezados. (...) Outros corpus se
manterão, compatibilizando-se entre eles, tal como se alternam constantemente os
gêneros e a dificuldade das leituras na vida cotidiana de qualquer bom leitor.
(COLOMER, 2007, pág.68)

Portanto, aos poucos, fomos absorvendo nas aulas alguns poetas da literatura brasileira, a
começar pelos mais contemporâneos e, principalmente, pelos que compuseram o período conhecido
como Literatura Marginal na década de 1970, sempre buscando poemas que compusessem uma
intertextualidade com as letras de música que já havíamos trabalhado.
Após algumas aulas, um ou outro aluno que se sentiu à vontade para produzir textos
poéticos, utilizei texto aqueles que me autorizaram em folhas de atividade e avaliações para a turma
(Anexo I).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Literatura não é uma disciplina exclusiva do Ensino Médio, ela precisa ser lecionada no
Ensino Fundamental seja pelo professor de Língua Portuguesa, seja pelo de LPT (quando há),
contudo a forma como ela é ensinada precisa ser discutida. Faz-se necessário ir além do uso
moralizante das histórias dos livros paradidáticos ou do uso de fragmentos de textos literários para
atividades com fins gramaticais ou de características de gênero. A literatura e, sobretudo o texto
poético, deve ser ensinada para a formação de um leitor literário competente e também deve
contribuir para a humanização e capacidade de reflexão dele.
Ademais, a arte e a literatura precisam ser compreendidas dentro da medida socioeducativa
como instrumentos bastante relevantes na (re) socialização dos alunos, lembrando que o universo
artístico-ficcional permite o afloramento da subjetividade e a possibilidade de viver e pensar aquilo
que a realidade impediria. Portanto, é nesses momentos que muitas reflexões acerca das
diversidades culturais e sociais que os cercam podem ser trabalhadas dentro desse espaço.
Por fim, aprende-se com esses alunos a lição de que a arte é, muitas vezes, uma necessidade
de fuga da realidade, pois através dela podem pensar, viver e falar de outras coisas que não seja a
violência de todos os dias.
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ANEXO I
Colégio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aluno

Turma

Professora: Beatriz
Português
Leia o texto e responda as questões:
Eu quero te ver todo dia
Você é minha estrela guia
Passo tempo te observando
E cada vez mais te amando
E se o mundo fosse tão fácil assim
Não existia tristeza
Seria todo feliz
Por que você fica me evitando?
Não sou igual os caras que te engana
Fica com medo de se relacionar
Sabe que a porcentagem é se apaixonar
Você aí e nem para ligar
Só quer saber de ficar de blá blá blá
Eu cansei de ouvir essas desculpas
Hoje eu vou sair, cair nas ruas
Vou rimar até você voltar
Se não voltar, vou aí te buscar
Eu quero te ver todo dia na minha cama
Você é minha pedra rica, minha luz e minha sombra
O baby-doll, a taça e um jantar
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(XXXXXXXXXXXXXXXX)

Sobre o autor: XXXXXX é rapper e aluno do Colégio XXXXXXXXXXXXXXXXX
localizado na XXXXXXXXX.
Sobre o texto: o texto é uma composição de rap. O Compositor XXXXXXX classificou a
canção como “rap acústico”.

1 – Retire do texto dois versos que tenham rima.
2 – Qual argumento o poeta usa para convencer sua amada a não mais evitá-lo?
3 – O autor faz algumas comparações para elogiar a mulher amada. Retire do texto essas
comparações:
4 – De acordo com o autor, por que a mulher tem medo de se relacionar com ele? Você
concorda que as mulheres tenham medo de se relacionar por esse motivo?
5 – Copie da canção o trecho que você mais gostou. Justifique
Resumo
O presente artigo apresenta uma discussão acerca do ensino de Literatura, sobretudo de poesia, no
Ensino Fundamental, e fala sobre como dificuldades são superadas dentro de uma turma com
adolescentes da socioeducação de uma das unidades do DEGASE – Departamento Geral de Ações
Socioeducativas. Para amparar nossa discussão, refletimos sobre a Literatura como direito fundamental
e acerca dos desafios de formação do leitor literário. Discute ainda o porquê de considerar o aluno da
socioeducação como um indivíduo em situação de vulnerabilidade social e pensa sobre a garantia dos
seus direitos, inclusive o direito à literatura. Em nossa, análise, procuramos também problematizar a
necessidade de variação do corpus apresentado ao aluno pensando na formação do leitor literário
competente e na construção da subjetividade a partir do ensino de poesia. A experiência relatada expõe
impasses próprios de concepções em disputa no ensino de Literatura na escola básica, daí porque
entendemos o tema como algo delicado. Enquanto, no ensino fundamental, é comum o ensino da
Literatura ser entendido como Ensino de leitura, sendo coadjuvante no processo de decodificação e de
interpretação de textos, no ensino médio, permanece quase sempre voltado para as percepções da
História da Literatura, de nodo que a Literatura como linguagem a ser fruída dificilmente encontra lugar
na sala de aula. Assim, este artigo torna-se importante para estimular debates sobre o papel do ensino
de Literatura. O contexto específico da socioeducação acrescenta um ingrediente quando consideramos
as sugestões de leitura dos próprios estudantes, evidenciando o que pode ser entendido como um
estereótipo do grupo em questão.
Palavras-chave: socioeducação; ensino; literatura; poesia.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

162

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

RODAS DE LEITURA NO CÁRCERE E REMIÇÃO DE PENA: EXPERIÊNCIAS NA
PENITENCIÁRIA LEMOS BRITO
Kátia Maria de Aguiar Barbosa – UNEB

INTRODUÇÃO
Este trabalho discute aspectos relativos às atividades extensionistas realizadas na
Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador/BA, através do projeto Leitura e Escrita: ações
libertárias, desenvolvido em parceria com o Colégio Estadual Professor George Fragoso Modesto
(PGFM) e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Tais atividades estão voltadas para ações de
leitura e escrita, com sujeitos privados de liberdade que queiram/possam participar,
independentemente do seu nível de escolarização, nos espaços dos pavilhões do Complexo
Penitenciário.
Desde 2017, o projeto, que reúne profissionais de Letras e Pedagogia, docentes da UNEB e
do Colégio PGFM, além de estudantes (monitores bolsistas e voluntários) das licenciaturas em
Pedagogia, Psicologia e Ciências Sociais do DEDC I - UNEB, desenvolve atividades com sujeitos
privados de liberdade, através de Rodas de Leitura, nas quais são realizadas leituras de textos de
variada tipologia, bem como produção de variados gêneros textuais escritos, orais e/ou imagéticos,
os quais são socializados durante os encontros presenciais, momento em que os sujeitos em situação
de restrição ou privação de liberdade têm a oportunidade de expor ideias, contando suas
experiências e sentimentos.
A metodologia centrada em Rodas de leituras tem inspiração nas experiências de Freire
(1991) que iniciou seu trabalho da Educação Popular com a ideia dos Círculos de Cultura, uma
abordagem metodológica de natureza lúdica e reflexiva, usando a simbologia da roda para
representar o espaço de igualdade entre todos os participantes, uma vez que, sentando em círculos,
todos ficam igualmente dispostos, sem hierarquias e nem centralidades, priorizando uma relação
dialógica da aprendizagem, quando equaliza a participação de todas as pessoas presentes. Assim
funcionam as rodas de leitura no contexto da prisão, pois pautam-se na ideia freireana de que “quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1989, pág. 23). Essa
premissa ancora-se na crença no desenvolvimento humano, através da leitura literária, para além do
delito, e defende que pessoas são capazes de se reelaborarem, se reverem e se tornarem autônomas
(no sentido freiriano) perante si e a sociedade.
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As Rodas de Leitura deste projeto têm uma carga horária total de 60h que pode ser utilizada
pelos sujeitos participantes no pleito da remição de pena por curso, uma vez que o Estado da Bahia
ainda não implantou a remição de pena pela leitura, objeto da Recomendação do Conselho Nacional
de Justiça nº 44, de 26 de novembro de 2013.
O Projeto Leitura e Escrita: Ações Libertárias vem se desenvolvendo até os dias atuais, com
diferentes turmas, alternando a cada semestre entre os pavilhões da Penitenciária Lemos Brito,
sempre com turmas de 20 a 25 cursistas, compostos exclusivamente por privados de liberdade,
internos na PLB. Os encontros semanais são planejados conjuntamente entre docentes da UNEB e
do Colégio PGFM, organizados no formato de sequências didáticas que recebem a influência da
comunicação travada com os cursistas. No final do curso, é organizada uma ação no formato de
sarau, no qual as produções mais significativas são apresentadas e, eventualmente, temos a
participação de artistas repentistas, cordelistas, contadoras de histórias, motivando ainda mais a
leitura literária.
O projeto se ancora em discussões na área da educação, principalmente com Freire (1989,
1991), Zabala (1998) e Oliveira (2019) e na área da linguagem, principalmente com Marcuschi
(2008).
EDUCAÇÃO E REMIÇÃO
Em referência à relação educação – remição de pena, torna-se necessário compreender que,
estando em atividade diretamente ligada aos detentos, todos os profissionais – dos educadores até os
agentes penitenciários – desenvolvem o papel de executores da pena, ainda que não se tenham
apropriado da ideia de que a assistência educacional faz parte desse processo de execução. Essa
compreensão, na verdade, ainda é dificultada, uma vez que não se define a atividade educativa nas
prisões com suas múltiplas finalidades: além de ser uma parte das ações da execução penal, é uma
das principais responsáveis pelo processo de reinserção do sujeito em sua comunidade de origem e
mercado de trabalho. Não sendo compreendidas desta forma, as atividades educativas ficam,
frequentemente, revestidas de uma conotação de privilégio, podendo ou não serem oferecidas.
Em consequência disso, as regras da segurança nem sempre são pensadas de modo integrado
às necessidades formativas dos sujeitos envolvidos. Existe, em muitos casos, um esforço de diálogo
entre esses campos, contudo, muito mais na forma da sobreposição e, nessa perspectiva, um
ajuntamento de práticas desconectadas, carentes de sentido. E quanto ao sentido, cabe refletir:
poderiam as atividades educativas serem organizadas com base nas expectativas reveladas pelos
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sujeitos em situação de restrição ou privação de liberdade? Esta é uma reflexão que se impõe, sobre
a qual seguimos investigando, a partir de estudos em andamento sobre a gestão educacional em
ambientes prisionais.
Por outro lado, não é difícil aceitar que, com base na experiência brasileira como um país
que pratica o encarceramento em massa, a segurança seja o mais importante e por isso,
exclusivamente, determine as regras da execução penal. Entretanto, é fundamental ressignificar o
conceito de segurança de modo que prevaleça a ideia de que a segurança, em melhor análise, será
incrementada quando os direitos forem garantidos e a educação, nesse sentido, pode ser encarada
como direito e como ação que gera segurança, no sentido em que oferece ao indivíduo
possibilidades de reajustar as suas ações perante a sociedade.
No Brasil, contemplando toda a população carcerária, o percentual de sujeitos que estão
envolvidos em atividades educativas é muito reduzido (aproximadamente 10,58% de um universo
de mais de oitocentas mil pessoas, conforme o Infopen/2017. No Estado da Bahia este percentual
sobre para 15,871). É importante destacar que o acesso à assistência educacional é um direito do
sujeito em situação de restrição ou privação de liberdade, previsto na Lei de Execução Penal (Lei
7.210/84). Entretanto, todo o exposto demonstra que sua garantia é relativa. A educação, perante a
segurança pública, é uma questão subalterna.
Nesse caso, resulta fundamental a realização de atividades educativas que, mesmo de caráter
informal e sem a finalidade de ocupar o espaço da escola, envolvam alguma parcela dos sujeitos
privados de liberdade, contribuindo em vários aspectos, entre eles, para sua socialização, expansão
de consciência e delineamento de sua visão de mundo.
Ao tratarmos das questões educacionais nos contextos de restrição ou privação de liberdade,
o que se impõem inicialmente é a remição da pena. Os sujeitos em situação de restrição ou privação
de liberdade, na maioria das vezes, buscam participar das atividades de leitura por se constituírem
uma opção a mais de remição de pena, além da remição por estudo, que já lhe é mais acessível pois
a maioria dos estabelecimentos prisionais possui escolas.
Nas Rodas de Leitura do Projeto de Extensão Leitura e Escrita: Ações Libertárias a questão
não é diferente, mas, durante o processo, é possível constatar o aumento no grau de envolvimento
da maioria dos participantes nas ações de leitura e escrita propostas, denotando engajamento ao

DEPEN - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2017. Disponível em
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-rev-12072019-0721.pdf.
1
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processo para muito além da remição de pena, sendo possível inferir, inclusive pelos depoimentos
de avaliação do curso, que a participação na ação extensionista gera mais que remição, gera
conhecimentos que vão para além de qualquer classificação. Inclusive, cabe ressaltar, alguns se
reaproximam da escolarização formal a partir dessa experiência.
A leitura no cárcere vem sendo um tema que suscita a atenção de um público bastante
variado, desde estudantes da graduação em licenciaturas como Letras e Pedagogia, por exemplo, até
pesquisadores de graduação e pós-graduação, empenhados em compreender as dinâmicas da
execução penal. A possibilidade de remição é, certamente, uma das responsáveis pelo incremento
desse campo.
RODAS DE LEITURA
Desenvolvidas semanalmente, as Rodas são planejadas no coletivo de professores (UNEB e
CEPGFM), monitores (estudantes da UNEB e internos da PLB) e representantes da gestão da
Penitenciária Lemos Brito (PLB), responsáveis pela seleção e inscrição dos cursistas, todos sempre
da ala masculina da instituição. A atuação do projeto acontece dentro dos pavilhões nos quais os
privados de liberdade cumprem sua sentença conforme divisão estabelecida pela instituição, sendo
que estes pavilhões não dialogam entre si. São compostos grupos de 20 a 25 participantes, sempre
mediados por quatro professoras (duas da UNEB e duas do CEPGFM) e monitoras/es da UNEB e
internos, privados de liberdade. O acompanhamento das atividades é realizado semanalmente por
todo o coletivo de mediadores/as, divididos em cada pavilhão. O acompanhamento é precedido de
reuniões quinzenais nas quais o planejamento inicial vai sendo adequado às realidades que se
apresentam, conforme as vicissitudes apresentadas durante o percurso, revendo a seleção dos textos
literários e a programação e considerando a importância da diversidade de gêneros textuais, tanto
para leitura como para a escrita, conforme especificidades e interesses dos cursistas.
Nesses encontros quinzenais, são elaboradas sequências didáticas de desenvolvimento
semanal, mas que seguem uma lógica de integração entre as ações, sendo, assim, podendo ser
resumida a uma só sequência didática durante todo o curso, a qual tem o objetivo de produzir o
sarau de final de curso. Essa proposta metodológica de abordagem foi escolhida, pois, segundo
Zabala (1998, pág. 53), “a maneira de situar algumas atividades em relação às outras, e não apenas
o tipo de tarefa, é um critério que permite realizar algumas identificações ou caracterizações
preliminares da forma de ensinar”. Assim, a sequência didática foi privilegiada nesse contexto por
se constituir em “[...] um processo que não só contribui para que o aluno aprenda certos conteúdos,
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

166

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

mas também faz com que aprenda a aprender e que aprenda que pode aprender” (ZABALA, 1998,
pág. 63).
Segundo Zabala (1998), uma sequência didática é um conjunto de atividades de caráter
pedagógico, organizadas de maneira sistemática com intuito de criar contextos de produção
específicos e intencionais, através de atividades ou exercícios múltiplos e variados. Assim, de uma
maneira geral, as sequências didáticas semanais iniciaram-se com um texto de sensibilização,
seguido da escuta dos textos produzidos pelos cursistas a partir da leitura desenvolvida e debate
sobre o conteúdo dos mesmos. Logo após esse momento, os cursistas apresentam a produção da
semana que também é debatida e, fechando a Roda, acorda-se uma proposta de trabalho para ser
realizado durante a semana.
Para a realização das atividades, fundamo-nos na ideia posta por Marcuschi (2008, pág. 149)
sobre gêneros textuais: “uma categoria cultural, um esquema cognitivo, uma forma de ação social,
uma estrutura textual, uma forma de organização social, uma ação retórica”. Assim, são
desenvolvidos diferentes gêneros textuais durante o curso: relatos, contos, minicontos, crônicas,
poemas, quadras, cordéis, canções, cartão-postal, piadas, causos, contos fantásticos, reportagens,
artigos científicos e resenhas sobre obras de arte (pintura).
Cada pavilhão em que o curso se desenvolve segue uma programação específica, em razão
das suas especificidades. No entanto, procuramos manter o espaço dialógico das atividades,
assegurando que as produções escritas sejam apresentadas e dialogadas em grupo.
Para que essa seja uma ação que atenda à maioria da população daquele espaço, respeitando
suas diversidades e condições de escolarização, adotamos algumas prerrogativas. A leitura, na
concepção em que se baseia a Roda em questão, extrapola o código linguístico, assumindo uma
postura freireana em que a “compreensão crítica do ato de ler [...] se antecipa e se alonga na
inteligência do mundo” (FREIRE, 1989, pág. 9). Nas ações desenvolvidas durante os encontros, são
apresentadas atividades de produção de leitura que visam ao enleituramento dos sujeitos leitores,
ampliando o conceito de leitura.
Oliveira (2019), apresenta em sua tese de doutorado um modo de ver e fazer a aula de
produção de leitura enquanto enleituramento, como uma prática didático-metodológica de formação
do cidadão autônomo, ou seja, aquele que participa ativamente da sociedade em que se insere,
corroborando com as ideias apresentadas por Freire e Zabala, anteriormente apresentadas. Para essa
autora, a leitura precisa ser vista como processo de interlocução entre sujeito autor e sujeito leitor,
através do texto oral, escrito, visual, digital, sensorial, dentre outros, ou seja, precisa ser assumida
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do ponto de vista da concepção dialógica-interacional, preconizando um leitor autônomo,
intercrítico e situacionado e, para isso, ainda segundo a autora, alçar a ideia desse leitor para além
da cultura grafocênctrica, independe de conseguir decifrar códigos linguísticos escritos, sensoriais
ou auditivos. Para ela, é importante que a escola assuma e assegure que isso ocorra. Assim fica
fundamentada a ideia de participação de sujeitos alfabetizados ou não alfabetizados nas rodas de
leitura. Sobre a noção de enleituramento, Oliveira (2019, pág. 79) explica que
O neologismo – enleituramento – aqui criado vem suprir uma dificuldade em definir a
situação de processo contínuo e cumulativo por que passamos nos constituindo
sujeitos leitores. É processo contínuo porque o sujeito leitor é sujeito em processo de
constituição de si no mundo, de si com o mundo com o outro e de si no mundo
mediado pela leitura. E é cumulativo, porque cada leitura provoca um processo de
paráfrase e polissemia [...]. Nesse processo, o conhecimento de mundo vai se
ampliando com as polissemias paulatinamente transformando-se em paráfrases.

Nessas bases, o curso acolhe um conjunto muito diversificado de pessoas, no que concerne à
sua possibilidade de decodificação da linguagem escrita. Da Roda, participam igualmente os que
dominam e os que não dominam o código escrito, num processo de integração, de valiosas trocas,
significativas aprendizagens, a partir das quais todos se apresentam dispostos à produção de seus
textos, orais, escritos, imagéticos, pois “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE,
1989, pág. 9). Na Roda de Leitura, democraticamente, todos desempenham papeis, realizam as
atividades propostas, através do sistema de monitoria. Nesse sistema, aqueles que têm maior
domínio do código linguístico auxiliam aqueles que ainda não o dominam ou o fazem de forma
precária. Dessa forma, temos os sistemas de ledores, ou seja, pessoas que leem para outrem e
escribas, ou seja, aqueles que escrevem para outrem. Assumindo que a remição se dá pela
participação ativa no curso e não pela produção escrita a próprio punho, as rodas de leitura abarcam
a possibilidade de participação de alfabetizados e não alfabetizados.
Na medida em que se percebem participando com suas opiniões das discussões sobre os
textos lidos, os sujeitos vão se apropriando e criando significados, demonstrando ampla
compreensão dos enredos apresentados e mesmo criando seus próprios enredos. Refletindo sobre os
textos que leem e sobre os textos que produzem, naturalmente repensam sua situação de estar no
mundo e estar com o outro.
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RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Rodas de Leitura, como atividades extensionistas, representam um vetor de relevância no
processo de inserção da Universidade no sistema prisional no Estado da Bahia, notadamente
relativo ao campo da educação. As iniciativas existentes ainda são pouco significativas e, embora
não seja a finalidade última deste texto, é forçoso apontar a complexa relação entre as políticas
públicas de educação para as prisões e as políticas públicas de segurança como um dos principais
motivos da ausência de atividades educativas, formais ou não formais, no âmbito do sistema
carcerário.
Depois de ter desenvolvido o curso de extensão Leitura e Escrita: ações libertárias, na forma
de Rodas de leitura em quatro semestres distintos, em oito turmas, levando remição de pena a, pelo
menos, 200 sujeitos privados de liberdade, podemos concluir que os objetivos propostos foram
alcançados e que a UNEB, através dessa atividade extensionista, tem cumprido com seu papel
social em se inserir nas diversas ações humanas onde a educação seja necessária. Mas esse objetivo
vai além, quando aqueles sujeitos privados de liberdade analfabetos se sensibilizam para a
necessidade de se alfabetizar, quando cursistas avançam para o cumprimento de pena no semiaberto e fazem vestibular e se inserem como graduandos nesta e em outras universidades, como foi
possível perceber durante esses semestres.
Além disso, essa ação extensionista tem cumprido o papel de levantar discussões sobre o
papel da universidade em espaços especiais de aprendizagem, motivando estudos e pesquisas sobre
esse assunto, tanto em estudantes de graduação como em estudantes de pós-graduação, além de
envolver o espaço universitário no fazer pedagógico da educação básica, ação precípua dessa
instituição, enquanto promotora da formação dos profissionais da educação que atuam no ensino
básico.
Assim, podemos concluir refletindo sobre o quanto a atividade extensionista Leitura e
Escrita: Ações Libertárias tem levantado discussões profícuas sobre o papel da extensão na
Universidade, da Universidade no sistema prisional, bem como o ensino e a pesquisa que estão
sendo largamente incrementados pelo desenvolvimento dessa temática.
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Resumo
Este artigo discute aspectos do Projeto de Extensão Leitura e Escrita: Ações Libertárias, da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que abrange uma parcela dos sujeitos privados de liberdade,
sentenciados, em cumprimento de pena na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador-Bahia. Consiste na
análise de atividades realizadas nas Rodas de Leitura, como atividade educativa informal, cuja
participação garante ao detento a possibilidade de remição de pena por curso, nos modos da legislação
penal em vigor. Nele, apresentamos também a metodologia utilizada nas Rodas de leitura, apoiada nos
Círculos de Cultura freireanos e no pensamento freireano de modo geral. Além disso, discutimos a
relação entre educação e remição de pena, bem como a remição de pena pela leitura o que, no Estado
da Bahia, ainda não é um direito regulamentado, ainda que haja recomendação para tal. Apresenta,
como resultado parcial da experiência em andamento, a estimativa de que pelo menos duzentos sujeitos
privados de liberdade já alcançaram remição de parte de sua pena através da efetiva participação nas
Rodas de Leitura. Temos, aqui, a oportunidade de refletir sobre o papel extensionista da universidade e
sua relação com processos de escolarização, a partir de um encontro entre a universidade e os temas da
educação básica, bem como sobre o papel da literatura na trajetória de indivíduos que vivenciam a
experiência peculiar da privação de liberdade. A perspectiva apresentada neste estudo coloca em
questão hierarquias comuns nessa relação, evidenciando uma busca pela construção democrática da
prática pedagógica com leitura.
Palavras-chave: Leitura; Sistema Prisional; Extensão Universitária; Remição de pena; Privação de
liberdade.
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Resumo
Nos últimos anos, o Brasil viu crescer demandas por aumento da ordem e alterações no regime político
vigente. Ganhou visibilidade na mídia e na esfera pública o novo conservadorismo brasileiro, formado
por setores do evangelismo pentecostal e do catolicismo, grupos empresariais e intelectuais
identificados com a direita. O presente painel tem por objetivo identificar e analisar diferentes formas
de ação e de expressão do novo conservadorismo brasileiro na educação brasileira. O primeiro trabalho
visa a definir o novo conservadorismo no Brasil, ressaltando suas semelhanças com o dos EUA. Além
disso, apresenta um mapa conceitual que detalha a atuação desse movimento no campo educacional,
partindo do quadro analítico de Almeida (2017), que a atual onda conservadora em quatro linhas de
força principais: i) moral, ii) securitária, iii) econômica e iv) interacional. É possível perceber que as
demandas e ações reforçam uma perspectiva monocultural, tecnicista e autoritária de educação. O
segundo trabalho, analisa as relações entre a segunda e a quarta linha de força com posturas antiintelectualismo e anticiência, destacando-se os movimentos criacionista, terraplanista, anti-vacina e sua
apropriação de conceitos pós-modernos. O terceiro trabalho se dedica a analisar a implementação da
disciplina de Ensino Religioso no município de Nova Iguaçu (RJ), como exemplo de uma ação
motivada por uma moral conservadora. Toma-se por referencial teórico-metodológico o modelo
proposto por Matland (1995). A religião se mostra elemento desencadeador de conflitos, visto ser a
proposta majoritariamente defendida por grupos ligados a vertentes religiosas cristãs, sem muito apoio
de outros segmentos religiosos. Conclui-se que a implementação dessa política é, até o momento,
essencialmente simbólica, considerando assim o alto conflito e a alta ambiguidade da legislação vigente.
Em síntese, o painel aponta que o mais recente avanço conservador no campo educacional deteriora
projetos de educação laica, democrática e plural.
Palavras-chave: Conservadorismo; Religião; Anti-intelectualismo; Ensino Religioso; Políticas públicas.
O NOVO CONSERVADORISMO BRASILEIRO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Pedro Teixeira – PUC-Rio
Adrian Henriques – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o Brasil viu crescer demandas por aumento da ordem e alterações no
regime político vigente. Mobilizados por uma pauta “antissistema”, manifestantes foram às ruas
exigir o fim da corrupção, o endurecimento do sistema penal e uma maior moralização das relações
sociais por parte do Estado (TATAGIBA, 2018). Após vivenciar períodos de intensa agitação
política e social que culminaram no impeachment da presidenta eleita em 2016, o Brasil, num
cenário ainda mais polarizado, em 2019 passou a ser governado por um ex-militar declaradamente
conservador e fortemente relacionado às lideranças políticas evangélicas.
De maneira geral, o conservadorismo pode ser caracterizado como uma perspectiva política
universal dotada de aversão à mudança e forte ligação às coisas como elas são. Segundo Coser
(1996), o pensamento conservador tem origem no sentimento conservador, já que o senso de
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realidade concreta oferecido pelo primeiro se baseia no sentimento de conforto e segurança ao qual
o indivíduo se constrói. Nesse sentido, os conservadores veem apenas como progresso possível
aquele que se fundamenta em valores e saberes testados e, assim, sabidamente seguros.
“Conservador nos costumes, liberal na economia”, o slogan do lado vitorioso da última
disputa presidencial sintetiza os compromissos do projeto político que ascendeu ao poder: a defesa
de uma dura pauta moral articulada à uma política econômica voltada para o livre mercado e
mínima intervenção estatal (LACERDA, 2019). No que se refere ao campo educacional, pautas
conservadoras, voltadas ao combate à dita “doutrinação” e à “ideologia de gênero” na escola,
ganharam espaço político e defensores. Para autores como Cara (2016), Cunha (2017) e Penna
(2018), seus desdobramentos comprometem tanto a qualidade da educação pública nacional como a
formação para a atuação cidadã dos educandos enquanto agentes sociais.
Neste artigo, buscamos mapear e discutir as implicações desse movimento para uma
educação nacional que se pretenda democrática e plural. Para tanto, o artigo está dividido em dois
momentos principais: a discussão das principais características do novo conservadorismo brasileiro
e o mapeamento de suas relações no campo educacional. Neste mapa – construído a partir de
quadro analítico desenvolvido por Almeida (2017), apresentamos quatro linhas de força de atuação
conservadora no âmbito educacional: i) moral, ii) securitária, iii) econômica e iv) interacional. Por
fim, apontamos possíveis consequências para a educação brasileira na atualidade, tendo especial
atenção às práticas pedagógicas, currículos e o cotidiano escolar.
CONSERVADORISMO E NEOCONSERVADORISMO: ORIGENS E HISTÓRICO
O ideário conservador se relaciona fortemente com a defesa de um modo de vida préestabelecido, diferindo, no entanto, da mera resistência a mudanças (COSER, 1996). Lacerda
(2019) aponta que a ideologia conservadora se desenvolve em meio a um processo histórico no qual
desafios importantes se colocam frente às instituições estabelecidas. Assim, mudanças secundárias,
necessárias à manutenção dos elementos vigentes são aceitas e incentivadas dentro desse sistema de
ideias.
O novo conservadorismo (ou neoconservadorismo), por sua vez, pode ser classificado como
um movimento que primeiro ocorreu no campo acadêmico (a partir dos anos 1950), para depois
chegar ao campo político (tendo papel preponderante na eleição do presidente norte-americano
Ronald Reagan, em 1980). A intelectualidade conservadora surge no seio do liberalismo econômico
que pregava a não intervenção do Estado na economia. Estes intelectuais passaram a condenar não
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apenas o Estado de Bem-Estar Social, como também passaram a exigir uma política estatal baseada
no anticomunismo e no tradicionalismo moral (LACERDA, 2019).
Vale destacar que a coalizão neoconservadora construída a partir dos anos 1970 se deu
através da união de diferentes agentes e valores. De um lado grandes representantes da elite
econômica, preocupados em reestabelecer seu poderio de classe, e, do outro, uma considerável
parcela da classe trabalhadora alinhada a um tradicionalismo moral pungente. O nacionalismo
cultural, a defesa da família patriarcal, a retidão moral e a ênfase nos valores cristãos passaram a
integrar o constructo político ideológico, para além da oposição ao intervencionismo estatal na
economia (HARVEY, 2007).
Outro importante destaque a ser feito está no papel desempenhado pela Direita Cristã na
reação aos avanços feministas e homossexuais nos EUA e o espraiamento de suas ações sobre
países da América Latina. Formada por evangélicos com vínculos com a renovação carismática
católica, a Direita Cristã investiu em estrutura organizacional, capilaridade social e capacidade de
mover as massas religiosas em torno das bandeiras neoconservadoras. Embora minoria estatística, a
difusão da ideia de universalidade dos valores cristãos garantiu-lhe a validação de maioria moral.
Ao vincular religião e política, pôde agir em duas frentes: perseguindo quem ousasse transgredir os
tradicionais papéis de gênero e financiando o enfrentamento de ideologias e governos mais
progressistas em países como Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai na década de 1960
(LACERDA, 2019; LIMA; HYPOLITO, 2019).
Ao longo dos anos, o neoconservadorismo norte-americano manteve-se atuante. O ativismo
contra o aborto e os direitos dos cidadãos homossexuais ganhou fôlego na década de 1990, mesmo
durante a gestão democrata de Bill Clinton. A Guerra ao Terror, empreendida pelo republicano
George W. Bush, acionou o militarismo próprio das bandeiras neoconservadoras. Mas foi no
Governo Barack Obama que a identidade neoconservadora ganhou novos ares. Protestos contra
programas sociais destinados às comunidades carentes foram alardeados como “esmola
governamental para grupos indignos” (LACERDA, 2019. Pag.57).
A gestão Donald Trump promove um governo neoliberal, apoia a intervenção militar na
Venezuela bolivariana (entendida como o novo centro de poder comunista a ser combatido) e
apresenta posturas antifeministas. Em síntese, Trump resume o neoconservadorismo moderno:
privatista, neoliberal, conservador, militarista e de direita. Autores como Lacerda (2019) e Lima e
Hypólito (2019) veem paralelos similares entre os EUA e a atualidade brasileira, que discutiremos a
seguir.
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CONSERVADORISMO À BRASILEIRA: RESSURGIMENTOS E ATUALIZAÇÕES
A Constituição Federal de 1988 reconhece direitos coletivos e demandas sociais que
extrapolam o âmbito individual. A fim de assegurar a manutenção destes direitos, movimentos civis
organizaram-se em torno de pautas políticas, sociais e culturalmente igualitárias. Nesse bojo, as
questões identitárias de sujeitos sociais subalternizados, invisibilizados e discriminados socialmente
ganharam força na esfera pública a partir dos anos 1990 (MIGUEL, 2016), envolvendo
principalmente mulheres, negros, comunidades periféricas, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e
transexuais (MACHADO, 2006).
Em resposta aos avanços obtidos por estes grupos, agentes antagônicos intensificaram as
demandas de maior capacidade de moralização das relações sociais por parte do Estado
(ALMEIDA, 2017). Movidos por sentimentos de reação àquilo que entendem como decomposição
do tecido social e de retomada da ordem e do progresso, grupos de natureza heterogênea (políticos
de direita, líderes religiosos, personalidades influentes nas redes sociais, entre outros) passaram a
exigir um Estado de orientação moral conservadora, economicamente neoliberal e um sistema de
justiça com maior capacidade punitiva (LACERDA, 2019).
Apesar de, no cenário brasileiro, os conservadores situarem-se no espectro político de direita
(ou extrema-direita), Lacerda (2019) chama a atenção para o fato de que embora estes conceitos
guardem certa proximidade, não devem ser confundidos. Segundo a autora, enquanto as direitas
posicionam-se com maior ênfase frente às questões econômicas e securitárias do Estado, o
neoconservadorismo vai além, incluindo bandeiras relacionadas ao papel da mulher na sociedade, a
minimização dos direitos daqueles que não se encaixam nos papéis tradicionais de gênero e a
radical defesa dos valores cristãos (BURITY, 2018).
O cenário brasileiro permite observar que a atuação pró-família como núcleo da sociedade
segue ganhando adeptos dentro e fora do parlamento, as reações contra a agenda LGBT e as
discussões sobre a descriminalização do aborto tornam-se cada vez mais agressivas, a atuação
parlamentar pelo rigor criminal e as demandas por privatização e diminuição do Estado encontram
defensores em bancadas parlamentares organizadas, como o agronegócio, o armamento civil e a
bancada cristã (formada por evangélicos e católicos conservadores).
Para Miguel (2016) e Lacerda (2019), o conservadorismo brasileiro se vale de atualizações
e adaptações das ideias neoconservadoras estrangeiras. A gestão neoliberal se vale de privatizações
de serviços estatais após o seu deliberado sucateamento. A defesa da família ganha destaque com a
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atuação de uma bancada cristã e um chefe do executivo federal afinados com um discurso religioso
moralizante e conservador. Por fim, o militarismo anticomunista, próprio do neoconservadorismo,
transformou-se na luta contra as esquerdas e, principalmente, à Venezuela Bolivariana –
compreendida como uma nova ameaça comunista que objetiva a dominação comunista da América
Latina.
Nesse contexto a educação figura como um importante campo em disputa e que envolve
ações e programas específicos. Buscaremos argumentar que o avanço do novo conservadorismo
compromete propostas de educação que se pretendam democráticas, laicas e plurais.
A EDUCAÇÃO COMO UM CAMPO EM DISPUTA: UM MAPA DO NOVO
CONSERVADORISMO
A fim de compreender e analisar as diferentes vertentes do novo conservadorismo brasileiro
no campo educacional, elaboramos o mapa conceitual da Anexo 1. São estabelecidas quatro linhas
de força que se subdividem em ações ou manifestações secundárias e seus desdobramentos. São
elas: i) moral, ii) securitária, iii) econômica e iv) interacional. Tais enunciados baseiam-se no
quadro analítico apresentado por Almeida (2017) para descrever a onda conservadora que atua em
diferentes direções no Brasil.
A linha de força relativa à moral possui forte marca de setores do catolicismo tradicional e
carismático, mas cada vez mais intensa de evangélicos pentecostais (ALMEIDA, 2017). No campo
educacional, essa linha de força é bastante explícita em torno de pautas como os projetos de lei
“Escola sem Partido” e o combate à chamada “ideologia de gênero”. Ambos reforçam concepções
moralistas, tradicionais e reacionárias de educação, trabalho docente e família.
Os projetos de lei de Escola sem Partido (ESP) têm sua gênese no Movimento Escola sem
Partido (MESP), criado em 2004, pelo advogado Miguel Nagib, católico. Sua primeira bandeira é
combater a “doutrinação marxista” e “comunista” nas escolas, influenciada pelos trabalhos de Paulo
Freire. No entanto, é na década de 2010 que o movimento ganha força e visibilidade, a partir do
momento em que o MESP agrega o combate à chamada “ideologia de gênero” a sua pauta
(MIGUEL, 2016).
Ideologia de gênero é um termo utilizado inicialmente pela Igreja Católica em reação ao
desenvolvimento de estudos de gênero, que analisam os papeis e características atribuídas a homens
e mulheres como construções sociais, o que é visto pelo Vaticano como contrário à vontade divina,
antinatural e antifamília (MIGUEL, 2016). Nesse sentido, estabelece-se uma agenda reativa a leis e
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políticas públicas que representaram ganhos para mulheres e LGBT que atua em diferentes países.
No Brasil, tal movimento se articula rapidamente com setores evangélicos pentecostais e
parlamentares das diferentes esferas. No que concerne à educação, isso fica claro na pressão e pelo
veto ao Programa Escola sem Homofobia e na retirada da expressão “gênero” do Plano Nacional
Educação e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Dessa maneira, projetos de lei de ESP se multiplicaram por todo o país visando estabelecer
que a escola só deverá ensinar os valores com os quais a família esteja de acordo, sobretudo no que
diz respeito à sexualidade e crenças religiosas. Como destaca Penna (2017), defende-se que a
instituição escolar deve dedicar-se apenas a instruir os alunos em sobre determinados conteúdos,
enquanto a família é responsável pela transmissão de valores. Note-se, todavia, que o Manifesto à
Nação, assinado e divulgado pela Frente Parlamentar Evangélica, traz uma proposta de que seja
instituído um Ensino Moral transversal a todas as disciplinas. Isto ajudaria a combater o crime
organizado e estimularia o amor à pátria e aos heróis e símbolos nacionais (FRENTE
PARLAMENTAR EVANGÉLICA, 2018).
Também relacionada à defesa dos valores familiares sobre os de outrem, está a proposta de
Homeschooling, encaminhada ao Congresso pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos, como projeto de lei (PL n. 2401/2019) e que visa a permitir que pais e responsáveis
promovam os estudos de seus filhos no lar, sem frequentar a escola. Cury (2019) mostra que a
legislação brasileira, a partir da constituição de 1988, passando pelo Estatuto da Criança e
Adolescente e entendimentos de diferentes instâncias do judiciário – incluindo o Supremo Tribunal
Federal – regulamenta que a matrícula e a frequência à educação escolar são obrigatórias.
A linha de força securitária e repressiva diz “respeito a uma série de movimentações
políticas, demandas coletivas, medidas governamentais que apontam para postura e ações mais
repressivas e punitivas dos aparelhos de segurança do Estado” (ALMEIDA, 2017, p. 21). No
campo educacional, esta linha de força se manifesta em políticas governamentais como a
implementação do modelo de escolas cívico-militares e em discursos em favor do resgate da
autoridade perdida dos professores. A implementação de escolas cívico-militares era uma das
promessas de campanha de Jair Bolsonaro e visa a melhorar a qualidade do ensino, através do
envolvimento de militares em atividades administrativas da escola e na promoção de valores
humanos, ético e morais, da formação integral do cidadão e de aumento do sentimento de
pertencimento ao ambiente escolar (PERA, 2019).
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É possível perceber que elementos tradicionais do conservadorismo estão presentes nessa
proposta (ênfase em valores tradicionais, patriotismo e hierarquia). Assim como apontado por
Almeida (2017) ao comparar pautas morais e securitárias, o discurso religioso não é tão explícito
quanto no combate à chamada ideologia de gênero, ainda que parlamentares da bancada evangélica
o apoiem.
O programa de escolas cívico-militares tem recebido críticas por parte de pesquisadores por
não haver evidências de que melhoram a aprendizagem dos estudantes, por não prever formação
pedagógica adequada dos militares envolvidos, por separar a gestão da escola da gestão
comportamental dos alunos, pelo fato de que essas escolas possuem processos seletivos para
formação de seu corpo discente e pela ênfase em hierarquias e punições rígidas que não estimulam
o desenvolvimento da autonomia das crianças e jovens (FERREIRA, 2019).
O novo conservadorismo brasileiro, em uma dimensão econômica liberal, se aproxima de
posicionamentos pró-Estado mínimo, neoliberais, de corte de políticas públicas e de privatizações
(LACERDA, 2019). Essa pauta encontra eco na teologia protestante pentecostal, que enfatiza uma
ética individualista, meritocrática e empreendedora (ALMEIDA, 2017).
No campo educacional, esta linha de força se expressa, principalmente, no avanço de grupos
empresariais e filantrópicos sobre políticas públicas educacionais, na aprovação da reforma do
ensino médio, da BNCC (AVELAR, 2019; CORTI, 2019) e do programa Future-se. Desde meados
da década de 1990 até hoje, a atuação desses grupos é notória, defendendo perspectivas que veem a
educação como um insumo econômico, a formação visando o mercado de trabalho, enfatizando o
desempenho de estudantes em avaliações como o PISA e a Prova Brasil como medidas de qualidade
da educação e uma visão gerencial da educação, em detrimento de aumento de recursos investidos
por aluno, como o Custo Aluno-Qualidade (CARA, 2019).
Essa é uma visão da qual lideranças políticas religiosas, em especial evangélicos
pentecostais, têm se aproximado de forma mais explícita recentemente. No Manifesto à Nação, há
múltiplas referências ao valor do mérito, que seria elemento chave para a superação da doutrinação
comunista empreendida na educação pública, bem como catalisador de inovação tecnológica. Além
disso, defende-se a eficientização dos recursos alocados na educação básica e superior. Com relação
a esta, afirma-se que o custo dos alunos de universidades públicas é excessivamente alto e que seu
retorno para a sociedade é pequeno. Para aquela, afirma-se que o investimento de 6% do PIB em
educação é maior do que a média da organização e, portanto, é preciso dedicar-se a resolução de
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ineficiências

do

sistema,

através,

principalmente,

de

mudanças

gerenciais

(FRENTE

PARLAMENTAR EVANGÉLICA, 2018).
Cabe destacar, contudo, que se há convergência de interesses entre neoliberais e
conservadores em determinadas pautas econômicas, não se pode dizer o mesmo com relação a
pautas morais e securitárias relacionadas à educação. A implantação do modelo de escolas cívicomilitares e ao combate ao ensino de questões de gênero e diversidade sexual são criticadas pelo
movimento Todos pela Educação e fortemente defendidos por militares, evangélicos e católicos
(FERREIRA, 2019; MATARAZZO; GONÇALVES, 2019).
A quarta linha de força destacada por Almeida (2017) é a chamada interacional. Nessa
dimensão, o autor se refere à qualidade e à intensidade das interações sociais em situações de forte
antagonismo político. Destacam-se os sentimentos de ódio, fobia e vingança que têm permeado as
relações interpessoais, sobretudo desde as manifestações de junho 2013, e demonstradas em redes
sociais. São concretizadas em atos de iconoclastia, vilipêndios e constrangimento moral.
Em relação à educação, podemos encontrar marcas dessa dimensão na desqualificação do
trabalho docente e das escolas, consequência de uma perspectiva de vigilância e de perseguição a
professores. Percebe-se a influência do movimento e projetos de lei Escola sem Partido que, apesar
de não terem sido aprovados até o momento, na prática, já provocam impacto. Isto pode ser
verificado na incitação de uma deputada estadual de Santa Catarina a que estudantes filmem
professores que estejam fazendo manifestações político-partidários ou ideológicas e a “vistoria” de
dois deputados federais ao Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro (BOECKEL; ÁVILA;
RODRIGUES, 2019; G1 SC, 2018). Além disso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a
ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves declararam que governo lançará um canal para
receber denúncias de “excessos” e “doutrinação” no ambiente escolar. No entanto, a definição
desses termos, bem como possíveis dados estatísticos de suas frequências ou efeitos nunca foram
divulgados (RODRIGUES; BOMTEMPO, 2019). Em resposta a essa vigilância, já têm sido
noticiados casos de autocensura por parte de professores que temem possíveis punições e demissões
por abordarem temáticas ligadas à política (FAGUNDEZ, 2018).
CONCLUSÃO
A onda conservadora, em suas diferentes linhas de força, atingiu de múltiplas maneiras a
educação brasileira. Nas diferentes formas, ações, programas e políticas aqui mapeadas, percebe-se
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uma perspectiva preponderantemente tradicional, tecnicista, bancária e autoritária de educação, que
traz consequências para a prática pedagógica, os currículos e o cotidiano escolar.
É importante ressaltar a contradição presente na discussão de que valores a escola pública
seria responsável por ensinar. Se, por um lado, o ESP e lideranças políticas conservadoras
defendem que a escola deve apenas transmitir conteúdos, por outro defendem que valores como
patriotismo e a visão tradicional de família sejam fundamentos do projeto educacional brasileiro.
Desse modo, explicita-se o caráter homogeneizador da escola pretendido por estes grupos.
Tal orientação reduz o papel educativo da instituição escolar e impede o contato dos estudantes –
vistos como receptáculo vazios e passivos – com ideias e visões de mundo distintas das que têm
acesso em seus lares. Afeta-se, portanto, não somente a riqueza da escola como espaço de
socialização e construção de conhecimento crítico, como colocam em questão a própria definição
de educação pública democrática.
A aliança de setores cristãos conservadores com grupos empresariais, ainda que restrita a
determinadas pautas, dá fôlego a projetos que enfatizam a escola como local de formação de mão de
obra para o mercado de trabalho e a diminuição de recursos estatais para as universidades públicas.
Trata-se os estudantes como insumos e afeta-se a qualidade de centros de pesquisa que,
historicamente, fazem oposição a políticas conservadoras e neoliberais.
Por fim, esperamos que o mapeamento por nós construído possa servir para que futuras
pesquisas aprofundem as temáticas aqui exploradas, revelando ainda mais relações nas complexas
redes estabelecidas pelo novo conservadorismo brasileiro.
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ANEXO
Anexo 1. Mapa conceitual do novo conservadorismo brasileiro na educação. Elaboração própria.

Resumo
Nos últimos anos, o Brasil viu crescer demandas por aumento da ordem e alterações no regime político
vigente. Dentre os movimentos e pautas que ganharam espaço no noticiário e na esfera pública, estão
aqueles agrupados como novo conservadorismo brasileiro, com papel fundamental no impeachment de
Dilma Rousseff e na eleição de Jair Bolsonaro. O presente artigo é uma reflexão teórica através da qual
se objetiva mapear as diferentes manifestações, ações e agentes do novo conservadorismo brasileiro no
campo educacional. Para tanto, inicialmente, definimos esse movimento no Brasil e suas influências
vindas dos EUA, destacando sua origem relacionada à convergência de interesses entre liberais e
cristãos conservadores. Em seguida, a partir do quadro analítico elaborado por Almeida (2017),
delineamos um mapa conceitual do novo conservadorismo na educação, ressaltando suas principais
linhas de força, que norteiam políticas e diferentes agentes: i) moral (principalmente na forma de
combate à chamada ideologia de gênero e o programa Escola sem Partido), ii) econômica (com ênfase
em um discurso individualista e meritocrático), iii) securitária (principalmente na forma de implantação
de escolas cívico-militares) e iv) socialmente intolerante (com perseguição a docentes e sua
autocensura). Discutimos que essas linhas possuem conexões entre si e que, em seu conjunto,
defendem uma visão de educação tecnicista, bancária e autoritária, enfatizando a atuação da família,
cerceando o trabalho docente e reduzindo a autonomia discente. Concluímos que, no atual contexto,
essas múltiplas linhas de força levam a reveses significativos na construção de propostas educativas
plurais, afetando a prática pedagógica, currículos e o cotidiano escolar.
Palavras-chave: Conservadorismo; Religião; Escola sem Partido; Ideologia de gênero.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

182

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

CONSERVADORISMO RELIGIOSO, MOVIMENTOS ANTICIÊNCIA E A URGÊNCIA DA
DEFESA DO REALISMO CRÍTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Luís Fernando Marques Dorvillé – FFP-UERJ

INTRODUÇÃO
Em uma tentativa para compreender a atual conjuntura político-religiosa brasileira, Almeida
(2017) a caracteriza como composta por quatro linhas de força que, embora complexas, múltiplas e
por vezes contraditórias, se articulam em torno de opositores comuns apresentando uma resultante
conservadora. Deste modo, o que foi denominado como “onda conservadora”, representa a
convergência de quatro vetores: econômico, na celebração do esforço e do mérito individuais;
moral, na defesa dos valores morais e da família tradicional; securitário, com a adoção de posturas e
ações mais repressivas e punitivas dos aparelhos de segurança; e interacional, marcado pela redução
da qualidade e da intensidade das interações sociais e pelo aumento da intolerância.
Nesse trabalho nos interessam mais o segundo e o quarto vetores e seus desdobramentos na
produção de posturas marcadas pelo anti-intelectualismo e pela anticiência. Embora não exclusivas
dos movimentos religiosos conservadores e nem possuindo centralidade em todas essas
denominações religiosas, elas se fazem presentes nos discursos de vários de seus membros e
lideranças e, mais grave, se materializam em iniciativas políticas e em movimentos organizados que
apresentam graves consequências para a educação e para a saúde da população em geral.
Este artigo aponta também para a adoção de tais posicionamentos em um cenário encontrado
não apenas na academia, mas também no espaço público, em que muitas vezes predominam a
defesa do relativismo, a aversão à possibilidade de existência de uma noção de verdade objetiva e a
ênfase na defesa de múltiplas compreensões da realidade como resultado da produção de diferentes
narrativas discursivas que disputam sua validade livremente no mercado de ideias. Como destacam
Baker e Oreskes (2017), desde os anos 1970 se tornou comum lançar suspeita sobre qualquer
tentativa de construir consenso público sobre fatos ou valores, independentemente de sua motivação
ou valores, sustentando que o papel das instituições públicas, inclusive universidades, seria
simplesmente o de colocar o máximo possível de opiniões privadas em livre competição.
Em um ambiente em que as explicações científicas são, em qualquer contexto e situação,
apenas mais um dos discursos sociais produzidos dentre inúmeros outros sobre fenômenos como a
evolução das espécies, a esfericidade do planeta ou a eficácia de vacinas, produziu-se uma insólita
apropriação pontual de algumas dessas ideias relativistas por grupos que se pautam por posturas que
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sinalizam exatamente o oposto, apresentando interpretações totalizantes da realidade. Lançando
mão de argumentos como esse, os criacionistas norte-americanos e brasileiros, nas suas mais
variadas vertentes, defendem o argumento do “ensino da controvérsia” sobre a evolução nas aulas
de Ciências e Biologia, quando nesse campo não existe qualquer controvérsia.

Em vários

momentos, aqui e em outros países, a associação pontual entre anti-intelectualismo, relativismo,
conservadorismo religioso e movimentos anticiência se faz presente, como este trabalho apresenta
através de vários exemplos.
Além de qualquer discussão epistemológica mais aprofundada sobre a existência de uma
realidade objetiva e da possibilidade dela ser apreendida, ainda que parcialmente, diante das
consequências práticas e políticas produzidas pela defesa dessas posturas em relação ao
conhecimento científico em diversas áreas da sociedade, a relevância e atualidade dessas questões
apontam claramente para os perigos representados por essa associação (PENNOCK, 2010).
Os editores do periódico Social Text, Robbins e Burns (1998), em resposta a Alan Sokal e
aos críticos do pós-modernismo, lançaram a seguinte questão: “Os não especialistas devem ter algo
a dizer sobre a metodologia e epistemologia científica?”, respondendo que após séculos de racismo
científico, sexismo científico e dominação científica alguns podem considerar essa uma questão
pertinente. Alguns dos que se dispuseram a responder afirmativamente a essa pergunta foram
exatamente atores que não primam pela defesa da pluralidade de pontos de vista e encontraram no
plano político condições para materializar sua agenda, defendendo com desenvoltura suas propostas
em um “livre mercado de ideias” em que predominam o proselitismo religioso e o negacionismo
científico.
A adoção da perspectiva do realismo crítico sensu Bhaskar (2011) em relação ao
conhecimento científico é capaz de manter simultaneamente algum grau de ceticismo e crítica sobre
as explicações científicas, escapando de interpretações positivistas, ao mesmo tempo em que atribui
potenciais explicativos distintos aos diferentes discursos sobre os fenômenos naturais em nossas
salas de aula, currículos e material didático de Ciências e Biologia.
ENTRE TERRAPLANISTAS, CRIACIONISTAS, MOVIMENTOS ANTI-VACINA E
NEGACIONISTAS CLIMÁTICOS
Desde a última década, o negacionismo científico tem sido um tema cada vez mais
discutido, tendo vários autores apontado as semelhanças existentes entre os fenômenos de rejeição à
ciência climática, evolução das espécies e vacinação (LIU, 2012; ROSENAU, 2012). Dentre as
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características que o distinguem de outras formas de pseudociência, algumas possuem natureza
epistemológica e outras sociológicas. Hansson (2017) aponta quatro características relevantes do
negacionismo científico na primeira categoria: 1 – a escolha de casos isolados que aparentemente
neguem o conjunto das evidências sobre o tema, como a ocorrência de um inverno particularmente
rigoroso como uma evidência da fraude do aquecimento global; 2 – enorme relutância em
abandonar alguma de suas ideias ao longo do tempo, mesmo diante das inúmeras evidências em
contrário; 3 – fabricação de falsas controvérsias, reivindicando a existência de visões científicas
alternativas sobre eventos sobre os quais existe um enorme consenso na comunidade científica e
assim demandando igual tempo para o ensino do criacionismo em salas de aula de Ciências para a
apresentação de suas ideias; 4 – critérios de aceitação de evidências inteiramente desviantes
daqueles compartilhados pela comunidade científica.
O mesmo autor aponta outras dez características do negacionismo científico encontradas no
plano sociológico, das quais destaco cinco: 1 – a explicação científica que combatem apresenta
elementos que acreditam se opor às suas visões de mundo, como o criacionismo religioso, explícito
ou disfarçado como hipótese científica alternativa; 2 – a explicação científica a que se opõem é
complexa e difícil de ser compreendida, como os intrincados modelos matemáticos que descrevem
os fenômenos climáticos ou os mecanismos envolvidos na resposta imunológica humana; 3 –
Susceptibilidade a teorias conspiratórias, associando as vacinas à disseminação de doenças entre
membros da população; 4 – Apelos diretos à opinião pública, com argumentos populistas em que
em nome da democracia a maioria deve decidir o que deve ser ensinado aos seus filhos nas escolas
públicas; 5 – Fortes conexões com várias organizações políticas de direita (HANSSON, 2017).
No caso do movimento antivacina esse tipo de situação tem assumido proporções
preocupantes, principalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, quando houve um aumento
exponencial de casos de coqueluche em países desenvolvidos, uma doença facilmente controlada
por meio de uma cobertura vacinal adequada. O sarampo foi considerado eliminado nas Américas
desde 2002, mas apresenta incidência crescente no Brasil e no mundo, um reflexo da não vacinação
voluntária. Entre 2013 e 2015, foram relatados mais de 1.000 casos só nos estados de Pernambuco e
Ceará, afetando indivíduos entre 15 e 29 anos (34,0%) e bebês menores de um ano (27,5%) (APS et
al, 2018).
No âmbito da educação, particularmente do ensino de Ciências e Biologia, o ataque dos
movimentos conservadores ao pensamento científico se manifestou por exemplo no projeto “Escola
sem Partido” (PL nº 867/2015), que pretende proibir em sala de aula o que chama de “a veiculação
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de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções
religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”. Além dele há ainda os projetos
como o PL nº 8099/2014 e o PL 5336/2016 que pretendem inserir o criacionismo na base curricular
dos ensinos fundamental e médio. O Projeto nº 8099/2014, em sua justificativa, chama o ensino da
evolução de “ensino darwinista” e que este levaria os estudantes a “desacreditarem da existência de
um criador” (MATOS et al, 2016, p.3098). Para os criacionistas a evolução das espécies representa
uma ameaça à família e à sociedade, pois implica em uma contestação à interpretação literal do
texto bíblico e à criação especial da espécie humana. Como destaca Slack (2008), o que de fato
incomoda muitos criacionistas não é a idade da Terra ou o modo como ela foi povoada, mas sim as
consequências morais de determinadas interpretações desses fenômenos para um entendimento
literal da Bíblia. Nas palavras do líder evangélico Ken Ham, “se qualquer palavra da Bíblia for
falsa, então toda a Bíblia pode ser questionada” (SLACK, 2008, p.342).
Longe de se esgotar apenas na questão do ensino da evolução, o questionamento sobre a
abordagem de temas ligados à sexualidade nas aulas de Ciências e Biologia também é uma marca
desses movimentos conservadores. Segundo informações contidas no site do movimento Escola
sem Partido, “numa aula de Ciências, ao tratar do aparelho reprodutor, o professor aproveita para
explicar aos/as discentes ‘como se transa’”1. Nesta página, o movimento se posiciona contra a
abordagem de questões relacionadas à educação sexual nas escolas, reservando essa função
exclusivamente para a família. Em um discurso convergente, mães de adolescentes evangélicas e
católicas defendem o boicote à vacinação contra o HPV uma vez que a vacina incentivaria a
iniciação sexual de suas filhas, sendo o sexo apenas após o casamento e a fidelidade conjugal
formas mais eficientes de prevenção da doença (QUEVEDO et al., 2016). Assim, membros desses
grupos religiosos rejeitam a interpretação da vacina como direito público e como método mais
eficaz de proteção contra o câncer, encarando-a como um estímulo à licenciosidade.
Há dez anos atrás o terraplanismo ainda era incipiente em nosso país e quando apresentava
as ideias desse grupo aos críticos de qualquer possibilidade de hierarquização do potencial
explicativo de diferentes interpretações, meus interlocutores se mostravam muitas vezes incrédulos
quanto à sua real existência. Após uma década, eles estão entre nós, em defesa de sua versão
alternativa dos fatos: a Terra é plana, o sol está a apenas 700 milhas acima da Terra e apresenta o
mesmo tamanho da lua; o espaço sideral é uma farsa arquitetada pela NASA; a gravidade não
No site do Movimento Escola Sem Partido há menções contrárias ao debate sobre sexualidade. Disponível em:
<http://www.escolasempartido.org/educacao-moral-e-religiosa/quem-disse-que-educacao-sexual-e-conteudoobrigatorio/>. Acesso em: 20 de janeiro de 2019.
1
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existe; satélites são uma ficção (ALBUQUERQUE e QUINAN, 2019). E como eles existem muitos
grupos pois a relação entre criacionistas e evolucionistas não se resume a uma dicotomia,
representando na verdade um contínuo de posições, em que também podem ser encontrados
geocentristas, defensores de que Terra apresenta alguns poucos milhares de anos e os adeptos do
Design Inteligente (SCOTT, 2004). Estes últimos, tanto aqui como nos Estados Unidos,
seguidamente procuram negar sua vinculação ao universo do criacionismo, procurando se
apresentar como um programa de pesquisas científico, embora diversos trabalhos tenham
documentado sua origem a partir das sucessivas derrotas do criacionismo explicitamente religioso
nos tribunais norte-americanos, adotando uma linguagem que se apropria de terminologias
científicas e eliminando qualquer referência religiosa em seus textos (FORREST e GROSS, 2004;
PENNOCK, 2000; NUMBERS, 2006).
Para além do seu exotismo, a crescente visibilidade adquirida por movimentos negacionistas
como o terraplanismo representam um desafio inédito à sociedade como um todo e, em especial ao
ensino de Ciências, em seus diversos níveis. Ela se articula com uma crise da democracia e a uma
crise epistemológica, que se traduz na perda de confiança em instituições fundamentais da
sociedade (ALBUQUERQUE e QUINAN, 2019). A partir de todos os exemplos apresentados
parece evidente que, assim como defendido por Nanda (2003), a rejeição a qualquer possibilidade
de objetividade e universalidade da ciência representa uma atitude que apresenta graves
consequências políticas. Caberia aos professores de diversas áreas, mas sobretudo de ciências, a
defesa dessa possibilidade, mas para que isso ocorra de maneira clara e inequívoca, parece ser
necessário, antes de mais nada, contestar algumas interpretações ou narrativas sobre a própria
atividade científica. Como apontado por Caponi (2019, p.312), em entrevista:
além das responsabilidades mais clássicas da Filosofia da Ciência, se acrescenta a luta
contra o novo obscurantismo; que, além de ter alentado bobagens perigosas, como os
movimentos antivacinas ou a negação dos efeitos antrópicos sobre o clima, também
tem alentado crendices como o terraplanismo e o design inteligente.

UMA VERDADE PARA CHAMAR DE SUA
O relativismo está em ascensão desde a década de 1960 e com ele um declínio progressivo
da confiança nas instituições e, antes de mais nada, é importante destacar que parte desse ceticismo
se justifica em função da utilização de noções tradicionais de verdade para justificar diferentes
modalidades de opressão e silenciamento. Além disso, certamente o que é considerado verdadeiro
pode variar de um contexto para outro. Isso não significa, porém, que abrir mão desse conceito e da
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sua busca, possa resultar em maior justiça social (KEYES, 2018). O relativismo foi abraçado pela
Nova Esquerda, buscando expor os preconceitos do pensamento ocidental, burguês e patriarcal e
por acadêmicos defensores da pós-modernidade, que defendem a inexistência de verdades
universais, para depois ter algumas de suas pautas incorporadas pela direita conservadora
(KAKUTANI, 2018).
Caracterizar o pós-modernismo é uma atividade muito difícil diante de sua grande variedade
de linhas. No entanto, todas têm em comum o fato de questionarem
as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso
ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os
fundamentos definitivos de explicação. Contrariando essas normas do iluminismo, vê
o mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, um conjunto de
culturas ou interpretações desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em
relação à objetividade da verdade, da história e das normas, em relação às
idiossincrasias e a coerência de identidades (EAGLETON, 1998, p.7).

Tais ideias exerceram influência sobre diferentes vertentes do multiculturalismo e dos
estudos pós-coloniais. À primeira vista nada poderia ser mais oposto à teoria pós-moderna do que a
ideia de uma cultura estável, pré-moderna, firmemente unificada, assim concebida em algumas
dessas interpretações, mas para o pós-modernismo a cultura é um nível dominante da vida social e
as culturas dos povos das antigas colônias eram simultaneamente uma crítica à racionalidade
ocidental e a confirmação da relevância de uma outra racionalidade. Isto porque, se os hábitos de
pensamento supostamente espontâneos, sensíveis e profundamente arraigados na experiência
apresentavam-se por um lado como um contraponto à racionalidade ocidental, os códigos que
regiam esses comportamentos eram extremamente complexos e elaborados, sendo, portanto, a
marca de outra racionalidade (EAGLETON, 2005). A centralidade das culturas subalternas, a
ênfase nos saberes e na experiência locais, a aversão à racionalidade ocidental e a qualquer
pensamento concebido como eurocêntrico, dentre os quais as explicações produzidas por uma
atividade científica que há pouco justificava a inferioridade desses povos e sua dominação pelas
nações colonialistas são algumas das interpretações presentes em muitos desses interlocutores.
Desse modo, sendo apenas o resultado de um processo produzido por uma cultura específica, em
condições também singulares, a atividade científica poderia ser legitimamente substituída por
qualquer outra de modo igualmente apropriado para explicar qualquer experiência.
A aversão a qualquer hierarquização do potencial explicativo de diferentes saberes, em
qualquer contexto, e por consequência da exclusão de algumas explicações de determinados
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fenômenos é outra marca que une algumas vertentes do multiculturalismo e os pós-modernistas,
pois este processo é sempre entendido apenas como uma forma objetável de dogmatismo e
exclusividade. Três pontos devem ser mencionados a respeito do erro dessa abordagem. O primeiro
deles é a presença de uma noção essencialista de cultura, como se existissem culturas
essencialmente puras e estão não se constituíssem através do contínuo intercâmbio com outras
culturas (por mais assimétricas que essas trocas se revelem, o que deve ser denunciado). Em
segundo lugar, como destaca Cortina (2005), nenhuma cultura tem soluções para todos os
problemas vitais e toda cultura pode aprender com as demais. Por fim, alguns radicais pósmodernos e multiculturalistas rejeitam a possibilidade de fechamento causal (a noção de que
nenhum evento físico pode ter uma causa fora do domínio físico da realidade) pois não gostariam
de excluir ninguém de sua ordem social almejada e confundem qualquer possibilidade de avaliação
de propostas explicativas com exclusão e dogmatismo, entendendo a cultura como um valor em si
(EAGLETON, 2005). Por definição, não deve haver lugar em uma sociedade livre para racistas,
patriarcas e qualquer grupo que pauta sua ação na exclusão dos direitos à existência plena e legítima
de qualquer outro grupo. Uma sociedade genuinamente pluralista só pode ser alcançada por uma
oposição firme aos seus antagonistas (EAGLETON, 1998). Como assinala Nanda (1999) a ideia da
pós-modernidade de que a “verdade” está na cultura pode acabar fornecendo uma base teórica e um
polimento progressivo para os crescentes movimentos antimodernistas, de reavivamento
cultural/religioso, nativistas e de retorno aos “fundamentos” em muitas partes do que se costumava
chamar de Terceiro Mundo. Como apontado por Eagleton (1998, p.113)
o que pode parecer a última moda em radicalismo epistemológico em Paris, pode
acabar justificando a autocracia em outro lugar. Numa inversão curiosa, o relativismo
cultural pode vir a ratificar as formas mais virulentas de absolutismo cultural. Na sua
visão caridosa de que todos os mundos culturais são uns tão bons quanto os outros,
apresenta uma justificativa racional, através da qual qualquer um deles pode ser
absolutizado.

Adotando à sua maneira vários dos conceitos utilizados na defesa desse relativismo e em
alguns casos estimulados diretamente por alguns dos proponentes dessas ideias, os movimentos
conservadores fizeram uso das análises que reconheciam o caráter social da construção do
conhecimento, expandindo-as de modo a conferir à ciência a posição de um mero artefato cultural
dentre outros, em qualquer contexto. Uma construção que seria tão válida quanto qualquer outra
para a apreensão do real, como a defesa da astrologia e da magia como ciências legítimas, como
postulado por Paul Feyerabend (PIGLIUCCI, 2008). Uma das testemunhas em favor do Desenho
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Inteligente no caso Kitzmiller vs Dover, o filósofo Steven William Fuller, segundo Numbers (2006,
p.393), “personificou a estranha aliança entre alguns críticos da ciência pós-modernos, oriundos
da esquerda acadêmica, e críticos da evolução, provenientes da direita religiosa”. Em seu
depoimento Fuller defendeu a tese de que os cientistas não eram menos inclinados a erros que
aqueles que não fazem ciência, argumentando também que “o apelo ao sobrenatural não é nem
suficiente nem necessário para considerar uma forma de pesquisa como religiosa ou nãocientífica” (NUMBERS, 2006, p.393). Deste modo, ao longo do julgamento, Fuller declarou que o
Desenho Inteligente, apesar do seu apelo a “causas sobrenaturais”, constituía ciência legítima,
opondo-se ao que classificou como compromisso dogmático da comunidade científica com o
naturalismo metodológico. Parafraseando Goya, o sono da razão de fato produz monstros. Parece
que é chegado o momento de apontá-los e reconhecer a gravidade das consequências da sua
atuação.
CONCLUSÕES
Admitir a relevância do conceito de verdade implica, necessariamente, admitir a existência
de um real, independente do seu observador e que algumas das interpretações sobre ele, em
determinados contextos, se aproximam mais dessa realidade e outras menos. Dessa maneira,
algumas explicações apresentam maior poder explicativo que outras no contexto em que operam.
No caso da evolução das espécies, da mecânica celeste e do aquecimento global, as explicações
científicas ocupam uma posição de destaque na produção de explicações tributárias desse real.
Nesse sentido, o realismo crítico de Bhaskar (2011) nos parece capaz de oferecer um
contraponto à crítica relativista da ciência moderna. Seus pontos principais podem ser assim
resumidos em suas afirmações e uma rejeição. A primeira afirmação declara que os objetos da
investigação científica são reais e operam (em sua maioria) independentemente dos cientistas e sua
atividade (trata-se da dimensão intransitiva da ciência). Para Bhaskar (2001, p. 1), é “a natureza dos
objetos que determina suas possibilidades cognitivas para nós”, isto é, “é porque paus e pedras são
sólidos que podem ser apanhados e atirados; e não é porque podem ser apanhados e atirados que
são sólidos”. Assim, como a ontologia precede a percepção e a natureza e as potências dos objetos
determinam algumas propriedades e não outras, a produção das mais diversas explicações para os
fenômenos não podem ser igualmente justificadas. Em sua segunda afirmação o realismo crítico
reconhece que todo o conhecimento é socialmente produzido e, portanto, transitório, e que deste
modo não existem valores de verdade ou critérios de racionalidade fora do seu tempo histórico
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(dimensão transitiva da ciência). Por fim, o realismo crítico rejeita o julgamento relativista que
defende que todos os pontos de vista são igualmente válidos, no sentido de que não podem existir
bases racionais para justificar a escolha de uma explicação e não outra, uma vez que algumas se
aproximam mais da natureza dos objetos estudados. Nesse sentido, o realismo crítico de Bhaskar
combina realismo ontológico, relativismo epistemológico e a racionalidade de julgamento. Em
acordo com Camillo e Mattos (2019), acredito que o tratamento das relações entre educação,
ciência e sociedade de forma global e complexa, abre possibilidades de superação tanto das
tradicionais narrativas únicas e limitantes que tomam a atividade científica como positivista,
objetiva e neutra, quanto das críticas à ciência que acabam por remover da ciência a possibilidade
de produzir conhecimento verdadeiro sobre a realidade. O realismo crítico de Bhaskar preenche
exatamente essa função, afastando-se de um relativismo e estéril e abrindo caminho para uma
concepção de ciência imersa na realidade social de que faz parte. Trata-se de um movimento
urgente especialmente no momento em que nos encontramos, pautado pelo avanço do
conservadorismo e de interdições e ceticismo diante das explicações científicas nas mais diversas
áreas.
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Resumo
O presente artigo aponta para as consequências da presença de um crescente movimento religioso
conservador na realidade brasileira, especialmente no que se refere a duas de suas principais linhas de
força, em torno dos quais se aglutinam diferentes grupos: um vetor moral, na defesa dos valores morais
e da família tradicional e outro interacional, marcado pela redução da qualidade e da intensidade das
interações sociais e pelo aumento da intolerância. Os desdobramentos de ambos os eixos se traduzem
na produção de posturas marcadas pelo anti-intelectualismo e pela anticiência, materializando-se em
iniciativas políticas e em movimentos organizados que apresentam graves consequências para a
educação e para a saúde da população em geral na figura da defesa do ensino do criacionismo em aulas
de Ciências e Biologia, movimentos antivacinação, negacionismo climático e defesa do terraplanismo.
Tais posicionamentos representam um desafio inédito à sociedade como um todo e, em especial ao
ensino de Ciências, em seus diversos níveis. Eles se articulam a uma crise da democracia e a uma crise
epistemológica, que se traduz na perda de confiança em instituições fundamentais da sociedade. Essa
situação foi reforçada, involuntária ou voluntariamente, por um relativismo acadêmico que desde a
década de 1960 se opõe às noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade. Nesse sentido,
o realismo crítico de Bhaskar nos parece capaz de oferecer um contraponto à crítica relativista da
ciência moderna abre possibilidades de superação tanto das tradicionais narrativas únicas e
simplificadoras que tomam a atividade científica como positivista, objetiva e neutra, quanto das críticas
à ciência que acabam por remover da ciência a possibilidade de produzir conhecimento verdadeiro
sobre a realidade. Trata-se de um movimento urgente especialmente no momento em que nos
encontramos, pautado pelo avanço do conservadorismo e de interdições nas mais diversas áreas.
Palavras chave: Criacionismo; Movimentos antivacina; Negacionismo climático; Relativismo;
Realismo Crítico.
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RELIGIÃO, CONFLITOS E AMBIGUIDADES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO:
UMA ANÁLISE DA (NÃO) IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO
DE NOVA IGUAÇU (RJ)
Allan do Carmo Silva – SEMED-NI – PUC-Rio

INTRODUÇÃO
O presente trabalho analisa conflitos e ambiguidades na formulação e implementação de
políticas públicas e sugere a religião como um fator conflituoso em políticas para a educação.
Considera-se aqui o histórico de presença do catolicismo na política no Brasil, a forte
tendência de crescimento de cristãos/evangélicos na atualidade e consequente ações de políticos na
formulação de leis que atendam às expectativas e interesses deste público de predomínio cristão.
Este fator contribui para elaboração de leis federais muito orientadas por valores religiosos que
tendem a uma formulação altamente ambígua e a uma implementação ora experimental em alguns
entes federados, ora apenas simbólica em outros, como no caso do município pesquisado.
O referencial teórico se ancora em Matland (1995), ao tratar de contextos de implementação
com um modelo analítico de ambiguidade-conflito. Também considera a perspectiva multi-layering
(múltiplas camadas) e multi-level (múltiplos níveis) (HILL, HUPE, 2003) percebendo assim as
relações verticais e horizontais entre atores envolvidos na formulação e implementação da política.
Por fim, o artigo se vale dos estudos de Lotta (2019) e Lotta et al. (2019) ao contextualizar os
estudos de implementação de políticas no Brasil.
A fim de aplicar os modelos analíticos, o presente texto analisa o oferecimento da disciplina
Ensino Religioso na atualidade nas escolas públicas no município de Nova Iguaçu, região
metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
O artigo está dividido em três partes principais, bem como a presente introdução e uma parte
com considerações finais. Na primeira parte é apresentado o referencial teórico metodológico de
forma a contextualizar os estudos de implementação de políticas públicas. Na segunda parte é
apresentada a legislação federal e as recentes discussões acerca de sua implementação em alguns
entes federados. Na parte final é apresentada a situação da política no município pesquisado,
percebendo-se a não efetivação desta legislação nas escolas até o final do ano de 2019 e
consequente não previsão de implementação para o ano seguinte na rede municipal de ensino.
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ANÁLISE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E OPÇÕES TEÓRICOMETODOLÓGICAS
A análise de implementação de políticas públicas tem crescentes estudos no Brasil e no
exterior. Segundo Lotta (2019) tais estudos têm marcadamente quatro gerações de pesquisadores:
inicialmente com pesquisas que surgem do tipo top down, com análises prescritivas que observam
se as leis estão sendo cumpridas de fato; em segundo lugar as pesquisas bottom up, que consideram
muito mais os contextos locais; após, uma terceira geração tentando aliar as duas vertente
anteriores, focando em modelos sintéticos de análise; e por fim uma quarta geração de pesquisas
mais híbridas e com mais presença da sociologia e de métodos múltiplos nestas análises.
Matland apresenta os modelos top down e bottom up como importantes em seus turnos,
porém traz um modelo alternativo a perspectivas mais fechadas. Segundo ele, o modelo top down
tem a preocupação de analisar a implementação com o grau em que as ações dos funcionários
responsáveis pela implementação e dos grupos alvos coincidem com os objetivos primários da
política, formulada por atores com legitimidade para tal (MATLAND, 1995, p 147). Este modelo
se mostrou altamente prescritivo e sofreu críticas ao longo do tempo. A primeira crítica é ter como
dado o texto legal, tendo-o como ponto de partida e desconsiderando objetivos públicos mais
amplos, além da história passada que levou a formulação da política. A segunda crítica foi quanto
ao conceito de implementação ser puramente administrativo, ignorando aspectos políticos ou
tentando eliminá-los. Por fim esta abordagem de cima para baixo foi criticada por sua ênfase
exclusiva nos autores das leis como autores-chave e os atores locais como impedimento à
implementação bem-sucedida (MATLAND, 1995, p. 147 e 148).
Já o modelo bottom up tem a premissa de que uma compreensão mais realista pode ser
obtiva a partir da visão do público alvo e dos prestadores de serviços. Este modelo considera a
grande variação de uma política nacional implementada em nível local. O contexto ganha força
neste modelo e os implementadores locais são tidos como chave na análise. Considera-se assim a
macro-implementação, mas muito mais a micro-implementação, por ser no nível local que a política
de fato chega à população. Este modelo recebeu pelo menos duas críticas consistentes na visão de
Matland: primeiro quanto à legitimidade dos atores que implementam a política, já que numa
democracia o controle de políticas deve ser exercido por atores legitimamente eleitos, fato este que
lhes dá a legitimidade e representatividade da maioria que os elegeu. A flexibilidade e a autonomia
dos atores locais podem causar resultados inferiores aos objetivos oficiais da política (MATLAND,

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

194

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

1995, p.150). A segunda crítica é a ênfase excessiva na autonomia local, deixando muitas vezes de
considerar efeitos indiretos ou efeitos que os atores locais não têm consciência.
O modelo de ambiguidade e conflito proposto por Matland (1995) traz a ideia de
ambiguidade como o grau de incerteza da política e a ideia de conflito enquanto o grau de
discordância na formulação e na implementação as políticas. Os estudos de Matland se situam na
terceira geração de estudos sobre ambientes de formulação e implementação de políticas públicas
“olhando para o binômio ambiguidade e conflito como elementos que determinam a capacidade de
previsão de ações” (LOTTA, 2019, p. 17). Seus estudos já superam a contraposição entre
formulação e implementação e não se atém apenas a análises top down ou bottom up.
Matland sugere uma alternativa aos modelos anteriores, num quadro teórico que pode ser
resumido com as seguintes formas de implementação possíveis:
Implementação administrativa: quando há pouco conflito e pouca ambiguidade na
política. Neste caso as regras são claras e os atores têm pouca autonomia para mudar algo da
política, obtendo assim resultados muito semelhantes, independente do contexto.
Implementação política: quando há muito conflito, porém, pouca ambiguidade. Neste caso
o governante coloca em prática a política, mesmo havendo conflitos.
Implementação experimental: ocorre quando há pouco conflito, mas alta ambiguidade.
Tais políticas abrem espaço para que atores implementem de diferentes formas e o
experimentalismo permite a adaptação até mesmo para fins distintos do previsto inicialmente pela
política.
Implementação simbólica: ocorre em contextos de alto conflito e alta ambiguidade,
havendo muito dificuldade de por tal política em prática.
Além deste modelo, se faz importante considerar questões multi-níveis e multi-camadas
(HILL e HUPE, 2003) que se referem a como as políticas são “adaptadas, interpretadas e
reformuladas quando passam pelas múltiplas camadas de atores envolvidos em seus processos”
(LOTTA, et al, 2019, p.3). A implementação multi-nível está relacionada a como diferentes partes
coexistem e não tem autonomia para alterar decisões, como por exemplo a hierarquia
organizacional. A implementação multi-camadas se refere a diferentes camadas do governo que
exercem e tem autoridade e legitimidade para tomar decisões com autonomia e competência
territorial (LOTTA, et al, 2019, p. 3), típico dos contextos federativos, conforme o estudado no
presente artigo.
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Lotta (2019) elenca cinco pressupostos atuais para esta análise: primeiro que a ideia de
formulação e implementação não são etapas distintas, mas processos decisórios contínuos que
perpassam diferentes atores da cadeia decisória; segundo que os processos decisórios são
complexos em distintas perspectivas, tanto em níveis quanto em camadas de implementação;
terceiro que há uma alta interatividade no processo de implementação; quarto que há muitos fatores
influenciando e interferindo na implementação; e quinto que se propõe entender a política como ela
é e não simplesmente como deveria ser (LOTTA, 2019, p. 19-20).
Diante deste referencial teórico-metodológico, parte-se a análise de uma política pública na
área de educação: a implementação do Ensino Religioso em escolas públicas.
LEGISLAÇÃO QUANTO AO ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PÚBLICAS NO BRASIL
O Ensino Religioso em escolas públicas é previsto na Constituição de 1988, também na
LDB 9394/96, porém permite aos entes federados autonomia quanto a sua regulamentação. Mais de
30 anos após a promulgação da Carta Magna do país, o tema ainda suscita polêmicas e
contradições, sendo implementado em alguns estados e municípios, de forma confessional,
interconfessional ou na discussão de valores, e ignorado em outras redes públicas de ensino.
O texto da LDB tem o seguinte teor quanto ao Ensino Religioso:
Art. 33. O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos
conteúdos do Ensino Religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e
admissão dos professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso. (Brasil,
1996)

Ainda no âmbito nacional, recentemente a aprovação da Base Nacional Comum Curricular
contemplou o conteúdo do Ensino Religioso, voltado a um caráter não confessional e com tendência
à formação específica para o docente desta disciplina.
Muitas são as críticas a esta legislação, principalmente pela por ferir o princípio de laicidade
do Estado. A presente pesquisa toma o conceito de laicidade conforme descrito por Zanone (2002)
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no que se refere à autonomia das instituições públicas a qualquer tipo de imposição religiosa,
havendo a separação entre Estado e igrejas, garantindo a liberdade dos cidadãos quanto a pertencer
ou não a algum segmento religioso. As políticas públicas num Estado democrático e laico não são
sujeitas aos interesses religiosos nem guiadas por segmentos religiosos de maior influência.
A contrariedade a este princípio é notada no estado do Rio de Janeiro, que ao regulamentar a
matéria optou pelo Ensino Religioso confessional. A lei estadual 3459/2000 afirma em seu artigo
terceiro que “o conteúdo do Ensino Religioso é atribuição específica das diversas autoridades
religiosas, cabendo ao Estado o dever de apoiá-lo integralmente” (ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, LEI 3459/00).
No Município do Rio de Janeiro, a lei 5303/11 dispõe sobre a criação do cargo de professor
de Ensino Religioso como sendo uma disciplina de caráter plural e de matrícula facultativa, mas
cujos professores fossem previamente aprovados em concurso público de provas e títulos e além
disso fossem “credenciados pela Autoridade Religiosa competente, que exigirá deles formação
religiosa obtida em instituição por ela mantida ou reconhecida” (Cidade do Rio de Janeiro, Lei
5303/11). Desta forma o profissional necessariamente teria uma aprovação de um dado segmento
religioso para só assim estar apto a ministrar a disciplina.
Já o município de Duque de Caxias (RJ), implementou o Ensino Religioso com a portaria
06/2003 da Secretaria Municipal de Ensino. Neste caso, foi tida como uma disciplina voltada para
valores como “solidariedade, respeito, família e união” (FERNANDES, 2011, p. 3). Esta disciplina
voltada a valores mostrou-se na análise de Fernandes (2011) como uma priorização de valores de
uma certa vertente religiosa, não garantindo o caráter facultativo e não respeitando a diversidade
daquela rede de ensino.
No recorte da pesquisa, o município pesquisado foi Nova Iguaçu, na região metropolitana do
estado do Rio de Janeiro, a cerca de 40 km da capital fluminense. Este município tem cerca de 800
mil habitantes e uma rede com 136 escolas que atendem desde a Educação Infantil até o segundo
seguimento do Ensino Fundamental. Esta rede não chegou a implementar a disciplina nas escolas.
A rede chegou a prever o Ensino Religioso em seu Plano Municipal de Educação num documento
divulgado em março de 2008 pela SEMED. O plano original previu em seu objetivo de número 8 a
“oferta de Ensino Religioso de acordo com a legislação vigente, a partir da implementação do
Plano, em todos os níveis e modalidades” (Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu- PME-2008). Este
documento serviu de base para a lei municipal 3.960 de 19 de dezembro de 2008, que aprovou o
Plano Municipal de Educação para 2008-2018. Porém a matéria quanto ao Ensino Religioso foi
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retirada de pauta após estudos de adequação desta lei ao Plano Nacional de Educação (Lei
13.005/2014) que exigiu a formulação de um novo Plano Municipal de Educação instituído em
2015 (Lei Municipal Nº 4.504/2015). O tema retorna apenas em 2019, conforme será mostrado na
sessão seguinte deste artigo.
As recentes polarizações na política, principalmente no tocante à religião no espaço público
ajudaram a trazer novas propostas na Educação do município. Esta polarização favoreceu a
ascensão de mandatos que tiveram apoio de instituições religiosas e personalidades públicas ligadas
a igrejas, principalmente evangélicas neopentecostais, na defesa de valores conservadores na
sociedade. Segundo Almeida
A presença das religiões nos poderes da República são expressões de alguns
deslocamentos

na

estrutura

social

brasileira.

Os

evangélicos

ascenderam

demograficamente e produziram seus canais políticos no Legislativo e no Executivo,
mas em menor incidência no Judiciário. Eles têm demonstrado forte capacidade de
indução do voto, mais do que qualquer outra religião no país. Se voto é confiança, o
vínculo religioso entre candidato e eleitor a atesta. (ALMEIDA, 2017, p.7)

Isto traz à agenda política temas ligados à religião, entre eles o Ensino Religioso. Este tema
em especial vem chamando a atenção no meio acadêmico, com muitas críticas a um Ensino
Religioso confessional, ou mesmo que não contemple a diversidade religiosa nas escolas brasileiras,
conforme as críticas de Cury (2004), Cavaliere (2006), Cunha (2007), Fischmann (2008) e Caputo
(2012). Estes autores mostram a proposta do Ensino Religioso foi amplamente defendida por
grupos ligados a vertentes religiosas ligadas ao Cristianismo (católicos e evangélicos), sem muito
apoio de outras religiões. Sendo assim, a influência política de alguns grupos religiosos majoritários
numericamente na formulação e implementação de leis que seguem a temática religiosa gera
conflitos diante de uma sociedade plural, com inúmeras vertentes religiosas, além de um grande
número de pessoas que se declaram sem religião alguma.
A CIDADE DE NOVA IGUAÇU E O ENSINO RELIGIOSO
Uma pesquisa recente mostrou que em Nova Iguaçu, mesmo sem a regulamentação da oferta
da disciplina Ensino Religioso, já havia pressupostos e manifestações religiosas nas escolas
públicas da rede, no geral de cunho cristão e proselitista (CARMO SILVA, 2013). De 2005 a 2012
a presença oficial de conteúdos ligados à religião surgia e desaparecia de acordo com as convicções
dos secretários de educação à frente da pasta. Esta tendência seguia o conceito de Cunha (2006)
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quanto ao zigue-zague na educação, com fortes mudanças de acordo com a autonomia dos que
lideravam a Educação no município.
O município ficou sem qualquer especificidade quanto ao Ensino Religioso, até 2019,
quando dois projetos de lei tramitaram na câmara. Um primeiro, Projeto de Lei nº 21/2019 de
autoria do vereador Fernando Bernardes Carvalhal (Fernandinho do Moquetá), sofreu veto integral
do prefeito da cidade em 04 de junho de 2019. Em seu veto, o chefe do executivo afirmou: “a
matéria merece ser melhor apreciada de forma prévia pelos órgãos municipais competentes,
inclusive por meio de controle social a ser exercido pelos Conselhos Municipais, principalmente no
que tange à formação técnica exigida para os docentes” (Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu,
2019).
Quatro meses depois a câmara aprovou a lei 4.865 de 07 de outubro de 2019, oriunda do
Projeto de Lei nº 114/2019, de autoria do mesmo vereador do projeto anterior. A legislação segue
em parte o disposto na legislação federal, porém deixa ambiguidades quanto à garantia do caráter
facultativo da matrícula, tendo que haver no ato da matrícula uma declaração formal dos
responsáveis, conforme disposto no parágrafo único da lei:
os pais ou responsáveis legais pelos alunos deverão expressar se estão conscientes da
importância e do conteúdo, se desejam que seus filhos ou tutelados frequentem as
aulas de Ensino Religioso. Caso não expressem formalmente, a Secretaria Municipal
de Educação estará apta e autorizada a ofertar a disciplina. (PREFEITURA DA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU, Lei 4.865/2019)

A lei difere da legislação federal e se mostra eticamente problemática uma vez que a não
manifestação dos pais ou responsáveis serviria como dispositivo para autorizar a escola a matricular
a criança na disciplina. Esta lei também prevê a oferta não confessional da disciplina, e deixa o
conteúdo a ser ministrado nas aulas a cargo do corpo docente e da coordenação de Ensino
Religioso. A lei foi se mostrando com vários pontos de ambiguidade, sendo difícil sua
implementação e efetiva oferta nas escolas.
Conforme mostra Matland (1995), políticas que apresentam alto conflito e também muitos
pontos de ambiguidade tendem a cair numa implementação simbólica. Foi percebido que a referida
legislação foi formulada à deriva dos coletivos de profissionais de ensino e também sem a prévia
apreciação dos órgãos competentes, em especial sem a participação ativa de atores da Secretaria de
Educação do Município.
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Neste sentido, Mahoney e Thellen (2010), apontam para o alto conflito, com veto total do
prefeito quanto a matéria, também alta ambiguidade, com elevado grau de discricionariedade dos
atores que poderiam agilizar a implementação da política (no caso os coletivos de profissionais da
educação e os agentes na SEMED-NI).
Como a lei previu uma declaração dos responsáveis legais no ato da matrícula, foi possível
perceber a ausência deste procedimento acessando o site oficial da prefeitura e também os
formulários de efetivação de matrícula de novos alunos e de renovação de matrícula de alunos
antigos de uma das escolas da rede. Constatou-se que não havia nos formulários on-line ou físicos
qualquer referência ao Ensino Religioso. Também nenhuma ação formal foi tomada pela Secretaria
de Educação a fim de se desviar professores concursados para assumirem a disciplina no próximo
ano. Por fim, em contato com a Secretaria de Educação no início de dezembro de 2019, foi obtida a
informação de que não havia qualquer mobilização para que no ano seguinte fosse implementado de
fato a oferta desta disciplina.
Lotta et al. (2019) mostram que hoje no Brasil as políticas de educação vivenciam um
processo de múltiplas camadas e níveis, sendo um contexto multi-nível e multi-camada complexo,
heterogêneo e historicamente desigual que requer a negociação com muitos atores que geralmente
não agem de forma hierárquica (LOTTA et al., 2019, p. 6). No caso estudado foi notória a não
adesão de camadas decisórias diante da política proposta pelo legislativo municipal.
CONCLUSÕES
O caso citado mostra-se como um claro exemplo de política com alto conflito e alta
ambiguidade, caindo inevitavelmente numa implementação simbólica, com grande dificuldade sua
efetiva implementação no atual contexto do município pesquisado.
A legislação federal se mostra muito ambígua e favorece a uma implementação
experimental em alguns entes federados e a uma implementação simbólica em outros. Por outro
lado, observando as camadas decisórias para a implementação da disciplina, percebe-se que o
legislador municipal não assumiu uma postura que favorecesse ao diálogo com os atores envolvidos
na comunidade escolar, nem mesmo na Secretaria de Educação, e tendeu a uma formulação
igualmente ambígua, não havendo clareza quanto aos conteúdos nem quanto aos procedimentos
necessários diante dos alunos que não desejassem assistir a uma aula de matrícula facultativa.
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O assunto já mostra experiências contraditórias na implementação do Ensino Religioso em
municípios vizinhos na região metropolitana, como o caso de Duque de Caxias e da capital
fluminense, assim como as dificuldades na implementação da rede estadual de ensino. No caso do
município pesquisado não se percebeu até fins do ano de 2019 qualquer ação efetiva da Secretaria
de Educação em assumir a implementação ou a experimentação de uma disciplina no último ano de
um mandato político.
A religião ganhou neste caso o papel de desencadeador de conflitos, visto serem os
defensores do Ensino Religioso em sua maioria de vertentes do cristianismo (católico e evangélico)
e não tendo maior apoio de vertentes de outras religiões nem dos que se declaram sem religião
alguma. Porém há de se cogitar o interesse dos que apoiam a aprovação desta matéria diante de um
eleitorado que em grande parte se declara de religiões cristãs, justamente as vertentes religiosas que
mais apoiam o oferecimento de um Ensino Religioso na escola.
Por fim, transitando entre abordagens experimentais e simbólicas na implementação, nota-se
a presença do fator religioso na pauta das discussões na câmara, nesta e em outras políticas na área
da educação. Este fator religioso na política, longe de trazer consensos, gera incertezas e conflitos
para a educação pública que almeja ser democrática, laica e plural.
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Resumo
O presente artigo tem o objetivo de analisar a implementação do Ensino Religioso em escolas púbicas
tomando por referencial teórico-metodológico o modelo de ambiguidade e conflito em políticas
públicas proposto por Matland (1995). A religião tomou o papel de elemento desencadeador de
conflitos, visto ser a proposta majoritariamente defendida por grupos ligados a vertentes religiosas
ligadas ao cristianismo, sem muito apoio de outros segmentos religiosos. No recorte contextual foi
analisada a implementação simbólica desta política até o presente momento no município de Nova
Iguaçu, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, considerando assim o alto conflito e a alta
ambiguidade da legislação vigente. A análise considera a perspectiva multi-layering (múltiplas camadas) e
multi-level (múltiplos níveis) (HILL E HUPE, 2003) no contexto federativo, percebendo assim as relações
verticais e horizontais entre atores envolvidos na formulação e implementação da política. O artigo está
dividido em três partes principais, bem como uma introdução e uma parte de considerações finais. Na
primeira parte é apresentado o referencial teórico metodológico de forma a contextualizar os estudos
de implementação de políticas públicas. Na segunda parte é apresentada a legislação federal e as
recentes discussões acerca de sua implementação em alguns municípios e estados. Na parte final é
apresentada a situação da política no município pesquisado, percebendo-se a não efetivação desta
legislação nas escolas até o final do ano de 2019. As considerações finais apontam para o fato de ser o
Ensino Religioso em escolas públicas uma política permeada de conflitos e que apresenta alto grau de
ambiguidade em sua formulação, assim como outras que carregam o fator religioso tão fortemente,
tendendo a ter uma implementação experimental em alguns estados e municípios ou a ter uma
implementação simbólica como no caso do município pesquisado.
Palavras-chave: Conflito-ambiguidade; Políticas públicas; Religião; Ensino Religioso
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Resumo
Este painel traz as inquietações de três pesquisadorxs-professorxs negrxs inscritxs no campo da
educação e que tem como foco suas pesquisas acadêmicas que refletem suas práticas docentes acerca
dos estudos das relações raciais na perspectiva de uma educação antirracista. O objetivo geral deste
trabalho é repensar as didáticas e os currículos produzidos por estudantes e professoras/es negras e
negros em diferentes espaços educacionais da Baixada Fluminense – Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Os objetivos específicos de cada texto são: refletir sobre a prática pedagógica de mulheres
negras a partir das narrativas (auto)biográficas assumidas como escrevivências; compreender os
processos de uma formação docente por meio das corporeidades, estéticas e histórias desencadeadas
pelo contato do cinema negro de Zózimo Bulbul e compreender as interfaces racismo-religiosidade na
prática educativa e as estratégias de seu enfrentamento. A teoria que perpassa e alinhava os três textos
se inscrevem no âmbito dos estudos pós-coloniais tendo como olhar as pedagogias decoloniais
fundamentadas em Quijano (2005), Walsh (2013; 2009), Hooks (2018, 2013), Miranda (2016; 2014),
Evaristo (2009), Mudimbe (2013) e também em autores que dialogam com essas perspectivas entre eles
Arroyo (2000) e Freire (1996). E no campo da Ciência da Religião como Soares (2013) e Junqueira
(2017). As metodologias utilizadas voltaram-se para os conhecimentos produzidos pelos pesquisadores
em conjunto com os sujeitos negros de diferentes espaços como as autobiografias, as etnografias, as
narrativas e as análises criativas. As pesquisas apresentam diferentes olhares para seus cotidianos, suas
inquietações e respostas para a realização de práticas antirracistas. A visão desses diferentes processos
foi possível devido ao engajamento e afetações dos pesquisadores em suas diferentes percepções e
análises acerca de suas concepções de sujeito, identidade, escola, prática docente, corporeidade e
formação de professores.
Palavras-chave: Pedagogias decoloniais; Corporeidade; Educação Antirracista;
CORPOREIDADES, ESTÉTICAS E HISTÓRIAS NOS CURRÍCULOS E NAS DIDÁTICAS DO
CURSO DE PEDAGOGIA EM UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL POR MEIO DO CINEMA
NEGRO DE ZÓZIMO BULBUL
Fábio José Paz da Rosa – Universidade Estácio de Sá

INTRODUÇÃO
Este trabalho compõe parte de uma tese de doutorado em que foi problematizado as
experiências de produção de presença negra por meio do cinema de Zózimo Bulbul em um curso de
Licenciatura em Pedagogia no campus de uma universidade estadual localizado na Baixada
Fluminense. As justificativas para pensar essa temática estão nas minhas experiências enquanto
professor negro universitário que busca constantemente problematizar com os licenciandos dos
diferentes cursos de Pedagogia a necessidade de produzir currículos e didáticas que tenham por
referências os conhecimentos produzidos por afro-brasileiros e africanos. Dessa forma, visamos
compreender como as licenciandas e os licenciandos produziram conhecimentos pautados nas
corporeidades, nas estéticas e nas histórias que possibilitassem didáticas e currículos decoloniais.
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Nessa perspectiva, uma pedagogia pautada nas decolonialidades é entendida como processo
educativo voltado às transmissões dos saberes e práticas sociopolíticas nos cotidianos e pelos
movimentos dos sujeitos historicamente pertencentes às estruturas coloniais. Segundo Walsh (2009,
p. 27), as pedagogias decoloniais se constroem “em escolas, colégios, universidades, no seio das
organizações, nos bairros, comunidades e movimentos e na rua, entre outros lugares”.
Mais do que ocuparem um determinado território onde se localizam as culturas
subalternizadas, tais pedagogias, de acordo com Walsh (2009), são insurgentes e buscam
intervenções nos campos relacionados ao poder em que tais práticas rebeldes são evidenciadas pelo
posicionamento das intelectualidades afro-americanas e dos povos indígenas.
Entendemos que essas práticas de rebeldias iniciam-se nas corporeidades e assim produzem
compartilhamentos das informações que possibilitam o encontro com a ancestralidade (HOOKS,
2014). Nesse sentido, contato com a ancestralidade através da cinematografia bulbuliana teve o
objetivo de fazer com que os participantes descobrissem fundamentações não enunciadas. Nesse
caso, o passado pode criar condições para que as negras e os negros se tornem intelectuais tanto na
análise quanto na produção da História fundamentada nas epistemologias diaspóricas e africanas.
Dessa forma, como nós, formadores de professores, mobilizamos a produção de presença
negra de forma que os licenciandos consigam ao mesmo tempo refletir, problematizar e produzir
corporeidades, estéticas e histórias que ainda não foram trazidas à memória? Para tentar responder
essa pergunta nos apropriamos de metodologias dos estudos de Cinema e Educação entre elas a
Análise criativa de filmes e do Minuto Lumière.
ANÁLISE CRIATIVA
Assistir a um filme pode disparar um gesto criativo em que cada espectador exercita outras
possibilidades imagéticas. Bergala (2008, p. 130) apresenta a análise de criação não como uma
finalidade em si, mas como passagem para outra coisa:
Essa outra relação que pode ser imaginada pelo espectador é ‘o retorno ao momento
imediatamente anterior à inscrição definitiva das coisas, em que as múltiplas escolhas
simultâneas estavam quase atingindo o ponto de serem decididas: o último ponto em
que os possíveis estavam abertos [...]

Esse último ponto que não foi fechado é onde encontramos outras possibilidades de imagens
e sons de um filme que nós podemos reelaborar de outras formas. Poderíamos dizer como bell

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

206

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

hooks: “eu preciso recolher os pedaços e cacos de quem sou e começar tudo outra vez, transformada
pela imagem” (2018, p. 42).
A escolha dos elementos imagéticos de um plano analisado pelo espectador, perdidos pelo
processo de apagamento histórico, tem a potência de fazer com que outras imagens se elaborem
pela maneira como cada pessoa vê. Nesse sentido, uma Análise criativa é atravessada pela
sensibilidade, mas também de racionalidade com as coisas pertencentes ao mundo e de como
queremos ressignificá-las. No caso dos licenciandos-espectadores, o exercício do olhar buscou
romper, de acordo com hooks (2018), com a sedução das imagens ameaçadoras, desumanizantes e
coloniais.

Por isso que nessa pesquisa exercitamos esses olhares decolonias pela filmografia

bulbuliana para que continuássemos a pensar e produzir outras imagens que rearfimassem e
questionassem pelo que não foi visto ou enunciado.
A Análise criativa, nesse sentido, foi um exercício potente para os estudantes,
majoritariamente composto por negras e negros, já que puderam produzir outras realidades
imagéticas que reverberassem suas reflexões como intelectuais de suas próprias existências. Afinal,
o desenvolvimento da criatividade também precisa ser pensado como conhecimento que vai ao
encontro do que se efetivará nas práticas pedagógicas do contexto da sala de aula.
Dessa forma, toda prática didática que visa desenvolver um conhecimento curricular é um
momento único.

E o trabalho com o cinema abre possibilidades sensíveis e criativas para

compreendermos qual foi a "travessia" ensinada e aprendida com o filme. Ao rever o filme,
detemos o olhar em uma imagem qualquer e perguntamos: Que outras escolhas diferentes os
estudantes fariam em relação às realizadas para esse momento do filme?
Essa outridade, como bem analisa bell hooks (2018), foi exercitada com sentido de romper
com ideias consideradas primitivas ou exóticas. Essa outridade, em outra relação epistemológica,
visou construir a presença da produção de conhecimentos de forma integral nas constituições
corpóreas, históricas e estéticas das culturas africanas e afro-brasileiras.
O MINUTO LUMIÈRE ENQUANTO POSSIBILIDADE DE RESGATE DA ANCESTRALIDADE
Se a Análise criativa foi uma das metodologias utilizadas para que os conhecimentos
corpóreos, estéticos e históricos se evidenciassem enquanto outros conhecimentos curriculares, a
prática do Minuto Lumière propiciou o desenvolvimento de uma didática decolonial na qual os
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licenciandos foram incentivados a produzirem conhecimentos ressignificadores em seus processos
de formação.
O Minuto Lumière tem a ver com o próprio nascimento do cinema. Esse exercício
cinematográfico é baseado na experiência dos irmãos franceses Auguste Lumière e Louis Lumière,
inventores do cinematógrafo em 1895, um aparelho que tinha a função de filmar, copiar e projetar
as imagens, utilizando uma manivela. Sobre esse exercício cinematográfico
[t]rata-se de uma prática mágica, que permite fazer uma experiência inaugural do
cinema ao restaurar sua primeira vez com um exercício relativamente simples. [...]
Parafraseando Bergala [...] no simples ato de captar um minuto está toda a potência do
cinema e, no enquadramento, descobrimos um mundo que sempre nos surpreende
(FRESQUET, 2013, p. 131).

Se a cinematografia bulbuliana é intrínseca a uma epistemologia afro-brasileira em que
corporeidades, estéticas e histórias se inter-relacionam para produzir novas aprendizagens, logo
compreendemos a invenção estabelecida nesse constante processo em que as negras e os negros
abordam sobre si em uma relação com o passado a ser descoberto.
O exercício do Minuto Lumière é uma experiência aparentemente simples pela qual
registramos um minuto do mundo. Na sua simplicidade identificamos conhecimentos éticos,
pedagógicos e estéticos que se tornam um complexo e rico “gesto democrático” (FRESQUET,
2013, p. 89). Desde crianças pequenas até adultos e idosos podem recortar um minuto do seu tempo
e lugar. No entanto, essa escolha não se efetiva sem que cada cineasta consiga relacionar o que
pretende produzir com o que é elaborado por uma coletividade. Assim, o Minuto Lumiére “[...] tem
a capacidade de atravessar de algum modo o tempo e os espaços diferentes”. (FRESQUET, 2013,
p.89). Um Minuto Lumière pode captar não somente uma imagem relacionada ao presente
imediato, mas pode resgatar memórias esquecidas ou que ainda precisam emergir por outros olhares
acerca da ancestralidade negra.
Assumir a ancestralidade africana e afro-brasileira enquanto saber intrínseco às existências
negras ou reconhecer nessas epistemologias outras concepções de mundo para os não-negros efetiva
diferentes práticas que se constroem de acordo com as inter-relações entre sujeitos que podem ver e
escutar o outro em sua integralidade. Afinal, cada sujeito “faz uma escolha para filmar um
fragmento da realidade – que é também uma escolha ética e política” (FRESQUET, 2013, p. 69) e
isso está diretamente relacionado com as formas de olhar o mundo em sua pluralidade, mas
considerando questões específicas das identidades.
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As questões identitárias na formação de uma ética podem ser compreendidas por meio do
Cinema Negro de Zózimo Bulbul assim como Hooks (2018) problematizou da necessidade que as
populações negras têm para reconstruir uma arqueologia das memórias que nos leve a uma
“autorrecuperação política” (HOOKS, 2018, p. 313) que distancia a assimilação e o esquecimento.
A PRODUÇÃO DE PRESENÇA NEGRA POR MEIO DA ANÁLISE CRIATIVA E DOS
MINUTOS LUMIÈRE
A instituição escolhida para o desenvolvimento dessa investigação é por excelência
decolonial. O campus dessa universidade estadual está localizado no terceiro município mais
populoso do Estado do Rio de Janeiro e que é um composto por majoritariamente negros. Essa
realidade tem feito com que muitos docentes dessa instituição desenvolvam a mais de quatro
décadas pesquisas e práticas de formação docente para repensar esse território como produtor de
conhecimentos com e para os sujeitos da Baixada Fluminense.
Um dos conhecimentos que tem fundamentado o currículo e a didática da formação de
professores dessa instituição é o cinema. Por isso, nossa pesquisa se desenvolveu em uma disciplina
eletiva voltada ao ensino dos conhecimentos básicos da sétima arte para aplicá-los nas escolas de
educação infantil e do primeiro segmento do ensino fundamental.
O espaço de formação docente de acordo com Miranda e Riascos (2016) é mais um lugar de
formação comunitária cultural que nos suscitam a reelaborar nossas memórias coletivas. Isso exige,
de acordo com as autoras, o reconhecimento por parte dos espaços de formação docente, assim
como das escolas, de processos de educabilidade das populações afro-diaspóricas que podem
ressignificar os conhecimentos curriculares e didáticos por meio das epistemologias que se
desenvolvem em relações com diferentes linguagens artísticas, entre essas, as cinematográficas.
Iniciamos a nossa pesquisa apresentando a pesquisa sobre cinema negro de Zózimo Bulbul
enquanto produtor de conhecimentos decoloniais aos estudantes do curso de Pedagogia. Em
seguida, explicamos o desenvolvimento da pesquisa por meio da Análise criativa e do Minuto
Lumière. Antes da exibição, informamos que as aulas seriam gravadas para análise da pesquisa a
partir do consentimento e da assinatura do Termo Livre e esclarecido de pesquisa de todos os 18
licenciandos do curso de Pedagogia da instituição lócus da pesquisa. Do total de estudantes, 14
eram mulheres, majoritariamente negras e quatro eram homens.
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No primeiro dia de aula exibimos o filme Alma no olho (1973), de Zózimo Bulbul. O curtametragem com duração de 11 minutos e 5 segundos, realizado em preto e branco, apresenta Zózimo
contando a trajetória do negro representando várias personagens somente pela expressão corporal.
Logo no início do filme aparece sob o rosto de Bulbul o nome do curta- metragem em letras
cursivas: Alma no Olho. Aos poucos a câmera se afasta e gradualmente começamos perceber que as
letras ocultavam justamente os olhos de Bulbul. O som de um tambor se enuncia e aos poucos um
enquadramento do rosto de uma das primeiras personagens aparece nitidamente. Seus olhos se
direcionam para esquerda e direita e finalmente fixam a câmera, penetrantes, antecipando ao
espectador uma cobrança.
Os próximos enquadramentos mostram seu sorriso que vira gargalhada e a câmera parece
mergulhar na garganta, focando no movimento da língua e do interior da boca. A gargalhada dá
lugar a um gesto com a boca bem aberta. Os músculos do perfil do rosto se movem pela ação da
mandíbula. Poderíamos dizer que esta primeira personagem interpretada por Bulbul é o de um
homem que se reconhece a partir de seu corpo. Entendemos que a personagem está nascendo e se
deixa vir à existência. Após a câmera focar na corporeidade da primeira personagem, os tambores
voltam a compor a cena anunciando outras das partes do corpo.
Em seguida, dois planos mostram a axila e parte do rosto e outro que acompanha o suor que
escorre de suas axilas. Uma sequência de planos que começa tomando o lado direito das costas,
ombro e rosto, continua pelo peito, axila. Uma mão que se abre lentamente do lado do peito, cujo
pelo se confunde imediatamente com o do púbis, a seguir, suas nádegas.
Aos três minutos e quinze segundos, adentra o saxofone de John Coltrane, músico afroestadunidense a quem Bulbul dedica o filme. É nesse momento em que se pode enunciar o primeiro
estranhamento, característica que depois se tornará mais evidente na composição imagem e som. O
saxofone vai revelando um lamento esquecido pela personagem.
Uma nova sucessão de planos apresenta uma segunda personagem que traja vestimentas de
uma das diversas culturas africanas. As imagens da primeira personagem, sem roupas vão se
contrapondo às da segunda. Nos planos seguintes, os tambores se intensificam a cada alternância de
plano entre o homem livre e esse que agora é detentor de poder. A alegria dessa personagem que
dança bem vestido é alternada gradualmente por planos de closed da primeira personagem em que o
rosto olha com uma expressão de suspeita para a câmera.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

210

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

A cada alternância de plano, a primeira personagem vai se estranhando ao se tocar, como se
estivesse dando conta de não ter mais aquele corpo. Ao mesmo tempo a imagem da segunda
personagem em trajes de um rei africano também vai estranhando aquela primeira personagem ao
qual já foi livre e dona de si. A primeira personagem já não demonstra tanta alegria. Apenas se toca
na esperança de ainda se reconhecer. Já o segundo, detentor de riquezas agora vibra, dança e faz
gesticulações como se quisesse acompanhar ainda o som primitivo dos tambores. Mas também
parece não ouvir o saxofone, cada vez mais lamentoso.
Em seguida, os planos da segunda personagem começam a se alternar com uma terceira
personagem em que essa, apesar de estar vestida com trajes da realeza, aparece com uma expressão
de julgamento daquela. A segunda personagem vai aos poucos se dando conta de que não tem mais
motivos para demonstrar alegria. Ela mesma vai se estranhando, como se não reconhecesse mais
seu corpo em sua plenitude.
Dessa forma, a personagem sai de cena e câmera fixa a tela toda em branco. Em seguida, a
personagem volta andando para trás com uma expressão de estranhamento e finalmente percebe o
cenário todo branco a sua volta. A partir desse momento, o som do saxofone de Coltrane se torna
mais vibrante do que os outros instrumentos chegando ao ápice de sua performance: agora, a
personagem está presa.
Uma imagem em plongée mostra a personagem deitada no chão com os braços abertos,
procurando uma saída e começa andar, como tentando fugir para o lado esquerdo do
enquadramento. Ao continuar a fazer diversos movimentos com os braços tentando fugir desse
lugar, se soltar dos braceletes, revelando sua impotência. A partir desse instante, sons dissonantes se
acrescentam ao sentimento de incômodo e agonia que as imagens provocam. O som do saxofone
sobressai quatro vezes lembrando o apito dos navios tumbeiros.
O saxofone se impõe sob todos os instrumentos. Nesse momento, as alterações de planos
dos figurinos e dos movimentos sucedem situações dos modos de existência mais estereotipados do
negro na sociedade. Do processo escravocrata aos dias atuais, as personagens interpretadas por
Zózimo reiteram as posições aos quais os negros continuam aprisionados: o lavrador, o jogador de
futebol, o sambista, o pugilista, o ladrão e o pedinte. Mesmo quando existe a possibilidade de
ascensão social, representados em outro plano pelo violonista e pelo intelectual, as correntes
continuam a aprisioná-lo.
Após toda a trajetória de dor e opressão, a personagem vai abandonando cada uma das
vestimentas brancas: paletó, camisa, calça, bermuda, sapato. De algum modo, ele volta ao que era
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somente com o seu corpo, como nasceu. Regressa a primeira personagem do curta-metragem, que
caminha em direção à câmera, levanta os braços e arrebenta as correntes. Toda a cor preta da pele
de Zózimo ocupa a tela. A personagem que agora quebrou os grilhões ainda continua com as
argolas, levando em sua memória o som dos últimos tambores.
Após a exibição, iniciamos a análise criativa com a Turma I, do turno da Tarde, com o
seguinte questionamento: O que vocês viram?
Estudante A: Um escravo [pausa] Ele foi preso capturado, feito de escravo e teve que
agir como um homem branco, em uma civilização branca.
Estudante C: [...] aquele negócio do violino, do livro e aí depois ele conseguiu se
libertar, mas ele se libertou quando voltou a sua ancestralidade [movimento com as
mãos, direcionada para trás]

Ao iniciar sua análise, o estudante A reconhece a figura do escravo em Alma no olho. Em
seguida, ele faz uma pequena pausa como se estivesse organizando as ideias apresentadas e afirma
que a personagem foi feita de escrava já que estava em uma civilização branca. A atitude do
estudante de parar e pensar e ir aos poucos elaborando sua análise remete à própria intencionalidade
do cineasta em relacionar essa ambiguidade entre o estereótipo e o que não deveria ser
fundamentado enquanto tal ideia. Assim, o filme em Alma no olho demonstra o objetivo em mostrar
imagens desgastadas de forma diferenciada e a partir dali pensar de outra forma, ou seja, criticar as
imagens pelas próprias imagens.
A Estudante C já elabora uma análise mais próxima da estética do filme ao relacionar as
possíveis liberdades em meio às opressões ainda existentes. A menção ao violino e ao livro parece
não ser o suficiente para que uma das personagens alcançasse a liberdade por meio desses objetos
culturais, pois continua presa às correntes de cor branca. Assim, essa liberdade só aconteceria
quando a personagem finalmente volta à sua ancestralidade e rompe com as correntes.
Na Turma II, do período noturno, as análises criativas também foram remetidas às questões
estéticas do curta-metragem:
Estudante D: Eu vi um ser que parecia feliz, sorrindo, se tocando, se reconhecendo e
depois de um determinado momento ele está com correntes brancas, cercado de
paredes brancas [...]
Estudante F: Me chamou atenção na parte que ele está lendo o livro, quando ele de
certa forma entra pra academia. Ao mesmo tempo que entra para o mundo da
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liberdade, ele continua, apesar de livre, sempre escravo. Está preso ao que dizem para
ele.

A imposição cultural é um dos elementos analisados pelos estudantes do período noturno.
De forma mais objetiva, os estudantes desse turno relacionavam diretamente a análise a um
elemento estético. Assim, para a estudante D, as paredes brancas eram a imposição da cultura.
Seguindo a análise criativa por elementos que ainda oprimem os negros, a estudante F compreende
a aquisição do livro pela personagem ocasionada pelas imposições eurocêntricas. Mesmo diante de
uma suposta liberdade, os estudantes compreenderam que as personagens estão inseridas em
diferentes formas de opressão.
No segundo momento da aula, os estudantes foram convidados novamente a assistir ao filme
Alma no Olho. Ao final, fundamentados na perspectiva da Análise criativa, eles foram questionados
sobre o que eles mudariam caso fossem co-produtores da obra:
Estudante A: Comecei a ver de outra forma. O filme poderia ter outros embates. Como
a questão da criança negra. No início, parece que ele está nascendo.
Estudante B: Mudaria a música. Começaria mais calma e depois aumentaria de acordo
com a intensidade da angústia. Quando estivesse mais alegre, mais rápida. Quando
sozinho, uma música de abandono, solidão.

A Estudante A compreende que o curta-metragem poderia trazer a questão das crianças
negras. Na interpretação dos primeiros planos existe essa ideia em que a personagem se toca e se
reconhece assim como um infante. Essa análise remete as possíveis relações que podem ser feitas
com diferentes gerações o que é essencial para reconstrução de uma ancestralidade que deve estar
comprometida com o pleno desenvolvimento desde a mais tenra infância. Já a estudante B pensa os
diferentes planos sendo compostos por diferentes músicas em que cada uma poderia representar um
sentimento das personagens. A intencionalidade do cineasta que atravessou o pensamento da
estudante é entendida por estéticas que podem ser conduzidas pelas sonoridades que se expressam
nas corporeidades.
O MINUTO LUMIÈRE TRAJETÓRIAS: PRESENÇAS/AUSÊNCIAS NEGRAS NO CURSO DE
PEDAGOGIA
Para o segundo dia, propomos aos licenciandos a apresentação de Minutos Lumière tendo
como referência o filme Alma no olho (1973) que deveriam ser produzidos entre as duas semanas
em que a pesquisa foi desenvolvida.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

213

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

Na turma I, uma das estudantes explica o Minuto Lumière produzido por ela. A câmera é
colocada a certa distância onde capta ao fundo dois espaços que são separados por uma coluna: o
local da xerox e o da subida da rampa de acesso ao primeiro andar do campus. Os enquadramentos
formados pelas colunas e as paredes do prédio possuem lâmpadas acesas que iluminam pouco os
espaços, já que era de noite:
Estudante B: Eu escolhi a noite... e também eu escolhi aquela entrada da rampa que
representa um espaço de passagem de professores, de alunos. Eu também filmei a
xerox, que também é um espaço bastante procurado. Eu pensei em um nome para o
filme que seria “Trajetórias”. Eu achei super legal a rampa, já que esses espaços na
faculdade são transitórios. Porque também a universidade muda muito as pessoas.
Principalmente os cotistas. Aí eu comecei a pensar muito nisso: Como é a trajetória
desses alunos cotistas? Porque eu como cotista no primeiro período participei de
muitas atividades, mas tem cotistas que não sabem onde ficam os espaços da xerox, da
biblioteca, os núcleos de estudo. Tem espaços aqui que os alunos não conhecem. E aí
eu fiquei pensando nessa questão mesmo. Quais são os espaços que os alunos
conhecem? Será que a faculdade é só sala? Será que é só xerox? [...]

A Estudante B analisa o espaço estético da faculdade que pode levar os colegas a trilharem
um caminho. A rampa é o que permite o acesso aos variados espaços do campus. É um local em que
não se permanece. A falta de visibilidade de alguns estudantes, de acordo com o Minuto Lumière da
Estudante B, faz com que ainda pensemos esse espaço de formação não ocupado por todos. Nesse
caso, a rampa reitera esse não lugar para os negros na comunidade acadêmica.
A Estudante S, do turno da noite, ao ver o Minuto Lumière Trajetórias, reitera essa
dificuldade de continuar a estar presente em todos os espaços de formação do campus universitário:
Estudante S: Quando eu entrei aqui [na faculdade] eu tinha dezessete anos. Eu ainda
tinha tempo, eu vinha para cá mais cedo, eu desenvolvia mais atividades na faculdade.
Hoje em dia, eu chego correndo e saio correndo. [...] Eu chegava às vezes às três horas
da tarde e hoje vê que está muito corrido, tem um impacto muito grande. As
responsabilidades que mudam muito. Meu sonho de princesa é estar aqui na faculdade
de tarde. Eu sempre chego já de Noite.

A estudante S revela as dificuldades de estar na faculdade por mais tempo devido às
responsabilidades de trabalho, o que a impede de estar mais tempo no campus universitário. A
licencianda tem consciência de que a impossibilidade de estar mais tempo dedicando-se aos estudos
ocasionam prejuízos a sua formação. Ao final de sua colocação, ao fazer a analogia que o seu
“sonho de princesa” seria estar na faculdade no período vespertino revela ainda a realidade da
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desigualdade social sendo atravessada pelas desigualdades raciais que impedem principalmente as
estudantes negras de terem uma formação adequada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência de desenvolver a presença negra por meio de novas imagéticas a partir do
filme Alma no olho (1973) possibilitou aos licenciandos do curso de Pedagogia reconhecerem a
corporeidade nas diferentes interpretações de Zózimo Bulbul constituindo criativas estéticas e
histórias.
Por meio da Análise criativa, os estudantes conseguiram compreender a intencionalidade do
cineasta ao utilizar diversas estéticas para enunciar poder e escravidão, opressão e subordinação
como a imposição da cor branca em contraste com a pele preta de Zózimo Bulbul.

Essa

aprendizagem nos possibilita compreender a potência de currículos e didáticas decoloniais que
podem ser ensinadas por meio das imagens.
Ao analisarem a produção do Minuto Lumière Trajetórias, as estudantes negras
conseguiram

elaborar

conhecimentos

pertinentes

às

suas

vivências

e

existências

ao

problematizarem suas dificuldades em permanecer na universidade de forma plena e significativa.
Essas análises permitem com que essas estudantes se empoderem e se olhem com o intuito de
produzir “solidariedade, irmandade e amor” (HOOKS, 2018, p. 99) entre elas. Essa relação de
reconhecimento, reflexão e produção de epistemologias femininas negras relacionadas às
experiências das espectadoras fazem com que essas estudantes se olhem e se vejam. Dessa forma,
as estudantes, por meio do Minuto Lumière Trajetórias, puderam reconhecer pelas imagens o que
relacionavam às suas existências, principalmente de mulheres negras em processo de formação no
Ensino superior.
Diante desse reconhecimento, pode-se vislumbrar a ideia de que as mulheres negras são as
intelectuais por excelência de produção de conhecimentos afro-brasileiros ao qual elas têm maiores
capacidades para relacionar as problematizações de suas existências com imagens poéticas que
trazem novos conhecimentos aos currículos da formação de professoras das séries iniciais e da
educação infantil.
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Resumo
Esta pesquisa tem o intuito apresentar as experiências fílmicas que buscaram questionar e reconceituar
as ideias de corporeidades, estéticas e histórias por meio do cinema negro de Zózimo Bulbul em duas
turmas da disciplina do curso de Pedagogia que versa sobre cinema e educação no campus de uma
universidade estadual localizado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A
fundamentação teórica está centrada nas Pedagogias decoloniais que propõe a construção dos
conhecimentos pelas sociedades historicamente subalternizadas, em nosso caso, as populações negras.
Para isso, aplicamos as metodologias da Análise criativa como forma de construir outras possíveis
imagens por meio das estéticas da obra analisada, Alma no olho (1973), e também do Minuto Lumière
como exercício cinematográfico que tem o intuito de captar imagens do cotidiano de até um minuto.
Dessa forma, os licenciandos desenvolveram imagéticas em que negritudes foram reelaboradas e
enunciadas de formas diferenciadas, como dos estudantes negros que cada vez ocupam os espaços
acadêmicos. Dessa forma, a proposta da pesquisa visou também repensar novos currículos e didáticas
que tensionassem as epistemologias afro-brasileiras e africanas por meio das imagens no processo de
formação docente. Assim, os estudantes-espectadores produziram conhecimentos analíticos e
imagéticos inter-relacionados às suas vivências e existências em meio às dificuldades impostas às
comunidades negras enquanto licenciandos e futuros docentes da Educação infantil e das Séries iniciais.
Os resultados culminaram na defesa de que a formação docente pautada nas Pedagogias decolonias
engajam os estudantes a se verem como intelectuais de seus processos de formação e também
produtores de currículos e didáticas por meio de epistemologias construídas pelas imagéticas negras.
Palavras-chave: Corporeidade; História; Formação docente; Pedagogia decolonial; Zózimo Bulbul.
SABERES DOCENTES: REFLEXÕES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Célia Regina Cristo de Oliveira – Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO
As tatuagens nas costas são conhecidas daqueles que as executam, não de quem as
traz. (Provérbio Africano)
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Os objetivos desse trabalho são refletir sobre experiências de práticas pedagógicas de
mulheres negras em sala de aula compreendendo esse espaço como lugar de libertação (Hooks,
2013). Refletindo sobre o status da docência, na universidade, Hooks sinaliza que a sala de aula
não é lugar para estrelas e sim um lugar de aprendizado (p. 216). Ensinar e potencializar estudantes
da escola básica de periferias urbanas, como os da rede de ensino de Duque de Caxias, é uma forma
de transgressão e de aprendizado, não de estrelismos. É pensar, por exemplo, em como tratar de
questões complexas como o racismo em sala de aula precisa ter comprometimento que vem desde a
formação docente, nos cursos para o magistério. Uma tarefa apenas para professoras e professores
negros? Para militantes e ativistas do Movimento negro? Ou para todos que compõem o cenário
educacional? Caberia uma reflexão sobre os saberes docentes – que trazem as marcas impressas em
suas costas (trajetórias) que limitam ou alavancam sua potência no ato de ensinar.
A narrativa na primeira pessoa como processo metodológico, que reflete uma prática
docente, também coloca na cena educacional a questão de quem pode falar. Consideradas como
atividades menores e meramente repetitivas, as práticas docentes, frente às pesquisas hegemônicas,
são uma ação singular que contém importantes registros do vivido (PACHECO, 2008, p. 169).
Tardif (2014) sinaliza que a questão do saber dos professores não pode ser separada das
outras dimensões do ensino. Concordamos com o autor que nos contextualiza, no âmbito dos
ofícios e profissões, relacionando o saber com os condicionantes e com o contexto do trabalho:
o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar
um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que se flutua no espaço: o
saber dos professores é o saber deles está relacionado com a pessoa e a identidade
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros
atores escolares na escola, etc por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com
esses elementos constitutivos do trabalho docente (TARDIF, 2014, P.11).

Diante do exposto, indagamos: A quem cabe o oficio de dirimir no cotidiano escolar, as
ditas “pequenas picuinhas” entre estudantes quando as ofensas racistas são proferidas a uma criança
negra, por exemplo, ao ser chamada de macaca? Teríamos que ter um militante da causa negra em
cada escola? Seria necessário fazer palestras, oficinas, cursos diversos? Ou as questões, por serem
mais profundas precisam ser trabalhadas nos cursos de formação docente? E quem formará os
docentes na temática das relações raciais? Apesar da oferta de cursos que envolvem a temática,
surge mais uma indagação: há interesse por parte dos professores em se aprofundar e desenvolver
práticas educacionais antirracistas?
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Nesse sentido, a apresentação de uma atividade prática, dentre outras realizadas no cotidiano
escolar podem ser pistas para pensar à construção de uma agenda antirracista na escola, no interior
da sala de aula.
Este trabalho pretende abordar uma experiência docente e se divide em três partes: os relatos
do vivido e as escrevivências. A discussão teórica em que se busca entrelaçar a teoria e prática nas
relações raciais é a teoria decolonial.
Apontamos ao final a importância de refletir sobre este tema, bem como termos mais
escritos sobre práticas docentes de professoras, cujas protagonistas praticantesdocentes, sejam as
professoras negras e suas escrevivências, considerando que tais narrativas configuram um processo
decolonial, tendo em vista nosso histórico de rompimento com as culturas coloniais.

SOBRE (AUTO)BIOGRAFIAS E DAS PRÁTICAS DOCENTES
Falar da pessoa do professor e seu processo formativo é algo recente na historiografia
educacional. Bueno, citando Nóvoa, (1992) revela que:
No âmbito dos estudos mais recentes sobre formação de professores notável a ênfase
que se tem posto sobre a pessoa do professor, aspecto este nitidamente ignorado, ou
mesmo desprezado, nos períodos anteriores à década de 1980. Essa viragem, tal como
António Nóvoa caracteriza o redirecionamento das pesquisas e das práticas de
formação, tem início, segundo ele, com a obra de Ada Abraham – O professor é uma
pessoa – , publicada em 1984, pois é a partir de então “que a literatura pedagógica foi
invadida por obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos
profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal
dos professores” (BUENO 2002, p. 13).

Mesmo sendo objeto recente de pesquisas, professores(as), sobretudo, as professoras negras,
têm muito a relatar.

O registro das práticas docentes torna-se valorizado, pois coloca os

profissionais da educação, não apenas os professores (entendendo que todos educam), mas também
os demais componentes da comunidade escolar como diretores, membros da equipe técnicopedagógica, pessoal administrativos, estudantes, responsáveis, equipe da cozinha, porteiros e equipe
de limpeza, como sujeitos, na condição de protagonistas com relevantes contribuições para o campo
da educação.
Dentre outros argumentos que justifiquem as (auto) biografias, neste caso para a formação
de professores, BUENO (2002, p. 22), citando Dominicé, destaca que:
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Dominicé (1988b) em uma de suas reflexões sobre o uso das histórias de vida
esclarece bem esta concepção, afirmando que: a história de vida é outra maneira de
considerar a educação. Já não se trata de aproximar a educação da vida, como nas
perspectivas da educação nova ou da pedagogia ativa, mas de considerar a vida como
o espaço de formação. A história de vida passa pela família. É marcada pela escola.
Orienta-se para uma formação profissional, e em consequência beneficia de tempos de
formação contínua. A educação é assim feita de momentos que só adquirem o seu
sentido na história de uma vida.

Neste caso, dentro desta narrativa seria quase impossível separar uma coisa da outra - ser
professora, mulher e negra e se constituir como tal, a partir de minha história de vida, trazendo
relatos do meu vivido. Ver-se reconhecida como sujeito e estimulada a escrever sobre si, na
primeira pessoa, promove um paradoxo: escrevo ou não? Em que minha trajetória como mulher
negra e professora na/da educação básica, nas séries iniciais do ensino fundamental contribui para a
formação e a prática pedagógica de outras/os praticantedocentes?
Praticantedocente é uma expressão utilizada e definida pelo professor Dirceu Pacheco
(2008) em sua tese de doutorado:
como aquela que reconhece e referencia os diversos agentes que interagem nas redes
microbianas dos cotidianos escolares agindo, numa ação contra-hegemônica, à
redução ao anonimato e às condições de subalternização impostas pelos poderes
institucionalizados. (PACHECO, 2008, p. 20)

Como pesquisador de sua prática e atuante no chão da escola, o professor Dirceu Pacheco,
narra sua trajetória docente como professor do Colégio Pedro II e do CAp-UERJ, desde sua
infância. Esse posicionamento autobiográfico possibilita também, que nós professores/professoras
negros/negras, de periferias urbanas, independente do chão de escola, tenhamos nossas práticas
registradas.
DE ONDE VIM, AONDE ESTOU – UM BREVE PERCURSO (AUTO)BIOGRÁFICO
Sou uma mulher negra, a segunda filha mais velha (de uma família com nove filhos) a entrar
na universidade, com pai metalúrgico e mãe dona de casa (tendo que trabalhar em alguns momentos
de desemprego do meu pai, como diarista e auxiliar de serviços gerais – em casa de família e em
hospitais). Sou professora das séries iniciais do ensino fundamental da educação básica, desde o
início de 1991. Trabalho na rede pública municipal de ensino de Duque de Caxias desde 2001. Há
pouco mais de um ano, atuei como professora convidada da Pós-Graduação Estado e Relações
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Étnico-Raciais (curso cuja construção participei desde início), na Universidade Castelo Branco
(MBA/UCB), campus Realengo, ministrando as disciplinas: (1) Gênero e Identidades Sociais, (2) O
Negro e as Ações Afirmativas. Sou mestre em Ensino-PPGEB-CAp/UERJ e doutoranda em
Educação/UNIRIO.
A trajetória profissional marcada pela inserção em coletivos negros do Estado do Rio de
Janeiro ganha importância e os cursos pré-vestibulares para negros e carentes (PVNC), bem como o
vínculo com a EDUCAFRO (Educação e cidadania para afrodescendentes e carentes), são cruciais
para esse processo de leitura de mundo. Como membro da Pastoral da Juventude e adepta da
Teologia da Libertação participei de processos de formação na temática das relações raciais no
âmbito do projeto “A Cor da Cultura” além de elaborar conteúdos programáticos subsidiando
seminários, simpósios e congressos diversos. Ao mesmo tempo, convivi com as mais variadas
situações em que a discriminação racial garantiu desvantagens em diferentes níveis. Sobre esses
desafios assumidos, importa ratificar as aprendizagens coletivas e transgressoras advindas da
formação de base, seja na Igreja, seja nos espaços onde reforçamos nossas negritudes.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: RELATANDO A EXPERIÊNCIA
Localizamos em outro escrito de BUENO (1993) na obra “Docência Memória e gênero:
estudos alternativos sobre a formação de professores”, a preocupação com as memórias colocadas
em segundo plano. Para a autora “é importante mostrar a existência e o porquê de determinadas
memórias ficarem à margem” (p. 304).
No intuito de fazer emergir as memórias advindas da prática, relato a atividade desenvolvida
em sala de aula com alunos do ciclo de alfabetização de uma escola municipal em Duque de Caxias,
com idade entre de 8 a 13 anos, com histórico de repetência e fracasso escolar. A atividade tinha
como ponto de partida a leitura com o livro “O mundo no Black Power de Tayó” de Kiusam de
Oliveira. Iniciamos a atividade fazendo o seguinte questionamento: “Quando você ouve a palavra
Tayó, o que vem a sua cabeça? É nome de gente? De bicho? É uma planta? O que é?”
Ao fazer esse questionamento aos alunos, no desenvolvimento da pesquisa, surgiram vários
tipos de respostas como pessoas, plantas e animais. Ao ler o título do livro, perceberam que a
personagem era uma pessoa. Pedi para que representassem essa pessoa. Alguns tinham referências
pessoais sobre o Black Power, outros não. Então surgiram meninas e meninos com cabelos crespos,
ondulados, alisados, com características de mangá e até sem cabelos. Tayó é uma criança negra cujo
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nome em Iorubá significa “Dá alegria” podendo ser masculino ou feminino. Essa característica fez
inicialmente os estudantes imaginarem as diferentes formas físicas dessa personagem.
Spivak (2010) alerta sobre o perigo de se constituir o outro e o subalterno apenas como
objetos de conhecimento por parte de intelectuais que almejam meramente falar pelo outro. Neste
sentido, este trabalho, fruto de muitas inquietações, traz a fala de estudantes, que foram meus
alunos, na condição de coautores deste relato. Suas falas revelam o caminho que tenho percorrido
desde então, em busca de uma educação comprometida com

a construção de uma agenda

antirracista. Destaque para dois relatos, com nomes fictícios. O primeiro de uma menina negra
(Kiheinde, 10 anos) que não se reconhece como tal:
“____Eu achei ela linda... como eu queria ter o cabelo dela, eu queria ter a pele dela.
Eu gosto muito desses livros.”

O segundo relato é de um menino que se reconhece como branco, embora sua característica
física revele o contrário:
Hampaté: A história da Tayó é muito legal, eu gostei por causa que lá era na África.
Antigamente não tinha muita internet...
Professora: E o que você gostaria de dizer sobre ela?
Hampaté: E eu gostaria de falar que queria ter uma vida igual a dela, por causo que ela
tinha pessoas do lado dela
Professora: E você não tem ninguém do seu lado?.... eu tenho gente do meu lado, só
Hampaté: Que ela tinha gente que gostava dela mesmo. Eu queria ter o cabelo igual o
dela, todo pra cima.”

Essas falas foram transcritas de um vídeo feito com os estudantes relatando suas impressões
acerca da leitura feita do livro. Kiheinde sendo uma menina negra cujas características fenotípicas
se assemelham as da personagem do livro foi incapaz de se perceber. Talvez porque Tayó seja
alguém com a autoestima elevada e que conta com o apoio de sua mãe. O que contrastava com
Kiheinde. O mesmo se percebia em Hampaté. Sua fala foi dilacerante e revela que meninos também
se sentem desamparados, necessitando de apoio e carinho. Por morar apenas com a mãe percebe-se
uma criança triste e sem afeto, sob os cuidados de terceiros.
De maioria negra, esta turma conseguiu me inquietar e me afetar de tal forma que me
projetou à construção deste trabalho, dentro de uma perspectiva de (re)pensar o currículo escolar,
seu padrão ainda engessado e nas diferentes formas de contribuir para a construção do
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conhecimento junto aos estudantes. Deparei-me com a complexa dinâmica que envolveria trabalhar
autoestima, respeito para consigo mesmo e o outro, além de promover o desejo de estudar e de se
manterem na escola, sobretudo os adolescentes, que faltavam bastante.
SOBRE TECER O PEDAGÓGICO E O DECOLONIAL
Acreditando, como Quijano (2005), que a ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem
história conhecida antes da América, como justificativa de dominação impondo a diferenciação
entre as pessoas, e por isso forjando novas identidades, que foram
associadas às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, como constitutivas
delas, e, consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em outras
palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de
classificação social básica da população (QUIJANO, p.117).

Tal constructo nos permite pensar por que ainda há tanta resistência à construção de
sociedades mais justas e igualitárias em países que viveram a experiência de terem sido
colonizados, uma vez que, os ranços coloniais perduram até hoje. No entanto, fazer reflexões que
busquem compreender estes processos é necessário. A decolonialidade é o elemento chave que
pode nos por no curso de um nova visão para a vida, a partir do trato pedagógico.
Es a partir de este horizonte histórico de larga duración, que lo pedagógico y lo
decolonial adquieren su razón y sentido político, social, cultural y existencial, como
apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma y, por ende, a las
memorias colectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido
manteniendo como parte de su existencia y ser (p.25)

Dialogar com as memórias coletivas advindas dos silenciados da colonização é o desafio
tanto para a academia que forma os docentes, quanto para as escolas, onde se legitimam práticas de
subalternização, na construção de um olhar e práticas decolonial.
Os currículos escolares são a prova de que ainda nutrimos práticas coloniais e de
subalternização e de que, paralelamente, estamos trilhando alternativas para romper este ciclo. bell
hooks, em diálogo com Paulo Freire (2013) revela em sua obra a importância de ensinar a
transgredir, quando reflete a educação como prática da liberdade. A teoria que prega um currículo
único ainda é a que nos ‘norteia’ enquanto formadores de outros sujeitos, é a que nos impede, como
afirma hooks de ensinar a transgredir e de abraçar a mudança. E para isso é necessário uma
pedagogia engajada (2013). Tomo-a como inspiração:
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Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência.
Uma frase isolada de Freire se tornou um mantra revolucionário para mim: “Não
podemos entrar na luta como objetos para nos tornamos sujeitos mais tarde.”
Realmente é difícil encontrar palavras adequadas para explicar como essa afirmação
era uma porta fechada e lutei comigo mesma para encontrar a chave – e essa luta me
engajou num processo transformador de pensamento crítico. Essa experiência
posicionou Freire, na minha mente e no meu coração, como um professor desafiador
cuja obra alimentou minha própria luta contra o processo de colonização – a
mentalidade colonizadora. [grifo meu]. (p. 66)

A fala de bell hooks dialoga com fala da professora pesquisadora e ativista do Movimento
Negro Nilma Lino Gomes, quando por ocasião da 39ª Reunião da Associação Nacional de Pósgraduação em Educação – ANPED, ocorrida em outubro de 2019, na UFF, em Niterói.
Faço aqui uma provocação: a rejeição de alguns setores da pesquisa educacional à
teoria decolonial é porque ela nos dá ferramentas politico-epistemológicas, destaca
sujeitos do processo colonial. (GOMES, 2019)

Miranda e Riascos (2016) em momento anterior, já anunciavam o que a professora Nilma
sinalizou no encontro, bem como sua vasta trajetória neste campo.
Nesse sentido, estamos lado a lado com as abordagens sugeridas por Walsh (2013;
2014) sobre pedagogias decoloniais. Como vítimas da racialização, todos os
segmentos “não europeus” são também “não humanos” e facilmente posicionados
como grupos de segunda classe, inferiorizados.

E ainda sob a inspiração da professora Nilma Lino Gomes, ressaltando a importância do
Movimento Negro para o cenário educacional que o concebe como movimento educador e agente
de mudança, reflito sobre os impactos que tais atividades provocam tanto nos estudantes quanto em
mim, enquanto professora e pesquisadora. Pensando a formação docente, faço esta provocação: A
pós-graduação dialoga com esses aprendizados? (GOMES, 2017, p. 13). Refletir sobre os modos e
sentidos com os quais estes aprendizados chegam e são movimentados neste espaço privilegiado é
fundamental.
Nessas palavras, afirmo que muitas de nossas lutas travadas no chão da escola não
encontram eco nem solução porque, na maioria das vezes, chegamos à luta como objetos, sem
poder fazer uma análise crítica das situações que nos são pertinentes. Penso que, embora seja
bastante citado em nossos escritos, o fato de Paulo Freire (1996) ser ainda tão incompreendido e
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criticado por setores conservadores da nossa sociedade, cujo pensamento dominante ainda ‘norteia’
os espaços acadêmicos, afirma: Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo (p.34).
A proposição da Rede Carioca de Etnoeducadoras Negras (RCEN), no ano de 2015,
juntamente com um grupo de colaboradoras das escolas e das universidades, incidiu nas
expectativas criadas ao mesmo tempo em que se desdobra com novos vínculos em uma dinâmica
que pode ser definida como um “movimento de educação antirracista” (grifos meus). Nesse fórum
permanente, pensamos nossas demandas como negras educadoras bem como os espaços formais e
não formais onde estamos. Compreendo que minha trajetória foi e está sendo construída pela
formação em rede.
CONCLUSÕES
Neste relato busquei trazer uma narrativa que fuja de constructos acadêmicos pautados em
hegemonias e hierarquizações. Os processos metodológicos da pesquisa qualitativa, com a
observação do cotidiano escolar, com viés etnográfico e autobiográfico, trazem além da narrativa da
trajetória de mulheres negras, a inclusão de minha própria trajetória na realização e
desenvolvimento de práticas pedagógicas outras, que acreditamos estar alinhadas às pedagogias
decoloniais de educação deslocadas da visão eurocentrada. Narrativas essas que fogem de uma
linearidade normalmente exigida nos constructos acadêmicos pautados em construções
hegemônicas e hierarquizadas, cujos currículos regulam e impõem silenciamentos.
Os estudos das relações raciais e o avanço de políticas afirmativas são provas contundentes
de que esta colonização epistêmica está sendo questionada e revista. Os percursos construídos no
cotidiano escolar que nos remetem ainda a um sentido de práticas subalternas em conformidade
com os currículos hegemônicos nutrem e fazem com que nossas práticas pedagógicas demorem ou
não atinjam seus objetivos, uma vez que, o compromisso com o outro está longe desta arena de
disputa que é o currículo.
Afirmamos e reiteramos a necessidade de revisão dos percursos formativos que envolvem as
trajetórias docentes que têm seus espelhamentos em movimentos iniciados, na maioria das vezes,
em nossas casas, com nossas ancestrais, bem como nas práticas pedagógicas de outras mulheres
negras, em seus diferentes chãos de escola. O campo das relações raciais vem desde o surgimento
da Lei 10.639/2003 impactando o currículo, forçando “suas margens” para que efetivamente as
diretrizes curriculares retomem novos cursos e efetivamente alcancem seus objetivos. Para isso, não
basta só modificar o currículo por decreto. É necessário manter todos os processos que visem a
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formação permanente de professores, dentro desta temática racial, bem como se vêm em outros
campos do conhecimento.
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Resumo
Este trabalho objetiva refletir sobre práticas pedagógicas e saberes docentes (TARDIF, 2014) na
perspectiva de mulheres negras em sala de aula. No dizer de PACHECO (2008), registros do vivido.
Integra uma pesquisa de conclusão do curso de mestrado. A metodologia de pesquisa adotada é a
qualitativa, de caráter etnográfico e (auto)biográfica –BUENO (1993, 2002), assumindo a escrevivência
(EVARISTO, 2007) – termo que traz narrativas de histórias de vida de sujeitos silenciados e
subalternizados pela história oficial, compreendidas, na fala da ativista negra conceição Evaristo, como
pessoas negras, com direito a possuir um lugar de fala e de preservar sua memória, sobretudo em se
tratando de mulheres negras. (GOMES, 2008, 2013, 2017) e HOOKS (2013) contribuem no sentido de
trazer reflexões das práticas pedagógicas na construção de uma educação antirracista como referenciais
teóricos de mulheres negras ativistas com um olhar dentro e fora da academia. A escrevivência como
método tornou possível o encontro com narrativas em diálogo com outras profissionais
comprometidas com a escola pública, a ideia de instituir um trabalho colaborativo e de pesquisa
acadêmica, de pesquisa sobre outras metodologias, nasce e se consolida na Rede Carioca de
Etnoeducadoras Negras criada em 2015. O coletivo docente é fruto também dessas inspirações mútuas
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envolvendo a universidade (MIRANDA, p.409, 2018), uma rede que vem sendo tecida no diálogo com
a Red de Maestros y Maestras Hilos de Ananse (Colômbia) cujas narrativas de práticas pedagógicas
dialogam com a chave decolonial entre eles QUIJANO (2005), WALSH (2013), MIRANDA y
RIASCOS (2014), GOMES (2017) e SPIVAK (2010), com o intuito de pensar e praticar nas arenas de
intercâmbio e na experiência pessoal a construção de “contra-currículos”.
Palavras-chave: Saberes docentes; Práticas pedagógicas; Decolonialidade; Educação Antirracista
EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E RELIGIÃO: NARRATIVAS E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS
PARA ALÉM DAS CINZAS
Sandra Aparecida Gurgel Vergner – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

O PROBLEMA
Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concretamente
fazer para que esta afirmação se objetive, é uma farsa. (FREIRE, Paulo, 2007, p. 40)

A motivação para escrita desta pesquisa nasceu do incômodo que me causavam as narrativas
do cotidiano da escola de educação pública, nas salas de aula, na sala de professores e nos
conselhos de classe relativas ao atravessamento do religioso no espaço escolar. É comum uma
naturalização de algumas narrativas e práticas catequéticas e confessionais realizadas pelas
instituições escolares. São práticas que pouco, ou nada, aparecerão nos dados oficiais, ainda mais
em escolas periféricas, que apontam para o reforço de marcas graves de opressão, em especial
contra populações negras e pobres.
Alguns relatos de alunos sobre o contexto religioso traziam questões que desafiavam minha
reflexão de como poderia unir a minha formação pedagógica e os conhecimentos adquiridos na
especialização em História da África e do Negro no Brasil, e que provocavam a necessidade de
discussão da aplicação da Lei nº 10.639/2003, que entre outros dispositivos estabelece a
obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas redes públicas e
particulares da educação.
Quando falamos da realidade atual, esta não é descolada do passado, nem das relações de
interesse dos grupos de poder. O hoje não pode ser compreendido como algo estagnado no tempo.
A distorção da história e da cultura de origem africana, a reprodução de inverdades e a omissão de
fatos provenientes de uma herança eurocêntrica, que ainda orienta o ensino, que impede os
estudantes a partilharem suas vivências de respeito à pluralidade religiosa em diferentes matrizes
religiosas e de terem acesso a outras histórias e também sobre o Brasil.
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É neste sentido que o currículo pode ser uma ferramenta de poder para produção de opressão
institucional religiosa. Mas pode também ser uma ferramenta de reflexão acerca da diversidade
religiosa e de quebra de estereótipos preconceituosos racistas na escola, e tornar-se um elemento de
transformação da realidade histórico-social, diante de práticas racistas, que negam a possibilidade
de outros cosmos-afetos, no sentido das leituras de Brito (2000) que fala na perspectiva da escuta, o
toque, os sentidos e o corpo integralmente.
Há muito que pensar e dizer sobre a aplicabilidade da lei em territórios de tensão racial e
social como no Estado do Rio de Janeiro. Não podemos ser ingenuamente otimistas, nem
opressivamente catastróficos. Podemos tomar como exemplo a Baixada Fluminense – RJ. É uma
localidade onde há um longo histórico de violências, incluindo a ação de grupos de extermínio e
milícias. Os territórios não são homogêneos e guardam possibilidades e impasses múltiplos.
SÃO POSSÍVEIS OUTRAS PEDAGOGIAS?
Há muitas produções sobre a necessidade de uma escola mais humana, uma escola que
repense outras formas e modos de rituais tais como normas, disciplinas, reprovações e repetências,
situações educacionais que disciplinam os corpos e as mentes e convergem para certa
desumanização. Tomo aqui Arroyo (2000), para repensar que o campo da educação escolar pode
e/ou não (re)produzir sujeitos com rostos quebrados que fragmentam o viver e a imagem do aluno
sobre si mesmo e sobre o outro. A possibilidade de fazer diferente está ali presente nas práticas, mas
predominantemente tem-se produzido rostos quebrados.
Munanga (2005) traz a necessidade de conhecer para entender, respeitar e integrar,
compreendendo e absorvendo as contribuições das diversas culturas, oriundas das várias matrizes
culturais presentes na sociedade brasileira. Este deve ser o objetivo específico da introdução nos
currículos de temáticas que apontem para pluralidade cultural, de forma transversal, pela sua
abrangência e importância social.
Brito (2000) convida a sociedade e em particular a escola a se rediscutir, a re-olhar sobre
outra perspectiva. Uma vez que a escola por vezes assume o lugar de negação de vidas, marcadas
pela cor da pele. É neste sentido que este trabalho pretende apontar a cosmovisão africana como
possibilidade de enfrentamento do racismo.
Afonso Soares (2013) no campo das Ciências da Religião nos propõe uma leitura do
religioso na sociedade que deveria conjugar ensino e aprendizado, para que seja quebrada a regra do
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jogo posto, que não educam o sujeito a interferir na história, sendo mantido sob o domínio dos
senhores.
A narrativa que se construiu a partir do olhar, para além das cinzas que falam apenas das
sobras. Que se juntam aos fragmentos de histórias que entrelaça o Atlântico através da diáspora
forçada de Áfricas para o Brasil, formando outra imagem que nasce do encontro das igualdades e
diferenças identitárias, criando poros de reinvenção, mas, também de esfacelamento e dor. E que
deságuam aqui no contexto atual das ideais colonizadas da contemporaneidade.
Os autores Walter Benjamim (1987) e Amadou Hampâté Bâ (2003) trazem a perspectiva das
narrativas, da possibilidade das pequenas histórias cotidianas fazerem parte de nossa análise do
mundo, para remexer o que se encontra submerso nas práticas.
O que ouvi e vivi ao longo da trajetória familiar, profissional e religiosa, se imbrica com o
lugar de silenciamento das vozes e de corpos de pessoas negras. Não é uma história exclusiva, é
vivenciada coletivamente por grande parcela de nossa população.
Nas festas escolares misturam-se o religioso e o laico nos currículos das instituições
públicas. Já é comum em eventos escolares, e também em púbicos em geral, ter a presença de
músicas evangélicas e/ou católicas. Ao trazer estas questões quero chamar atenção para o que está
latente no cenário do Rio de Janeiro, do lugar de onde falo é o chão da escola.
UM POUCO DE HISTÓRIA DE UM LUGAR CHAMADO BAIXADA FLUMINENSE
Quando ainda a Cidade do Rio de Janeiro era a capital do país, buscava-se que o lugar fosse
o modelo civilizatório para o Brasil. No seu primeiro projeto urbanístico moderno a cidade fora
pensada como uma “Cidade Jardim”, pelo arquiteto francês Alfred Agache, através da publicação
do Plano Agache em 1930. A localidade da massa de trabalhadores, predominantemente negra e
pobre, deveria ser distante. O Centro e Zona Sul da cidade deveriam ser o jardim. Destino e vida de
grande parcela da população fora assim desenhado.
Elaborado sob encomenda do governo do Distrito Federal, propunha uma reordenação da
localização dos habitantes da cidade, que ainda produz efeitos, na cidade e em sua região
metropolitana:
A implantação do bairro industrial do Rio de Janeiro na Baixada Fluminense permite
precisamente satisfazer à maior parte das exigências indispensáveis: o bairro industrial
se encontrará na proximidade do centro comercial, ao mesmo tempo em que estará
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isolado pela disposição topográfica do lugar e realizará a junção indispensável entre as
vias de transportes terrestres e marítimos, além de que a sua superfície é
suficientemente vasta para alojar numerosas usinas e o preço do terreno bastante
módico para permitir a aquisição fácil dos locais necessários às suas oficinas
(AGACHE, 1930:183).

A Baixada Fluminense é hoje é constituída por 12 municípios que circundam a capital do
Estado do Rio de Janeiro. Sua vida social, cultural e econômica é profundamente relacionada à sua
localização territorial, sendo urbanisticamente pensada
para ser lugar de moradia de grande parcela dos trabalhadores da capital carioca, em grande
parte negra pobre.
Os traços do urbanista ou a letra fria da história não dão conta da vida das pessoas, seus
sonhos, desejos. Ao trazer as cinzas, que são os restos que sobram do que já foi queimado e falam
apenas das sobras de experiência humana de viver, é preciso também olhar para o que fica no ar
como fumaça, ainda mais quando falamos de realidades difíceis e complexas, em territórios de
segregação social como a Baixada Fluminense. Destaque aos Municípios Nilópolis e Duque de
Caxias. Para entender este cenário, lugar onde transita este trabalho, volto no tempo através da
narrativa de minha avó que, através de pequenas histórias, contava fatos que forjaram na memória
de minha família nossa compreensão do lugar onde morávamos, e moramos até hoje, em torno de
uma estação de trem.
Havia noites nas quais ela juntava os netos, para fazer cafuné na cabeça, enquanto trançava
os cabelos de minha mãe, e contava histórias sobre como faziam teatros bíblicos na igreja, onde era
catequista e dedicava grande parte de seu tempo nas tarefas religiosas. Falava de como “andava por
léguas” catando carvão que caia da Maria Fumaça, ao longo da linha do trem, que eram recolhidos
para cozinhar e usar no ferro de passar. Era uma forma de economizar os poucos recursos em
tempos de vidas difíceis. Estas são apenas breves histórias que restaram das muitas contadas e que a
memória ainda permite relembrar.
Tradições orais materializam-se em organizadas palavras comunitárias, uma espécie
de enciclopédia da palavra oral, produzida, transmitida e renovada em fazer-se
contínuo do corpo e da comunidade. Gêneros orais de comunicação caracterizam-se
pela presença marcante de corpos produzidos com fortes vínculos a palavra,
considerada “na sua formulação e na sua proferição, como um agente ativo, eficaz”
(ANTONACCI, 2014, p. 43).
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Refletindo diante da construção de afeto que se faziam no contar e recontar as histórias, vou
passando brevemente pela locomotiva do tempo. Pois não é possível esquecer a vida matriarcal de
minha família, de netos de português com afro-brasileiras, que, atravessadas pelo então propagado
ideal nacional de branqueamento buscavam um lugar na sociedade brasileira.
A vida continuava seu curso, ao longo do trilho do trem, que passou a ser elétrico e a correr
mais rápido, como aconteceu também na aceleração do tempo das pessoas. A senzala mudou de
lugar. Foi parar na Zona Sul do Rio de Janeiro, trazendo o cenário da escravidão para a
modernidade dos quartos de empregada. Vivia-se cativo, através de algemas financeiras, mesmo
com baixos salários e nenhuma garantia trabalhista.
E da mesma forma lhe impõe a armadilha do silêncio e o aprisionamento dos corpos e
gestos. Que transformou as amas de leite em amas-secas e babás (SEGATO, 2007), presas pelo
sentimento de pertencer a uma família que não é sua. A dor e a ausência estão lá no mesmo lugar.
Iniciavam-se ainda as primeiras pesquisas acadêmicas sobre o Racismo Brasileiro, com
Florestan Fernandes (1953) e Oracy Nogueira (1954) entre outros. Havia separações e segregações
de todos os tipos. Como exemplo, podemos citar um prédio em Copacabana, construído na época e
existente até hoje, onde dentro do saguão de entrada há um muro que separa o elevador social do
elevador de serviço.
(...) o negro, é escravo de sua inferioridade, o branco, escravo de sua superioridade,
ambos têm um comportamento neurótico. Esta desvalorização de si mantêm a pessoa
em estado de insegurança interior profunda, e por causa disto inibe ou falseia qualquer
relação com outrem (FANON, 1979, p. 65).

Permanece marcante em minha memória o olhar imponente, a altivez do corpo de minha
avó, seus cabelos bem trançados, sua voz calma. Possuía a experiência da palavra, e esta se fazia
viva na leitura fácil e de uma escrita desenhada ao anotar as atas das reuniões das legionárias. A
Igreja Católica havia sido um lugar possível de construção de ações coletivas de negros, na
transição de uma sociedade escravista.
Os indivíduos procedentes de determinada localidade passam a construir não apenas
grupos, no sentido demográfico, mas grupos sociais compostos por integrantes que se
reconhecem enquanto tais e interagem em várias esferas da vida urbana, criando
formas de sociabilidade que – com base numa procedência comum – lhes possibilitam
compartilhar diversas modalidades de organização, entre elas as irmandades
(SOARES, 2000, p. 113).
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No entanto, na configuração social do nosso país, que não desejava a presença do negro, a
inclusão seguiu em uma reestruturação das relações de escravidão desenhada pelas elites brasileiras:
o negro existia e seria tolerado em funções subalternas.
Ecoavam na boca de Leonardo Boff as experiências vividas por Dom Pedro Casaldáliga,
Dom Romero e tantos outros mártires que fizeram a opção pelos pobres. E na opção profética de
liberdade, que se misturava à práxis de Paulo Freire e Karl Marx, que comecei a participar da
composição de uma educação voltada para os excluídos.
As narrativas pretendem trazer ao leitor o cenário do lugar que falo: a professora que vive no
chão da escola. Trago para o campo empírico minha história e minha experiência profissional, mais
as narrativas familiares, os encontros, a afetividade e a busca. Onde a alfabetização de adultos
ocupou um lugar significativo em minha trajetória, pois voltava o olhar para libertar o povo através
da palavra de forma consciente e crítica, do que dizia Paulo Freire.
Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos
que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos
de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE,
2005, p. 67).

Eram movimentos que me levaram a reafirmar a educação como garantia da

práxis

educativa, articulando fé e experiência profética.
EDUCAÇÃO E RELIGIÃO
As marcas desta história envolvem a Educação e Religião em um único fio condutor de
formação do sujeito. Pretende-se impor através das práticas educacionais um lugar específico para
uma categoria religiosa hegemonicamente católica, que hoje se vê em um contexto de disputa de
poder com as igrejas neopentecostais. O que se constata mesmo, com o crescimento de religiões
neopentecostais, predominantemente sincréticas e híbridas, é que ainda há uma história ancestral
negra, que resiste mesmo demonizada.
Acabamos por ter uma relação de poder que mescla imagens e práticas que advém do campo
religioso, atrelados a uma escola que privilegia o modelo de professor que controla o saber, a
disciplina, e a avaliação. Acaba-se por incentivar seu papel de pregador, que discursa para fazer
aprender. Em meio à prisão que se perpetua através do silêncio de corpos rígidos nas cadeiras das
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salas de aula e ou também da sala dos professores. Nos vários espaços escolares é muito fácil
identificar os aspectos religiosos nos cartazes e murais.
Também é comum o uso de materiais em moldes prontos para serem copiados e colados,
facilmente encontrados em sites educativos, vendidos nas livrarias e disponibilizados nos dos sites
de busca na internet. Neles há hegemonicamente uma naturalização da “pedagógica evangelística”
no processo educativo da escola pública, onde as músicas infantis culturais vão dando lugar a
músicas, que tem origem em uma tradição cristã, mas que passam a ser utilizados equivocadamente
como tradição.
Apontam para valores abstratos, baseados em dogmas de fé cristãos, que exigem ainda mais
envolvimento com o teor dos discursos religiosos das igrejas católica e/ou protestante e são comuns
nas escolas ouvir cânticos e hinos religiosos até mesmo nas festas juninas, a partir do desejo
explícito de algumas denominações neopentecostais de substituir o conteúdo destas festas
consideradas pagãs. Com isso acaba-se privilegiando um repertório do que podemos chamar de
Música Popular Gospel.
São fragmentos que apresento de uma escola que em seu currículo subjetivo, ainda em
processo de secularização e traz em suas veias as marcas de uma educação modeladora, centrada no
modelo evangelizador e doutrinal e que permite pouco, ou nenhum, espaço para se vivenciar as
diferenças.
A leitura do cenário simbólico no território da região metropolitana do Rio de Janeiro, em
especial na Baixada Fluminense permite refletir e atuar em um território de impasses, conflitos e
sincretismo. Estado e igreja, esperança e morte, ruptura e homogeneização, tensionam-se no
cotidiano na reação de alunos e no proselitismo de algumas práticas, que são atravessadas pela
religião instituída.
Religiosidades diversas, construções de fé (ou ausência dela), são resistências do que fica
silenciado, na guerra de poder da religião no espaço chamado escola. Os impasses existentes no
espaço escolar incluem a cultura e a religiosidade que nos atravessam. O que fica exposto é que esta
não seria a escola capaz de construir a pluralidade. Hoje se mantém a construção silenciosa de um
discurso hegemônico; quaisquer outras vozes que não se adéquam, acabam sendo recebidas com
desconfiança, desqualificação e inferiorização.
Por vezes, apenas falar da cultura negra produz reações de tensão e afastamento de
professores e/ou alunos. Acabamos diante a uma sociedade em transformação, marcada pela

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

232

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

ambiguidade, pela segregação e pelos sonhos de um país escravista e racista que nega e desrespeita
as outras matrizes religiosas.
É essencial avançar, também, em termos teóricos nas políticas públicas de educação. A
aplicação de estratégias de inclusão das temáticas voltadas para aplicação da Lei 10.639/2003 bem
como do respeito à diversidade religiosa de meninos e meninas, podem ser mais abertamente
voltadas para o público a que se destinam. Pinto destaca que:
O ser humano como um ser animobiopsicocultural, ou seja, um ente composto por três
níveis articulados, o corporal, o psíquico e o espiritual, um ente que vive em uma
cultura, a qual é configurada social, geográfica e historicamente, ou seja, a cultura
compõe um campo que configura o ser humano, embora não o determine. Com isso,
estou dizendo que há alguns dados que são estruturais na personalidade de cada
pessoa, dados esses que são entrelaçados por uma certa intencionalidade na
composição do sujeito humano. Fazem parte da estrutura da personalidade humana,
dentre outros aspectos, a sexualidade, as disposições genéticas, a possibilidade da
emoção, do sentimento e do senso de identidade, a possibilidade da reflexão profunda
sobre si, sobre a existência e sobre o mundo, a possibilidade da hierarquização dos
valores. (PINTO, 2009, p. 70)

Várias particularidades estão refletidas na construção dos currículos escolares, produzindo
hierarquização dos conteúdos ou até mesmo tornando-os invisíveis atendendo a interesses
hegemônicos, há uma naturalização da “pedagógica evangelística” no processo educativo da escola
pública, onde as músicas infantis culturais vão dando lugar a músicas, que tem origem em uma
tradição cristã, mas que passam a ser utilizados equivocadamente como tradição de todos:
Cuidado mãozinha no que pega
Cuidado mãozinha no que pega
O Salvador do céu está olhando pra você
Cuidado mãozinha no que pega

Este é apenas um exemplo dentre muitos. O “corinho” acima destacado, de fácil aprendizado
e repetição, remete não apenas a um campo religioso específico, mas também à disciplina e
vigilância, além de ensinamentos moralizantes. Há também exemplos que apontam para valores
abstratos, baseados em dogmas de fé cristãos, que exigem ainda mais envolvimento com o teor dos
discursos religiosos das igrejas católica e/ou protestante. Em visita a uma escola no dia de reunião
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de pais havia um cartaz feito pelas crianças, retratando suas famílias e a frase central do cartaz era a
seguinte: Família Projeto de Deus.
As particularidades refletidas na construção das práticas escolares, podem produzindo,
mesmo, que subjetivamente a hierarquização dos conteúdos ou até mesmo tornando-os invisíveis
atendendo à interesses hegemônicos. Que não conseguem estabelecer na grafia suas histórias
memórias significado das questões da vida, pois a escola de certo modo aparta o que está de fora e
hegemoniza a cultura dominante.
Libertar o corpo é talvez fazer a revolução, é quebrar a visão de um aprendizado não
reconhecido. Antonacci (2014) diz que menosprezando o pensar, o viver e o transmitir de culturas
orais, intelectuais europeus operam seu aparato conceitual dentro de limites de seu mapa e corpo
político, medindo, excluindo e racializando povos que viveram fora da ordem eurocentrada e que há
muito incorporam aquele padrão de modo próprio (ANTONACCI, 2014, p.229). O professor
também faz parte deste processo, e também da necessidade de libertação do corpo aprisionado, em
especial quando falamos da Baixada Fluminense, que tem uma grande parcela de suas professoras
negras.
Se a educação não transforma sozinha a sociedade, sem ela tampouco a sociedade
muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da
equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, não temos outro caminho
senão viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre
o que dizemos e o que fazemos. (FREIRE, 2000, p. 67)

Não é nossa intenção colocar o cravo na mão dos sacerdotes do saber, nem gritar em alto e
bom tom – “crucifica-o”. É preciso, porém, tentar buscar a compreensão do que se dá de forma
naturalizada, questionado esta história. Em Vigiar e Punir, Foucault (1999) fala dos recursos para
um bom adestramento da vigilância dos passos, e da prescrição de comportamentos, conforme o
regulamento da Casa dos Jovens Detentos de Paris:
O dia dos detentos começará às seis horas da manhã no inverno, às cinco horas no
verão. O trabalho há de durar nove horas por dia em qualquer estação. Duas horas por
dia serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão às nove horas no
inverno, às oito horas no verão. Art. 19. - A oração é feita pelo capelão e seguida de
uma leitura moral ou religiosa. Esse exercício não deve durar mais de meia hora.
(FOULCAULT, 1987, p. 10)

Infelizmente, a descrição de um regulamento prisional do século XVIII se assemelha
incomodamente com nossas escolas do século XX. Como afirma Foucault (1987, p. 199) “Devemos
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ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os
hospitais, e todos se pareçam com as prisões?”
O professor, assumindo o lugar do narrador, envolvido nas teias desta história pode ser
capaz de ir além e ver a sua prática e o que ela provoca no outro. Ele toca o outro intervém e faz e
refaz na história daqueles meninos e meninas. Toco o templo sagrado, que me segura em
conhecimentos subconsolidado na alma e na política pública de aquartelamento “ensinativo”,
modelado circunscrito, prescrito ritualizado.
É necessário que sejam discutidas novas metodologias para que aprendamos a história que
não é contada nos livros, aquela passada de geração a geração pelos pretos e pretas velhas nos
terreiros. Também nos sambas, cantigas e rituais religiosos.
A coisificação do outro como máquina de produção a expropriação da identidade através do
nome, a demonização dos seus símbolos sagrados e pôr fim a negação de seu conhecimento
precisam ser superados. A religião que tem sido um dos principais pilares das formações dos
estados nacionais, e se fazem presentes mesmo dentro de estados laicos como o nosso, tem ajudado
pouco na superação destes estigmas.
Axé! Há um mundo para construir. Investigar. Desvelar.

Notas de fim
A história da Baixada Fluminense ainda é desconhecida pela maioria de sua população atual. No entanto, ela existe e
remonta ao século XVI, período em que Portugal começou definitivamente a colonizar o Brasil. Antes dos portugueses
chegarem à região, aqui já viviam os povos pré-colombianos conhecidos como Tupinambás
http://www.bvambientebf.uerj.br/banco_de_imagens/ revistas_pilar_hist/06_revista_pilares_da_historia.pdf acessado
em 12/2019.
1

2

Para um aprofundamento do tema, ler: CUNHA, Magali do N. (2004), “Vinho Novo em Odres Velhos": Um olhar
comunicacional sobre a explosão gospel no cenário religioso evangélico no Brasil. São Paulo: Tese de doutorado em
Comunicação, USP. Disponível em http://www .teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-29062007-153429/en.php .
Acesso em 20/11/2015.
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Resumo
Este artigo pretende trazer as narrativas como ferramentas metodológicas desta pesquisa de
Doutorado, ainda em curso. A motivação para escrita nasceu de incômodo que me causavam as
narrativas do cotidiano da escola de educação pública, nas salas de aula, na sala de professores e nos
conselhos de classe. É comum uma naturalização de algumas narrativas e práticas catequéticas e
confessionais realizadas pela instituição escolar. Busco através da bricolagem, costurando, tecendo,
juntando o que está silenciado, no currículo, bem como discutir acerca do que tem sido produzido no
campo da educação no Estado do Rio de Janeiro, que vem sendo atravessada historicamente pelo viés
religioso. A transformação através do afeto, conforme aponta Amadou Hampâtè Bâ (2003), pode
possibilitar perspectivas outras, comunitárias, coletivas e solidárias, ao cenário atual, que no contexto
escolar vem sendo atravessado pelo racismo religioso. Para analisar a compreensão deste processo
utilizo o referencial de autores do campo da Ciência da Religião - Afonso Soares (2013) e Brito (2000) das Ciências Sociais - Munanga (2005) - e de escritos pós-coloniais - Édouard Glissant (2005) - para
propor a perspectiva da educação que possa incluir as práticas e estratégia de resgate da identidade e
ancestralidade da população negra e para a efetivação da Lei nº 10.639/2003, nas escolas públicas, no
currículo praticado vivenciado no chão da escola, como diz Arroyo (2000). Para tentar entender os que
ensinam e aprenderam sob o viés da vigilância, Foucault (1999). Mas as experiências pedagógicas que
nos aproximem do cosmo-sentidos, poderão construir e constituir-se em fazeres transgressores.
Palavras-chave: Cosmo sentido; Racismo religioso; Currículo; Corpo; Narrativas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

236

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES NO FAZER
PEDAGÓGICO: DIMENSÕES TRANSFORMADORAS E
PRÁTICAS INTERCULTURAIS
Marciele Nazaré Coelho – CIS (Coordenação)
Helenice Aparecida Magalhães de Sousa Guedes – SME de Limeira – SP
Francisca de Lima Constantino – NIASE/UFSCar
Talita Estevam de Barros SME – Secretaria Municipal de Piracicaba – SP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
O presente painel tem como objetivo apresentar as possibilidades educativas que valorizam a
diversidade étnica, racial e cultural em contextos educativos diversos, desde a escola pública de
educação infantil, ensino fundamental e em um projeto de educação não-formal. As pesquisas partem
do diálogo com as políticas educativas brasileiras à favor da diversidade, especialmente, a Lei nº
10.639/03 e a Lei nº 11.645/08 e as diferentes experiências educativas e de formação. As teorias de
base para as análises dos diferentes contextos são a Teoria de ação dialógica (FREIRE, 2001), as
Teorias duais na compreensão dos conceitos de interculturalidade (CANDAU, 2008; SPEISER, 1999),
unidade na diversidade (FREIRE, 2006) e igualdade de diferenças (ELBOJ et. al., 2002). A metodologia
comunicativa é a base da recolha e análise de dados de escolas públicas de Limeira, três escolas públicas
de São Carlos, uma escola pública de Piracicaba e um projeto de educação não-formal em Luanda,
Angola. No âmbito dos contextos educativos interculturais foi possível apresentar práticas de formação
de professores, reflexões de professoras negras e brancas em sala de aula à favor da construção da
identidade positiva da criança negra e do papel da escola para a valorização da diversidade e o
fortalecimento das diferentes identidades. Ações transformadoras da realidade das escolas, da formação
e atuação de professores foram percebidas ao longo do desenvolvimento das pesquisas aqui
apresentadas.
Palavras-chave: Políticas educacionais; Identidade; Cotidiano escolar; Formação de professores;
Interculturalidade.
RELAÇÕES ÉTNICAS E RACIAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DIÁLOGOS E
POSSIBILIDADES DIDÁTICAS
Helenice Aparecida Magalhães de Sousa Guedes – SME de Limeira – SP

INTRODUÇÃO
Objetivamos neste artigo apresentar uma experiência de ensino na formação de professores
envolvendo a temática Educação e Relações Étnicas e Raciais, como um elemento que desafia o
cotidiano escolar.
O trabalho foi desenvolvido no município de Limeira, interior do estado de São Paulo, com
professores e professoras da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, abrangendo profissionais
da Educação Infantil e ensino fundamental I. Os encontros formativos visaram subsidiar o trabalho
pedagógico no que tange à temática Educação e Relações Étnicas e Raciais, no contexto escolar.
Bem como, fomentar a socialização e reflexão sobre práticas pedagógicas exitosas, por meio de
estudo teórico e proposições de práticas, visando qualificar o trabalho realizado nas escolas,
ampliando conhecimentos sobre a cultura africana e indígena.
Partimos do pressuposto que a temática aqui apresentada necessita ser desenvolvida desde a
Educação Infantil, como uma forma de possibilitar a todas as crianças, o direito de serem
respeitadas em suas diferenças, de conhecer e acolher as várias histórias de civilizações e grupos
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sociais. Buscamos dessa forma, ressaltar a importância de conhecer as contribuições da cultura
africana e indígena na formação e constituição da nação brasileira. Por conseguinte, compartilhar e
construir esse conhecimento com os estudantes.
Os encontros ocorreram fora do horário de trabalho dos professores e professoras (por
questões burocráticas e financeiras), no período noturno, no Centro de Formação, localizado no
prédio da Secretaria Municipal de Educação de Limeira/SP, durante o segundo semestre de 2019.
Quanto à adesão às formações, após ofertar a proposta formativa às escolas, a qual contava com 11
temas, dentre eles esse sobre Educação e relações étnicas e raciais, aqui relatado. Todos os temas
estavam relacionados aos conteúdos do Currículo Municipal de Ensino e foram disponibilizados à
rede de ensino, na qual a escolha pela temática a ser cursada era livre aos profissionais da educação.
A divulgação/convite para as formações, fora do horário de trabalho, ocorreu por e-mail. Contamos
com a inscrição inicial de 28 cursistas, contudo, efetivamente 19 cursistas (sendo: 12 professoras, 1
professor, 4 monitoras e 2 professoras coordenadoras da área pedagógica) participaram dos
encontros formativos.
Destacamos que além das justificativas legais para estudar as relações étnico-raciais, como
as Leis 10.639/03 e 11.645/08, o município dispõe ainda de uma Instrução Normativa para o
trabalho com as Relações étnico-raciais, o qual normatiza para todas as unidades escolares a
inserção do tema, por meio da realização de projetos
educativos e articulação das atividades desenvolvidas com a comunidade escolar e seu
entorno, no Projeto Político Pedagógico – PPP, de cada unidade escolar.
Desta forma, consideramos que:
Estamos sendo chamados a rever, reaprender e reconstruir sob novas bases a
abordagem de tais temáticas, o que inclui a forma como esses conteúdos são
abordados, como se estabelecem as relações no cotidiano escolar e a realidade desses
grupos atualmente (BARBOSA, 2011, p.12)

Dentre os objetivos na elaboração da proposta formativa, destacamos proporcionar a
compreensão da importância do trabalho com as questões étnicas e raciais, no contexto escolar e
contribuir efetivamente com a produção de propostas metodológicas que possibilitem trabalhar de
forma positiva a temática aqui proposta, na perspectiva da valorização das populações negra e
indígenas, do respeito e do direito a igualdade de diferenças.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Estudos de bases nacionais e internacionais evidenciam a importância (e necessidade) do
trabalho com temáticas envolvendo as questões étnicas e raciais em todos os níveis de ensino.
Diante do exposto, planejamos a proposta da formação de modo a contemplar os profissionais e
estudantes desde a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. Para tal, fundamentamos
o trabalho a partir do Plano Nacional de Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Etnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme
referido no documento:
O papel da Educação Infantil é significativo para o desenvolvimento humano, para a
formação da personalidade e aprendizagem. Nos primeiros anos de vida, os espaços
coletivos educacionais os quais a criança pequena frequenta são privilegiados para
promover a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e
racismo. As crianças deverão ser estimuladas desde muito pequenas a se
desenvolverem em atividades que conheçam, reconheçam, valorizem a importância
dos diferentes grupos étnico-raciais na construção da história e da cultura brasileiras
(BRASIL, 2009, p. 47).

Neste sentido, o mesmo documento, afirma como preceito legal “assegurar formação inicial
e continuada aos professores e profissionais desse nível de ensino para a incorporação dos
conteúdos e o desenvolvimento de uma educação para as relações étnico-raciais (p.48)”.
Barbosa (2011), ao discutir aspectos fundamentais das relações étnico-raciais, não somente
como pano de fundo, mas numa perspectiva da temática diversidade no contexto da escola como
elemento protagonista em nossa relação com grupos que vêm sendo sistematicamente excluídos da
história da sociedade brasileira, torna latente que devemos trabalhar com vistas ao respeito às
diferenças presentes no cotidiano escolar, e, assim estabelecer uma pedagogia que contribua com a
permanência e êxito de todos os estudantes, sem distinção.
Em consonância com as afirmações de Freire (1996), necessitamos melhorar as práticas de
ensino e a construção do conhecimento, e, por meio da formação continuada com os docentes temos
oportunidade de melhorar a qualidade da educação, esse é o nosso compromisso ético e político.
Nesta perspectiva, buscamos aporte no modelo educativo das Comunidades de
Aprendizagem, que é “um modelo educativo comunitário, a partir do qual se compreende a escola
como instituição central de nossa sociedade” (MELLO, BRAGA, GABASSA, 2014, p.11), por
compreendermos que, este modelo educativo e as práticas exitosas nele realizadas, podem
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contribuir com a ressignificação das práticas pedagógicas, como ações transformadoras, visando à
superação das desigualdades e qualidade de ensino e aprendizagem para todas e todos, constatada
nesse modelo educativo pela comunidade científica.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da prática no processo
formativo estão embasados na Metodologia Comunicativa e na Teoria da Ação Dialógica (Freire,
2001). A metodologia adotada, desenvolvida desde a década de 90, pelo Centro Especial de
Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdade (CREA) da Universidade de
Barcelona é uma metodologia

embasada, principalmente, na ação comunicativa de Jurgem

Habermas e na dialogicidade de Paulo Freire.
Desta forma, o desenvolvimento dos encontros formativos, ocorreu por meio dos diálogos e
interações entre todos os participantes (professores(as), monitore(as), coordenadores(as) e demais
pessoas interessadas inscritas), buscamos construir significados e potencializar as reflexões acerca
da temática, e assim promover uma auto reflexão quanto às práticas adotadas no contexto escolar e
social.
Nesta lógica, nos alicerçamos nas afirmações de Freire, de que:
Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa desdobrar-se na ação
transformadora da realidade, provoca, com esta ação, a superação do conhecimento
preponderantemente sensível daquela com que se alcança a razão da mesma. Em uma
apropriação que faz o homem da posição que ocupa no seu aqui e no seu agora, do que
resulta (e ao mesmo tempo produz) o descobrir-se em uma totalidade, em uma
estrutura, e não “preso” ou “aderido” a ela ou às partes que constituem (FREIRE,
1997, P.34).

Recorrendo novamente às palavras de Freire, a busca pela compreensão do diálogo como
fenômeno humano, tendo a dialogicidade como essência da educação e como prática da liberdade,
“em duas dimensões: ação e reflexão [...] o diálogo é uma exigência existencial (FREIRE, 2019,
p.108-109)”.
De tal modo, para o desenvolvimento dos encontros formativos planejamos momentos de
estudo teóricos e práticos. Apresentamos possibilidades de trabalho/ações educativas com vistas a
qualificar as práticas realizadas com os estudantes. As escolhas pelos encaminhamentos e
proposições aqui explanadas não foram aleatórias, mas sim após um levantamento realizado junto à
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unidades escolares municipais, antes da oferta das formações. Tal ação foi realizada com base no
Ato Normativo Municipal sobre as ações realizadas envolvendo as questões raciais, por meio de um
questionário online abordando quais ações as escolas realizavam, e, na ausência da realização qual a
justificativa e/ou dificuldade para desempenhá-las.
Quanto aos momentos de estudo, além de retomar os documentos oficiais, as determinações
legais, realizamos com o grupo estudo da obra Comunidades de Aprendizagem: outra escola é
possível, das autoras Mello, Braga e Gabassa (2014).
Destacamos neste tópico, dentre as práticas exitosas estudadas, as Tertúlias Literárias
Dialógicas e as Tertúlias de Arte Dialógicas.
As Tertúlias Dialógicas são ações educativas de sucesso desenvolvidas nas Comunidades de
Aprendizagem, elas compreendem uma construção coletiva de sentido e conhecimento baseado no
diálogo com todos os participantes da tertúlia. Seu funcionamento baseia-se nos sete princípios da
aprendizagem dialógica, a saber: diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão
instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade de diferenças. O desenvolvimento se dá
a partir das melhores criações da humanidade, em diferentes campos, desde a literatura até a arte e
música (CREA, 2017).
Por meio das Tertúlias Literárias Dialógicas, potencializa-se a aprendizagem da leitura e
escrita, visto que, sua realização

“consiste de encontros ao redor da literatura, nas quais os

participantes leem e debatem obras clássicas da literatura universal (CREA, 2017, p.2)”. Desta
forma, ocorre uma abordagem direta, sem distinção de idade, gênero, cultura ou capacidade, à
cultura clássica universal e ao conhecimento científico acumulado ao longo dos anos pela
humanidade.
No que tange às Tertúlias Dialógicas de Artes Plásticas,
Desenvolve a apreciação e a recriação de obras de pintura e escultura consagradas de
diferentes momentos, lugares e culturas. Apresentam-se cópias das obras e estimula-se
buscar informações sobre ela e sobre o artista. Compartilham-se sentimentos,
experiências e lembranças que elas despertam. Propõe-se criação a partir do visto e
novo compartilhamento entre o grupo (MELLO, BRAGA, GABASSA, 2014, p.133134).

Para o estudo e prática da Tertúlia Dialógica de Artes Plástica, selecionamos uma obra
Debret (1826, Aquarela - Negro Exercendo Medicina). Ao analisarmos o trabalho desenvolvido
com as tertúlias de arte, entendemos que a arte, por ser uma forma de registro dos bens culturais
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produzidos pela humanidade ao longo dos anos, também pode contribuir com a valorização das
diferentes culturas, que muitas vezes são ignoradas ou refutadas, possivelmente pela falta de
conhecimento ou pelo preconceito (velado) que ainda persiste em nossa sociedade.
Diante de apontamentos, diagnosticados inicialmente, quanto às dificuldades para trabalhar
as questões raciais, como “dificuldade em abordar as características físicas dos negros e indígenas”,
como a cor da pele e tipo de cabelo, apresentamos ao grupo o Projeto Humanae, desenvolvido e
realizado pela brasileira curadora, artista e fotógrafa Angélica Dass, que atualmente vive em Madri,
na Espanha. Resumidamente, para a realização desse projeto ela fotografa as pessoas (que se
voluntariam) em várias partes do mundo, com foco no rosto e cabelo; a técnica consiste em utilizar
a mesma cor da pele da pessoa como cor de fundo da foto. Posteriormente, realiza a exposição dos
retratos, preferencialmente em lugares públicos, como praças, muros, museus, entre outros. A
idealização do projeto, em 2012, derivou de uma questão pessoal da artista, mulher negra brasileira,
que ao se casar com um homem branco espanhol, suscitou, por parte de várias pessoas, o
questionamento de qual seria a cor da pele dos filhos do casal, este fato, somado às questões da
infância de uma menina negra que já havia sofrido preconceito na escola em relação à cor da pele e
ao cabelo (fato este relatado em uma de suas palestras), motivou a idealização do projeto, já
realizado em mais de 18 países.
Para desenvolver esse trabalho nas escolas, Angélica Dass desenvolveu o mesmo projeto
propondo a realização do autorretrato pelas próprias crianças, que pode ser executada com lápis de
cor, canetinha, tinta e mistura de tintas para atingir a cor mais próxima possível da pele de cada um.
Neste sentido, o Projeto Humanae pode ser considerado como uma possibilidade didática para as
práticas em sala de aula, pois sua realização pode contribuir com a compreensão da diversidade de
cores da pele humana. O que pode favorecer a uma reflexão incomumente direta sobre a cor da pele
das pessoas, rompendo com a limitação entre as cores da pele como "branca", "vermelha", "preta e
"amarela". Trata-se de um projeto em constante evolução, nas palavras de Angélica Dass (2018)
“buscando demonstrar que, o que define o ser humano é sua inescapavelmente singularidade e,
portanto, sua diversidade”.
No que concerne, Algarve (2005) e Coelho (2005), apresentam contribuições importantes a
respeito do trabalho com o conhecimento e a valorização das diferentes culturas, bem como o
respeito às diferentes características físicas das pessoas. O desenvolvimento da temática pode
promover melhora na autoestima das crianças e no relacionamento respeitoso entre todos e todas.
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Nas palavras das autoras, fica evidente que o conhecimento sobre a temática com professores e
estudantes possibilita o pertencimento aos diferentes grupos étnicos respectivamente.
APRESENTAÇÃO DA DISCUSSÃO E RESULTADOS
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-se fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar novidade (FREIRE, 1996, p. 29).

No processo formativo aqui relatado, foi possível observar, refletir e ampliar o diálogo com
professores(as) participantes, a partir de algumas questões norteadoras, como: “De que forma o
sistema escolar tem inserido a temática

relações étnico-raciais nos currículos? Como

professores(as) escolares têm lidado com as questões raciais na sala de aula? Porque estudar as
relações étnico-raciais? (BARBOSA, 2011)”.
Ao responder a estas questões nos encontros formativos, os indícios são de que avançamos
com a implementação de leis e diretrizes sobre a temática, porém ainda temos um longo caminho a
percorrer. Com vistas a sanar as desigualdades sociais ainda tão presentes em nossa sociedade. Bem
como, quebrar o silêncio sobre as questões étnicas e raciais, encorajar os professores e professoras a
trabalharem de forma mais aprofundada tais questões, de maneira que incluam a todos os
estudantes, independentemente de sua etnia ou classe social, que de fato tenhamos aprendizagens
máximas para todos e todas, efetivamente; visto que, “ensinar e aprender são assim momentos de
um processo maior - o de conhecer, que implica reconhecer [...] a grande importância política do
ato de ensinar (FREIRE, 2019, p. 65)”.
Nos relatos das cursistas, diálogos iniciais, foram recorrentes as falas “tenho dificuldade
para trabalhar essa temática”, “não sei como conduzir, como agir quando acontece uma situação de
racismo em sala de aula”. O que nos fez pensar e fomentar momentos de proposições práticas,
encaminhamentos didáticos e pedagógicos, que contribuam com os diálogos sobre diversos temas e
questões do nosso cotidiano.
Diante do exposto, o trabalho com as tertúlias literárias dialógicas

possibilitou-nos

aprofundar os diálogos sobre a importância do ato de ler, como um ato de resistência, a leitura como
ferramenta instrumental. Sabemos que a aprendizagem no contexto escolar está essencialmente
ancorada na leitura. Dito isto, Freire (1987), fala da posição que deve assumir os educandos, uma
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posição mais curiosa diante da sua cotidianidade. Ao discutirmos sobre o trabalho com as tertúlias,
observamos esse entendimento por parte dos participantes, ao reconhecerem nas tertúlias uma
ferramenta didática de alto poder instrumental, ao promover o diálogo sobre as diversas temáticas,
em diferentes contextos, épocas e culturas.
Em relação à proposta da Tertúlia Dialógica de Artes Plásticas, após a apreciação da obra de
Debret (1826), tecemos um diálogo sobre as impressões e sentimentos de cada participante. Os
comentários realizados evidenciaram o reconhecimento das práticas apresentadas como forma se
superar umas das dificuldades relatadas inicialmente (como em iniciar um diálogo com os
estudantes sobre a temática) sendo que, a partir da observação de uma cena, como das obras do
referido autor, tem-se a oportunidade de refletir sobre o que ela apresenta, ouvir as diferentes
produções de sentido, sentimentos, sensações e lembranças, dentro da percepção de cada
participante.
Outro comentário que nos chamou atenção, referente aos apelidos gerados pelas diferentes
características físicas das pessoas, foi “eu não vejo como racismo ou preconceito com os negros ou
indígenas, são brincadeiras, porque eles são diferentes”; diante desta sinalização ampliamos os
diálogos para descortinar a questão de aceitar como algo comum esse “tipo de brincadeira” que fere
o direito alheio de ser respeitado, o direito à igualdade de diferença. Neste relato, fica evidente o
desafio que ainda apresenta discutir as questões étnicas e raciais.
A este respeito, as diferenças interculturais “existem e apresentam cortes de classe, raça, de
gênero, e como alongamento destes, de nações (FREIRE, 1993, p.31).” Para o autor, essas
diferenças geram ideologias tanto discriminatórias como de resistência. Por isso, para compreendêlas há necessidade de analisar as ideologias em suas relações históricas e dialéticas de poder.
Candau (2008), afirma que a interculturalidade é concebida como uma estratégia ética,
política e epistêmica. Nesta perspectiva, os processos educativos são fundamentais, por meio deles
questiona-se a colonialidade presente na sociedade e na educação, desvela-se o racismo e a
racialização das relações, promovendo assim o reconhecimento de diversos saberes e o diálogo
entre diferentes conhecimentos, estimulação e construção de identidades culturais e o
empoderamento de pessoas e grupos excluídos.
Notamos a dificuldade, em pelo menos três cursistas, em utilizar o termo negro ou negra, ao
optarem por moreno(a), moreninho(a) mais escuro(a), escurinho ou escurinha, dentre outros, a
impressão que nos passa, diante desses eufemismos utilizados, é que há uma dificuldade de falar

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

245

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

que o estudante é negro, ou a professora, ou de se auto declarar como negro ou negra. A esse
respeito,
Parece simples definir quem é negro no Brasil. Mas, num país que desenvolveu o
desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma definição de quem é negro ou
não. Há pessoas negras que introjetaram o ideal de branqueamento e não se
consideram como negras. Assim, a questão da identidade do negro é um processo
doloroso. Os conceitos de negro e branco têm um fundamento etno-semântico, político
e ideológico, mas não um conteúdo biológico (MUNANGA, 2004, p.52).

Destarte, no processo de formação “conhecer, investigar, questionar e pesquisar são ações
importantes para profissionais comprometidos com uma pedagogia antirracista e que contemple o
direito à diferença (BARBOSA, 2011, p. 11)”.
Entendemos que as escolas, as secretarias de educação e toda sociedade devam estar abertas
às discussões dessa temática, e, pensar coletivamente nas melhores práticas para o contexto escolar,
as quais atendam às demandas reais das respectivas comunidades escolares e seu entorno, com
vistas à superação das desigualdades educacionais e sociais. Nesta lógica, compreendemos a
formação continuada de professores e professoras, e, demais agentes escolares, como espaço e
forma de articulação e compartilhamento de ferramenta instrumental para as mudanças sociais, no
sentido qualitativo para todos e todas, que tanto almejamos, uma sociedade mais justa e
democrática.
CONCLUSÕES
Consideramos, a partir dos diálogos e reflexões nos encontros formativos, que a escola
precisa avançar no debate sobre as questões étnicas e raciais. Para tal, é preciso aprofundar no
conhecimento em relação a temática, quanto à relevância e impacto na vida dos estudantes e de
todas as pessoas.
No que tange às práticas pedagógicas, cabe a todos os envolvidos nos processos educativos,
não somente aos professores e professoras, pensar (e repensar) sobre a necessidade de construir
estratégias pedagógicas de combate ao racismo e preconceito no contexto escolar e social, construir
e ampliar o conhecimento, bem como reconhecimento das contribuições das diferentes culturas
para constituição da nossa sociedade.
As reflexões proporcionadas a partir do trabalho desenvolvido no processo formativo,
tornam latentes que refletir sobre a implementação, de fato, da Lei 10639/03 e 10645/08 é refletir
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sobre o papel central da escola no contexto atual, sobre as mudanças necessárias que vão desde os
conteúdos curriculares até as relações interpessoais, na busca e concretização de uma educação
transformadora e mais democrática.
Acreditamos ser inerente ao papel do professor considerar e atuar mediante o que acontece à
sua volta, neste sentido, é fulcral um olhar atento e sensível, às demandas emergentes no cotidiano
escolar, refletir sob o ponto de vista político e pedagógico e atuar de forma exitosa (e
transformadora) com e para todos e todas, independentemente de ser uma determinação legal, mas
(e principalmente) por ser um ato de humanização, um ato de amor e esperança (FREIRE, 2019).
Esperamos que o processo formativo aqui relatado contribua com e nos processos
educativos, no aprofundamento das reflexões sobre a temática, despertando assim a importância (e
necessidade) de trabalhar as questões étnicas e raciais no contexto escolar e que, as práticas em sala
de aula ocorram de forma mais dialógica, igualitária e respeitosa, para todas e todos.
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Resumo
Objetivamos neste texto apresentar a experiência de ensino na formação de professores da Educação
Básica sobre o tema Educação e Relações Étnicas e raciais no contexto escolar, na cidade de Limeira –
SP. O trabalho foi desenvolvido no segundo semestre de 2019. O referencial teórico é pautado em
estudos de bases nacionais e internacionais que evidenciam a importância (e necessidade) do trabalho
com temáticas envolvendo as relações étnicas e raciais em todos os níveis de ensino, com
embasamento nas Leis 10639/03 e 10645/08 que estabelecem obrigatoriedade do ensino da História e
cultura afro-brasileira e indígena. Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento
do processo formativo estão embasados na Metodologia Comunicativa e na Teoria da Ação Dialógica
(Freire, 2001). No trabalho com as Tertúlias Literárias Dialógicas e Tertúlias de Arte. Como objetivos
centrais, fomentar a socialização e reflexão sobre práticas pedagógicas exitosas e possibilidades de
proposições teóricas e práticas, ampliando conhecimento sobre a cultura africana e indígena. Buscamos
enfatizar a importância do conhecimento sobre as diferentes culturas, desde a Educação Infantil,
valorização e respeito à diversidade, às etnias presentes em nossa sociedade. Como resultado,
esperamos que o processo formativo contribua com processos de ensino-aprendizagem de forma mais
dialógica. Acreditamos ser inerente ao papel do professor considerar e atuar mediante o que acontece a
sua volta, neste sentido, é fulcral um olhar atento e sensível às demandas emergentes no cotidiano
escolar, refletir sob o ponto de vista político e pedagógico e atuar de forma exitosa e transformadora
com e para todos e todas, independentemente de ser uma determinação legal, mas (e principalmente)
por ser um ato de humanização, um ato de amor e esperança (FREIRE, 2019).
Palavras-chave: Relações étnicas e raciais; Formação de professores; Diálogo; Prática pedagógica.
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NO
CONTEXTO ESCOLAR
Francisca de Lima Constantino – NIASE/UFSCar

INTRODUÇÃO
Apesar do discurso de miscigenação e país mult/pluricultural, de diversas cores e faces, o
Brasil, muitas vezes mantém na sua prática a história de uma única cultura e a sutilidade de um
preconceito racial cruel e desigual que se arrasta ao longo da sua história e reproduz discriminação
e estereótipos em relação à população negra e indígena. Ainda que tenhamos uma nação formada
por diversos povos, a história e a cultura que predomina nos “bancos” escolares e na mídia, como a
mais bem sucedida é a européia (branca), que desde o início dos séculos criou artimanhas para
justificar a dominação e a escravização de outros povos, principalmente dos africanos, tentando
torná-los povos sem história, sem identidade e mergulhados na bestialidade (MUNANGA;
GOMES, 2006).
Muito do que conhecemos sobre a história do continente africano é passada pelos meios de
comunicação de massa, os quais veiculam imagens distorcidas do povo africano, de suas tradições e
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sabedoria. Na maioria das vezes, os personagens brancos são os que levam o conhecimento, a forma
de vida, organização social e outros saberes às pessoas negras, que pouco ou nada sabem. Até hoje,
dificilmente encontramos imagens vinculadas a África que rememorem os vestígios de um palácio
real, de um império, as imagens dos reis ou ainda das cidades modernas contruídas pelos próprios
colonizadores (MUNANGA; GOMES, 2006).
Como indicam Munanga e Gomes (2006), os países colonizadores tentaram apagar as
contribuições dos povos africanos à história da civilização. Dessa forma, ao olhamos para o
passado, principalmente brasileiro, os negros africanos pouco ganham destaque na construção do
país. “Essa negação foi uma estratégia político-ideológica que visava rechaçar o negro do processo
civilizatório universal, a fim de justificar a colonização, a dominação política e a exploração
econômica de suas riquezas” (MUNANGA; GOMES, 2006, p.37).
Nesse sentido, refletirmos em torno da constituição positiva da identidade do sujeito negro
no contexto brasileiro é de suma importância, uma vez que as relações raciais em nosso país não
ocorreram de forma igualitária e que por séculos a imagem de mulheres e homens negros estiveram
e ainda persistem atreladas a estereótipos de pessoas menos inteligentes e de menor valor.
Portanto, o passado histórico da formação da sociedade brasileira não pode ser ignorado
quando falamos de relações raciais e negritude. E mais, não podemos deixar de considerar o papel
da educação na construção das identidades dos diferentes sujeitos que transitam pelos bancos
escolares, uma vez que crianças, jovens e adultos têm o direito de terem sua história e cultura
igualmente valorizadas independentemente de suas diferenças raciais, culturais, sociais e de gênero.
Nesta perspectiva, buscamos refletir a partir do referencial teórico e do diálogo entre
professoras negras e brancas das séries iniciais do ensino fundamental, elementos que perpassam
pela construção positiva da identidade negra, bem como apresentar possibilidades para o
fortalecimento da identidade negra no contexto escolar e valorização da diversidade.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pensar a constituição da identidade dos diferentes sujeitos implica considerar aspectos
sociais, psicológicos, antropológicos e filosóficos. Constituir-se mulheres e homens de uma dada
sociedade não diz respeito apenas a um conjunto de caracteres próprios do sujeito como nome,
idade, sexo e filiação; constituir-se enquanto sujeito implica um tanto de outros elementos, como
história, cultura, religião, vivências e escolhas políticas.
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Dessa forma, nos formamos e nos descobrimos enquanto seres sociais e históricos ao longo
das nossas vidas, das nossas interações com outras pessoas, do nosso contexto social e cultural, das
nossas aprendizagens e da convivência em diferentes espaços com diferentes pessoas. Giddens
(2004), explique que:
A socialização é, portanto, o processo pelo qual as crianças indefesas se tornam
gradualmente seres auto-conscientes, com saberes e capacidades, treinadas nas formas
de cultura em que nasceram. A socialização não é uma espécie de “programação
cultural”, em que a criança absorve de forma passiva as influências com as quais entra
em contato (GIDDENS, 2004, p.28).

Para Giddens (2004), a socialização, muitas vezes, acontece em duas grandes fases que
envolvem um certo número de diferentes grupos ou contextos sociais. A socialização primária e a
secundária. A socialização primária ocorre durante a infância, nesta fase a criança aprende a falar e
aprende outros comportamentos básicos que alicerçam aprendizagens posteriores, nesta fase a
família é o principal agente de socialização. Já a socialização secundária é a fase mais tardia da
infância que se estende até a vida adulta. Nesta fase, a socialização da criança passa a ser
compartilhada por outros agentes, como a escola, os grupos de pares, instituições como a igreja e o
partido político, os meios de comunicação e, na vida adulta, o local de trabalho. “Nestes contextos,
as interações sociais ajudam as pessoas a aprender as normas, valores e crenças que constituem os
padrões da sua cultura” (GIDDENS, 2004, p.29).
Segundo Gusmão (1999) a família e a escola possuem modelos próprios que são externos ao
mundo da infância e que a vivência da criança está em jogo nestes âmbitos, “dentro de uma
concepção que teoricamente ‘modela’, as diferenças do universo infantil, na busca de uma
homogeneização centrada no adulto (...)” (GUSMÃO, 1999, p.48).
Mead (2010) já indica que a família é significante no processo de formação do indivíduo e
que a escola se organiza com a finalidade de proporcionar na primeira infância da criança a
formação de hábitos de importância primária1.
Com base nos autores citados, consideramos que família e escola não podem ser
desconsideradas no processo de formação do sujeito, seja na socialização primária ou na
socialização secundária, ambas têm função importante no desenvolvimento do sujeito, pois são os
Ao mencionar que a escola se organiza para a formação de hábitos de importância primária no primeiro ano de vida da
criança, compreendemos que Mead (2010) se refere ao cuidado e a extensão que a escola faz da casa da criança e que o
autor dá grande significado a este papel, principalmente à família que considera como fundamental no processo de
compreensão da consciência de nós mesmos, o que ele denomina “consciência de si”.
1
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espaços nos quais a maioria das crianças passa grande parte de suas vidas e conforme a autora e os
autores tanto nestes âmbitos como em outros de convívio social nos formamos e nos constituímos
enquanto pessoas dotadas de sentimentos, crenças e valores.
Nesta perspectiva, Gusmão (1999), Mead (2010) e Paulo Freire (1996) afirmam que os
sujeitos não são passivos frente ao processo de formação do seu eu, para a autora e os autores,
cultura e ambiente influenciam na formação do sujeito, mas não determinam, pois eles sempre têm
a opção de adaptar-se ou transformar-se.
Portanto, não podemos pensar a constituição da identidade desvinculada do que é a cultura,
a história e o meio em que vivemos. Castells (2008) reforça essa ideia ao compreender a identidade
como um “processo de construção de significado com base em um atributo cultural ou ainda um
conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de
significado” (CASTELLS, 2008, p.22).
Dessa forma, pensar a constituição da identidade negra significa conhecermos a história de
formação da sociedade brasileira e termos a noção de como se dá a constituição dos sujeitos no
contexto do qual fazem parte, e assim buscarmos formas de superação das desigualdades, entre elas,
as raciais. Pois, o negro ao constituir sua identidade passará por outros dramas, além dos já
conhecidos, porque carrega consigo o “marcador” – cor da pele e todo o estigma que este possui
juntamente com outros traços físicos, como o cabelo, por exemplo. Ser negro em uma sociedade
racista que vive sob o mito da democracia racial é um desafio constante para a afirmação da sua
identidade, bem como da sua história e cultura (GOMES, 2008).
Como ressalta Gomes (2009),
É importante considerar que negritude e identidade negra, embora estejam
relacionadas com a cor da pele negra e às leituras que sobre esta recaem ou lhe são
impostas, não são essencialmente de ordem biológica. Elas colocam em diálogo algo
mais profundo que atravessa a história dos povos africanos e da diáspora tornando-se
um ponto comum: o fato de terem sido na história “vítimas das piores tentativas de
desumanização e de terem sido suas culturas não apenas objeto de políticas
sistemáticas de destruição, mas, mais do que isso, de ter sido simplesmente negada a
existência dessas culturas”. Por isso, a luta contra o racismo e as desigualdades raciais,
assim como a afirmação da identidade negra, são processos complexos, desafiadores e
que precisam ser desenvolvidos de forma enfática, persistente e contundente
(GOMES, 2009, p.9).
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É com este olhar que justificamos a relevância social de estudos voltados para a constituição
positiva da identidade negra, principalmente no contexto escolar, uma vez que o espaço da escola
pode ser compreendido tanto como o lugar de reprodução do que está posto na sociedade quanto o
lugar de transformação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho busca apresentar reflexões em torno da constituição da identidade do sujeito
negro e da importância do seu fortalecimento no contexto escolar. Para tanto toma como base
resultados parciais da pesquisa de doutorado concluída em 2014, cujo foco foi investigar a partir do
diálogo entre professoras negras e brancas das séries iniciais do ensino fundamental práticas que
possibilitam tanto o fortalecimento da identidade negra quanto a valorização da diversidade no
contexto escolar. A investigação, de caráter qualitativo, está pautada na metodologia comunicativa
elaborada pela Comunidade de Pesquisa de Excelência para Todos (CREA), da Universidade de
Barcelona (UB), na Espanha e tem como base a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas e
a dialogicidade de Paulo Freire.
Com base em Flecha (2004), uma investigação social dialógica estabelece um diálogo entre
ciência e os sujeitos participantes da pesquisa o que permite um reconhecimento igualitário das
diferenças. Segundo o autor a abordagem comunicativa se conecta com as demandas de
transformação das barreiras excludentes e possibilita aos sujeitos participantes da pesquisa
identificar formas para melhorar a sua realidade.
Nesta perspectiva, a realidade social é compreendida como uma construção humana e os
sujeitos são atuantes em seu contexto, ou seja, a voz e a interpretação das(os) participantes estão
presentes na construção do conhecimento que acontece de forma coletiva.
O estudo de campo foi organizado no quadro que busca sintetizar os passos da pesquisa,
bem como apresentar as pessoas que participaram dos grupos de discussão comunicativo – técnica
utilizada na coleta dos dados.
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Quadro I. Organização dos dados
Técnica
Documentação
Técnica 5
Grupos
de
discussão
comunicativo

Dados
Cinco
grupos
de
discussão
comunicativos.
- Revisão bibliográfica base SciELO.
- Revisão bibliográfica GT21 da ANPED.
Código
Data
Pseudônimo
GD1

31/05/12

Maria/negra

GD2

07/08/12

Alda/negra

GD3

21/09/12

Luana/negra

GD4p1;
GD4p2

04/10/13

Dorotéia/negra

GD5

31/10/13

Patrícia/branca
Catarina/branca

Perfil das pessoas participantes dos
grupos de discussão comunicativo
Professora das séries iniciais do
ensino fundamental. Formação em
Pedagogia e Mestre em Educação.
Professora das séries iniciais do
ensino fundamental. Formação em
Pedagogia.
Professora das séries iniciais do
ensino fundamental. Formação em
Pedagogia e Mestre em Educação.
Professora das séries iniciais do
ensino fundamental. Formação em
Pedagogia e Especialização em
Estudos Culturais Afro-brasileiros e
Africanidades.
Professora das séries iniciais do
ensino fundamental. Formação em
Pedagogia e Psicopedagogia.
Professora das séries iniciais do
ensino fundamental. Formação em
História e Psicopedagogia.

Os grupos de discussão têm por objetivo discutir e refletir sobre uma situação concreta, da
qual possam surgir interesses e preocupações de um determinado grupo social, que adota o diálogo
igualitário como meio para chegar à discussão e consensos, em torno do tema analisado (Gómez et
al., 2006).
O estudo teórico de um modo geral evidencia que pensar uma identidade negra em uma
sociedade que vive sob o mito da democracia é difícil, mas apontam avanços, formas de superar o
preconceito racial e de afirmar a identidade negra. Nesta perspectiva, enquanto resultados, vamos
apresentar reflexões das professoras que em diálogo nos ajudam a pensar possibilidades para uma
educação antirracista que valoriza a diversidade, respeita às diferenças e busca o fortalecimento da
identidade negra.
APRESENTAÇÃO DA DISCUSSÃO E RESULTADOS
Com base no diálogo reflexivo com as professoras negras e brancas, foi possível constatar
que ao falarmos da constituição da identidade dos diferentes sujeitos nos deparamos com uma
complexidade que é própria do ser humano em sociedade com o outro. Constituir-se enquanto
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sujeito, mulheres e homens passam por diversos aspectos na formação do seu eu, e neste processo a
família, assim como, a escola desempenham um papel fundamental.
Para mim a construção da identidade foi na família e me ver branca foi na escola
porque eu sou filha de pai e mãe brancos, mas o meu pai teve um casamento anterior
ao da minha mãe e a esposa era negra e ele teve cinco filhos e foi a minha mãe quem
criou os filhos da Neuza da esposa dele e eles eram... eles são negros, quando eu era
criança morávamos todos juntos na fazenda, brincávamos juntos, minha mãe não
diferenciava, todos a chamam de mãe até hoje, criou, não tinha isso de eu sou branca
ele é negro, foi na escola que eu me vi branca porque na escola, na primeira série só
tinha crianças brancas na minha sala e eu me olhei, poxa! E em casa não, em casa eu
não me via diferente deles (§11.GD2-Profa Catarina-branca).

A fala da professora Catarina/branca vai ao encontro do que Giddens (2004), Gusmão
(1999) e Mead (2010) indicam sobre o papel da família na primeira infância e na formação do eu,
pois é neste espaço que temos as nossas primeiras referências do ser gente. Nesta perspectiva, o
relato da professora Alda/negra reforça tais considerações.
Minha família sempre disse para nós quem nós éramos, eu não consigo lembrar de um
momento em que eu não soubesse que eu era negra vinda de uma família negra... a
parte da minha mãe é uma parte misturada... minha mãe tem uma irmã branca, tenho
sobrinhas... primas brancas e da família do meu pai com quem convivíamos mais,
porque a família da minha mãe estava em Minas e a do meu pai em São Paulo, todos
negros e todos muito radicais porque sofreram muito, sofreram muito preconceito,
foram pessoas que sofreram bastante desde a época de Minas até vim para São Paulo...
eu lembro muito dos meus primos que dançavam nas festas, para nós tudo aquilo era
muito gostoso, nós queríamos aprender a dançar samba-rock, as primas mais novas,
todas as referências eram boas e positivas, nos aniversários nos discursos... ninguém
namorava com branco era um... era um radicalismo total, eu sempre me vi como negra
fui para escola também nessa condição... (§8.GD2-Profa Alda-negra).

Ao analisarmos a fala da professora Alda/negra, percebemos a importância do papel da
família no processo de constituição da identidade. Nos destaques do relato da professora é
perceptível o quanto a presença familiar aparece de forma positiva para a sua formação. Além disso,
ela indica como a relação familiar possibilitou imagens positivas e orgulho de pertencimento. Nesse
sentido, vale mencionar a importância da família que tem consciência dos malefícios do racismo e
que instrui suas crianças de forma positiva. Pois, ao pensarmos o sujeito negro precisamos olhar
para as suas especificidades, o contexto no qual se deram as relações raciais em nosso país que
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durante séculos negou a história e a cultura negra e que até os dias de hoje reflete de forma negativa
no que diz respeito ao ser negro no Brasil.
Eu não sei como é a questão da identidade para uma pessoa branca ou que não seja
negra, fico curiosa, porque quando ouvimos várias pessoas negras contar que são
vários processos, é processo de recusa é processo de não entender direito, é processo
de fortalecimento, são várias idas e vindas, pensei um pouco no que você falou, sobre
a identidade e que está... a minha identidade que se contrapõe, eu acho, não sei, com a
do outro, então muitas vezes você só se percebe em função daquilo que o outro pensa
sobre você, é muito complicado essa questão... (§40.GD2-Profa Dorotéia-negra).

Ainda pensando no processo de constituição dos diferentes sujeitos e mais especificamente
do sujeito negro, a professora Dorotéia/negra traz questionamentos e reflexões sobre o processo de
constituir-se sujeito negro e o constituir-se enquanto sujeito branco. A professora indica processos
de negação, reconhecimento e fortalecimento pelos quais as pessoas negras passam. Nesse sentido,
Gomes (2008) ajuda a compreender que o processo de constituição da identidade negra é um
processo tenso e conflituoso do ser negro “construído social e historicamente que permeia a vida
desse sujeito em todos os seus ciclos de desenvolvimento humano: infância, adolescência,
juventude e vida adulta” (GOMES, 2008, p.124).
Portanto, para os negros esse processo nem sempre é tranquilo, diferentemente do que indica
a professora Catarina/branca ao perceber-se branca no contexto escolar. E ainda que em casa tenha
o apoio familiar como a professora Alda/negra aponta, e que se faz importante, nos espaços fora de
casa o racismo e a discriminação se farão presentes para o negro.
[...] a gente sentia, eu sentia que tinha uma coisa diferente quando eu estava na escola,
depois você passa a entender, eu era a única, era a única negra em tal lugar, quando
acontecia alguma coisa, todo mundo olhava para mim, eu não sei..., eu acho que falta
muito da convivência familiar, de dizer para essas crianças, quem elas são. De onde
elas são. Quem são seus antepassados. Se não o trabalho fica isso mesmo, da gente
preparar algumas ações e dizer que não tem problema em ser negro e quem quiser que
vá buscar outras informações, infelizmente não tem um contínuo... (§20.GD3-Profa
Luana-negra).

Em sua fala a Professora Luana/negra, traz o preconceito ainda que não esteja explícito, que
as pessoas não declarem seu racismo, como indica, é perceptível, não precisa ser dito com palavras,
pois é sentido nos olhares, na forma de agir das pessoas, de silenciar e os negros seja criança ou
adulto percebem, sabem que são vistos de outra forma.
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A partir das falas das professoras sobre a constituição da identidade e do embasamento
teórico é perceptível a desigualdade racial entre negros e brancos e como o racismo opera na
constituição da identidade negra. Como vimos, este é um processo complexo, principalmente para o
negro que precisa enfrentar o mito da democracia racial que por vezes dificulta um debate direto
sobre o racismo no Brasil.
Você ver as crianças num conflito muito grande, se olham, nós fizemos o questionário
da escola, uma das questões era sobre a cor da pele e elas tinham que marcar [...].
Então, muitas crianças tranquilamente marcaram sou negro, outras se olhavam mesmo
e me perguntavam, você acha que eu sou o quê? Muitas faziam isso e os outros já
diziam: olha você é negro porque ou é lá ou é cá. Você está mais lá do que cá. Parece
que ficavam com essa sensação, mas eu vou marcar negro? Mas a surpresa foi pelo
menos da minha turma em relação a se autodeclarar como negro. Acho que 95% se
autodeclararam... E agora, está bom, se ela consegue dizer eu sou..., o que é que eu
faço daqui para frente? Porque antes elas não conseguiam dizer eu sou. Você olhava
para a criança negra e ela se pintava loira de olho azul. Agora ela consegue dizer eu
sou. E o que eu faço, agora? Então agora vêm esses outros conflitos (§17.GD1-Profa
Patrícia-branca).

Na perspectiva do que expõe a Professora Patrícia/branca o negro ao afirmar-se na sua
negritude passa por conflitos ao considerar à cor da sua pele e a classificação racial, fato presente na
vida de muitos negros, por isso, a importância da valorização da identidade negra desde muito cedo
no contexto escolar, e mais como comenta a professora não é levar apenas a criança a perceber-se
como negra, pois disso muitas vezes ela já tem a consciência, mas dá continuidade a um trabalho de
valorização da identidade negra, da sua história e cultura. É possibilitar uma constituição positiva
do ser negro com outros referenciais desde o contexto escolar.
Eu tenho aprendido muito na relação com as minhas amigas, principalmente a
Anastácia, a Dorotéia e a Alda. A gente conversa muito, além do conhecimento que
essas pessoas têm; e nós trocamos algumas experiências, pensamos em atividades
juntas, também tem outras pessoas que essas pessoas conhecem. Por exemplo, talvez
se eu não tivesse amizade com a Dorotéia e com a Alda eu não conheceria os meninos
africanos e eu não conheceria um pouquinho mais sobre a África porque até bem
pouco tempo para mim a África era o que eu via na TV. Abri mais a minha visão
nessa troca de experiência com outras pessoas... (§37.GD1-Profa Maria-negra).

A fala da professora Maria/negra ajuda a responder o questionamento da professora
Patrícia/branca ao colocar que não basta às crianças se reconhecerem como negras, “o que vou fazer
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daqui para frente”? Neste sentido, quando a professora Maria/negra indica o quanto aprende ao
estar com outras pessoas diferentes dela e do seu convívio, podemos considerar a diversidade como
riqueza humana e quanto mais diverso o ambiente maior serão as aprendizagens dos diferentes
sujeitos envolvidos na relação, ou seja, nos constituímos na relação com o outro e ao considerar a
constituição da identidade negra ter referências negras no contexto escolar é de suma importância
para que as crianças percebam que os negros ocupam diferentes espaços e têm diferentes
conhecimentos.
CONCLUSÕES
Ao cruzarmos os dados/falas das professoras negras e brancas, destacamos como elemento
transformador o papel da família na constituição da identidade dos diferentes sujeitos, pois como já
foi explicado é nela que ocorre a primeira socialização. No caso das crianças negras, o contexto
familiar significa também o seu refúgio/segurança, e ter uma família consciente das desigualdades
raciais ajuda no enfrentamento do racismo em outros contextos, como a escola, por exemplo.
Em relação ao contexto escolar, as menções à escola que as professoras apontam desde a sua
infância até a docência, consideramos que remetem tanto a elementos excludentes quanto
transformador. Quando pensamos a constituição positiva da identidade negra e a valorização da
diversidade no espaço escolar, vemos a escola como um espaço excludente, pois as ações ainda são
isoladas. Mas, quando pensamos as ações das professoras encontramos elementos transformadores
que buscam o fortalecimento da identidade negra e a valorização da diversidade.
Como explica Freire (1996),
[...] a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do
conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o
esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento.
Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas
coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante
(FREIRE, P., 1996, p.98).

Nesta perspectiva, não temos a intenção apenas de fazer a denúncia, mas também o anúncio
de que muitas vezes o ideal desejado, ainda não foi alcançado, mas o caminhar sem descanso para
uma sociedade mais igualitária ao fazer a diferença é que possibilita a transformação dos modos de
ser e estar no mundo e com os outros. Pensar a constituição positiva da identidade negra, bem como
a valorização da diversidade no contexto escolar, não se esgota neste trabalho. É preciso pensar
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práticas escolares que valorizem as diferentes identidades, histórias e culturas, para tanto temos um
arcabouço legal, como por exemplo, as Leis nº 10.639/03 e a 11.645/08 que precisam estar em
pleno exercício nas escolas.
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Resumo
Apesar do discurso de miscigenação e país mult/pluricultural, de diversas cores e faces, o Brasil, muitas
vezes mantém na sua prática a história de uma única cultura, minimizando ou negando a contribuição
dos povos indígenas e africanos que também fazem parte da sociedade brasileira. Neste sentido, pensar
a constituição da identidade dos diferentes sujeitos implica considerar aspectos sociais, psicológicos,
antropológicos e filosóficos. Constituir-se mulheres e homens de uma dada sociedade não diz respeito
apenas a um conjunto de caracteres próprios do sujeito como nome, idade, sexo e filiação; constituir-se
enquanto sujeito implica um tanto de outros elementos, como história, cultura, religião, vivências e
escolhas políticas. Nesta perspectiva, este trabalho busca apresentar reflexões em torno da constituição
da identidade do sujeito negro e da importância do seu fortalecimento no contexto escolar. Para tanto
apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado concluída em 2014. A partir da metodologia
comunicativa, analisamos os elementos transformadores e os elementos excludentes com base no
diálogo igualitário entre professoras negras e brancas das séries iniciais do ensino fundamental de
escolas públicas do interior de São Paulo. Como resultados os dados indicam que a família como
primeiro lugar de socialização da criança é importante para a constituição da identidade dos diferentes
sujeitos e que a escola precisa repensar o seu modo de ser e romper o silêncio sobre a negritude para
ações mais efetivas que valorizem e fortaleçam a identidade da criança negra. É preciso pensar práticas
escolares que valorizem as diferentes identidades, histórias e culturas, para tanto temos um arcabouço
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legal, como por exemplo, as Leis nº 10.639/03 e a 11.645/08 que precisam estar em pleno exercício nas
escolas.
Palavras-chave: Identidade negra; Educação; Igualdade de diferenças.
AS POSSIBILIDADES DE DIÁLOGOS INTERCULTURAIS ENTRE CRIANÇAS BRASILEIRAS
E CRIANÇAS ANGOLANAS
Marciele Nazaré Coelho – Instituto Superior de Ciências Sociais
e Relações Internacionais – Angola
Talita Estevam de Barros SME – Secretaria Municipal de Piracicaba – SP

INTRODUÇÃO
O contexto educativo atual é diverso e múltiplo, fazendo parte dela a diversidade cultural e
étnica. Nesse sentido, as contribuições,para a constituição identitária das crianças brasileiras, a
partir de aproximações com os traços da cultura angolana, constitui-se o objeto de estudo.
O estudo tem como objetivo a análise das contribuições para a construção identitária da
criança brasileira em uma escola em Piracicaba, São Paulo a partir de diálogos com crianças
angolanas de um Projeto de Leitura e Escrita, em Luanda, Angola e as possibilidades e reflexões
advindas do diálogo, a partir de relações dialógicas e transformadoras vivenciadas. Como objetivos
específicos buscamos apresentar os conceitos de identidade, igualdade de diferenças, unidade na
diversidade e interculturalidade, identificar as propostas de trabalho transformadoras e identificar as
contribuições do contexto angolano para a realidade brasileira sob o prisma da igualdade de
diferenças e da interculturalidade.
É diante desta conjuntura que buscamos trazer as vivências educacionais de crianças
brasileiras para pensar as possibilidades de transformação dos processos educativos, aproximandoas das vivências e experiências das crianças angolanas, baseando-se em ações interculturais entre os
sujeitos e no interior de seus diálogos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A identificação por uma cultura, por traços culturais, em tempos atuais se coloca como uma
urgência no que se refere a compreensão de si e do outro.
O contexto atual do globalismo e da sociedade da informação impõe-se a necessidade de
garantia de direitos e de vivência plena da diversidade cultural e das escolhas pessoais. A
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diversidade, neste aspecto, é vivida como fonte de conhecimento. (MELLO, BRAGA e GABASSA,
2012). A diversidade, ainda é entendida como riqueza humana, valorizando o que é diverso e não a
diferença em si, em uma compreensão dual das relações entre sujeitos de culturas, etnias e línguas
diferentes (COELHO, 2011). Esta valorização da diferença é possível dentro da perspectiva da
unidade na diversidade, da interculturalidade e da igualdade de diferenças.
A unidade na diversidade será abordada segundo a perspectiva teórica da ação dialógica de
Freire (1987), buscando congregar com o conceito de interculturalidade.
Como afirma Grimson (2000), as sociedades atuais reclamam não apenas os seus direitos à
igualdade, mas também os direitos à diferença, em uma visão de interculturalidade. Nesse sentido, a
identidade, do ponto de vista do conceito de igualdade de diferenças, valoriza as relações
interculturais.
Neste contexto, a perspectiva de análise assumida baseia-se nas teorias duais de
compreensão do sujeito e da sociedade, que compreende a sociedade como dialógica, onde sujeito e
objeto transformam-se na relação, dentro das Teorias dialógicas, no âmbito do conceito de
aprendizagens dialógicas, que têm como um dos conceitos estudados, a igualdade de diferenças.
(ELBOJ et. al., 2002). O conceito de aprendizagens dialógicas foi desenvolvido pelo Centro
Especial em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades, (CREA) da Universidade de
Barcelona, na Espanha e estudado no Brasil pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa
(NIASE) da UFSCar. Em nossa óptica estas teorias permitem o enquadramento teórico deste
estudo.
A DIVERSIDADE NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: CONTRIBUIÇÕES DAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Em busca de iniciarmos o diálogo abordaremos o conceito de identidade e as contribuições
das políticas educacionais brasileiras para a sua constituição, com ênfase nas questões de
diversidade étnica e racial, pois, a identidade brasileira é resultado e não apenas das raízes
européias, asiáticas, mas também africana.
Quando tratamos do que nos faz diferentes, ou seja, quando diferenciamos um ser do outro,
os aspectos relativos à cultura, traços físicos, costumes são muito importantes para as crianças que
frequentam as creches e pré-escolas brasileiras, pois, ao conviver com outras crianças entendem
através da observação que não são todas iguais. Como lidar com tal situação de diferenciação sem
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que o ato discriminatório esteja presente? Como agir quando uma criança nota as diferentes cores
de pele, a textura dos cabelos, os traços faciais? Sem que haja uma ação negativa e excludente?
Para dialogarmos sobre essas questões é necessário antes de tudo entendermos as
especificidades étnicas. Algarve (2004) argumenta que o Brasil, as crianças negras, ao chegarem na
escola enfrentam situações de discriminação em relação a sua cor de pele, cabelos e outros
atributos.
O ser humano sofre muitas influências de pessoas e da cultura que o cerca, desde o seu
nascimento e, ao chegar à escola, absorve características de pessoas que influenciarão no
desenvolvimento de sua identidade. No espaço escolar, o professor, a professora e os demais atores
necessitam estar consciente que através de sua postura, linguagem e estereótipos apresentados aos
alunos, estes construirão uma imagem de si, ou seja, a forma de ser, estar e de compreender a
realidade, participarão de maneira relevante da construção das identidades, pois nesse período de
desenvolvimento a criança começa a se perceber, a construir sua autoimagem, perceber suas
diferenças e suas particularidades.
As contribuições para uma ação pedagógica no espaço educativo à favor da construção
positiva da auto-imagem das crianças, em particular, as negras, encontra respaldo nas políticas
educacionais, com destaque para a Lei nº 10.639/03 sobre a obrigatoriedade do ensino de História
da África e Cultura Afro-brasileira e Africana nos espaços de educação pública e privada e a Lei nº
12.711/12 referente a quotas de vagas para negros no ensino.
A lei nº 10.639/03 é um marco histórico para a educação brasileira, essencialmente no que
se refere ao currículo escolar como espaço de diálogo e de aprendizagem sobre a história e cultura
da África e dos africanos, a história e cultura dos negros no Brasil contribuindo para o processo de
compreensão, conhecimento, reconhecimento e valorização da diversidade étnica e racial existente
no Brasil. (DEFOURNY e HADDAD, 2010).
É necessário valorizar adequadamente a história e cultura de seu povo e buscar a
reconstrução de sua identidade preservando seus direitos sociais e políticos como cidadão brasileiro.
(BELLINI e CONSTANTINO, 2016)
A escola que deseja pautar sua prática no reconhecimento, aceitação, diálogo e respeito à
diversidade, articula estratégias para o fortalecimento da autoestima e do orgulho ao pertencimento
étnico e racial de seus alunos. Assim, torna-se imprescindível banir de seu ambiente qualquer texto,
referência, descrição, qualificativo ou visão que fortaleça imagens estereotipadas do negro ou de
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qualquer outro grupo étnico, racial ou cultural. A menção à sua ancestralidade, o dialogo com
outras etnias traz à criança o empoderamento que necessita para seguir se admirando, respeitando à
si e aos outros.
Olhar para si e para os outros, sob a óptica da igualdade e da unidade, remete aos conceitos
de unidade na diversidade, igualdade de diferenças e interculturalidade que apresentam as bases de
diálogo a partir do objeto de estudo anteriormente apresentado.
A UNIDADE NA DIVERSIDADE, IGUALDADE DE DIFERENÇAS E A
INTERCULTURALIDADE COMO POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIALE
EDUCATIVA
A construção dos conceitos de unidade na diversidade, igualdade de diferenças e
interculturalidade apoiam-se na percepção de que a diversidade é positiva, ela é espaço que
oportuniza o diálogo entre e no interior das diferenças.
Os direitos de todos os cidadãos, garantidos pela Constituição da República Federativa do
Brasil (1988), nos título I e II dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais,
podem ser amplamente vivenciados na medida em que as diferenças étnicas, raciais, culturais,
religiosas, linguísticas são compreendidas como parte da diversidade.
A unidade na diversidade parte do pressuposto de que todos são iguais no âmbito dos
direitos, mas que ao mesmo tempo possuem aspectos que os unem, sem que para isso um grupo
étnico, racial ou cultural tenha que abdicar de suas características, modos de ser, de pensar e de
estar.
De acordo a Freire (2006), a unidade na diversidade implica em trabalhar as semelhanças
entre os grupos e não apenas as diferenças.
Nesse sentido, o conceito de unidade na diversidade, dentro da vertente da educação
intercultural, está subscrito na perspectiva de igualdade de diferenças que entende a diferença como
parte da diversidade humana e estabelece o diálogo entre elas.
Na América Latina, os estudos de interculturalidade surgem das experiências de educação
bilíngue. A compreensão da sociedade ultrapassa a visão multiétnica e pluricultural em sua
composição e estabelece dentro dos princípios de participação e respeito mútuo a visão intercultural
dentro da unidade na diversidade. (SPEISER, 1999)
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Nesta linha de discussão, os estudos de interculturalidade na Espanha ganham espaço na
medida em que defendem a perspectiva de igualdade de diferenças ancorada nas Teorias Duais da
sociedade, buscando compreender a nova realidade social, devido ao contingente cada vez maior de
imigrantes, tornando-se cada vez mais múltipla e diversa a sua composição política, econômica,
religiosa e social.
O conceito de igualdade de diferenças baseia-se na participação de todas as pessoas no
processo dialógico a partir de todas as culturas, em todos os espaços e, para as questões aqui em
debate, no espaço da escola. (ELBOJ et al., 2012)
O direito de ser diferente e de viver a diversidade cultural, de língua, de formas de ser, de
estar dentro do mesmo espaço escolar possibilita o estabelecimento de relações dialógicas e
interculturais que trazem aspectos positivos para todos os envolvidos e para a construção e
reconstrução das identidades em movimento.
Desse modo, a visão de sociedade como permanência e mudança, como espaço de
contradições, de aceitação, de lutas é a percepção de diálogo na diversidade, pressuposto que aqui
defendemos. A interculturalidade como processo necessário para a vivência respeitosa e dialógica
com todos e todas é o fundamento para a análise que aqui se propõe realizar.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Diante da necessidade social urgente de buscar diálogos, no que se refere à diversidade, a
inserção de um resgate significativo é imprescindível, saber quem é você é mais profundo do que se
espera, definir quem somos é algo que se demora à responder, é uma construção de “seres” para se
chegar a conclusão do “ser”. Neste âmbito, a pesquisa que aqui se apresenta traz a experiência
vivenciada na escola Professor Oracy da Silva em Piracicaba, no ano de 2019, por crianças de 04 a
06 anos a partir do diálogo com as crianças de 6 a 12 anos do Projeto de Leitura e Escrita, iniciativa
não governamental e sem fins lucrativos, localizada no Benfica, Luanda, Angola.
No referido ano, na escola Professor Oracy da Silva, foi desenvolvido o Projeto Político
Pedagógico, intitulado “Para além do nosso Quintal” que albergou diferentes temas que foram
dialogados ao longo do ano letivo.
A primeira ação das crianças, relacionada ao Projeto foi o apropriamento do lugar onde elas
habitam e com a livraria Kussanguluka, que em Kimbundo significa “Alegria”, que abrigou
materiais desconstruídos de ideias colonizadoras, surgiu a inspiração às crianças e professora, de
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um encontro de histórias atuais com histórias como a da ativista norte-americana Rosa Park´s, que
em meio a segregação ousou não ceder seu lugar e lutou pelos direitos dos negros.
A partir do tema “As rosas Park´s do nosso quintal: costurando vidas” iniciou-se a costura
de vidas de crianças do lado de cá com as crianças do outro lado do oceano, ou seja, as crianças
brasileiras e as angolanas, em que fotos,cartas,desenhos, áudios, vídeos foram trocados.
Na busca do diálogo intercultural, assumimos a abordagem metodológica comunicativa
crítica, que segundo Mello (2008), que reconhece a indissociabilidade entre a estrutura e a agência
humana, entendendo que as ações, escolhas, o diálogo são capazes de transformar a realidade.
Neste âmbito, a abordagem metodológica apresentada contribui para os estudos das relações
dialógicas no espaço educativo.
APRESENTAÇÃO DA DISCUSSÃO E RESULTADOS
A aproximação das experiências angolanas no Projeto de Leitura e Escrita em Luanda,
Angola com as vivências, na realidade educativa brasileira, em Piracicaba, São Paulo produziram
diálogos que serão aqui apresentados.
Nota-se, que as falas das crianças brasileiras demonstram possibilidades de uma vivência
intercultural, conforme podemos compreender a partir do fragmento abaixo:
Primeira Cena: A estatueta angolana “O pensador” em evidência na mesa (figura de
um homem em posição de pensamento)
M: “Ele está andando muito e não conseguia mais andar”
Grupo de crianças: Negro Neeiiiii (cantor de funk)
I: Ele é negro como o Negro Nei.

Neste espaço de convivência nota-se a importância de estar atento e em constante
transformação para atender as necessidades de valorização da diversidade étnica, cultural, religiosa,
linguística, possibilitando o diálogo com as diferentes culturas promovendo o envolvimento nas
histórias de diásporas de cada criança e de sua família, constituindo-se como fator de valorização
destes contextos e histórias.
Segunda Cena: As crianças brasileiras foram provocadas a pensarem em hipóteses
para comunicação com as crianças angolanas.
N: “A gente faz desenho e manda pro carteiro.”
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G: “Cartas igual a do pombinho correio.”
D: “Minha mãe tem whatsap pra mandar foto, dá pra mandar até vídeo, igual o vídeo
que mandei pra minha vó.”
J.M: “É longe lá.”

Notam-se ações facilitadoras sob perspectiva das crianças para que o diálogo, a aproximação
de culturas tão distantes aconteça. Elas buscaram estratégias para que o diálogo se efetivasse.
Terceira Cena: Apreciação de vídeos enviados pelas crianças angolanas.
(apresentavam as brincadeiras comuns ao cotidiano angolano)
D.L: “Elas falam portuguêsssss.”
M.L: “A brincadeira que ela falou é igual a nossa, mas tem outro nome”.

Ressalta-se, o fato das crianças compreenderem que no outro lado do Oceano, em um país
africano existe algo que os identificam, neste caso, a língua portuguesa. Por outro lado as
aproximações culturais entre Brasil e Angola são aqui representadas na fala da criança M.L pela
semelhança das brincadeiras que fazem parte da realidade angolana e que por elas foram relatadas e
que permeiam o espaço do brincar brasileiro também.
Não apenas as semelhanças produzem saber intercultural, mas também as diferenças. Para
Mello, Braga e Gabassa (2012), as “(…) diferenças são essenciais para uma educação que garanta,
para todas as pessoas, que elas tenham as mesmas oportunidades de se realizarem enquanto
pessoas”. (p. 77)
O projeto “Para além do nosso quintal: aprofundando nossas raízes”, moveu as crianças à
realidades diferentes e ao mesmo tempo tão próximas. Foi a partir do termo “gente fixe”,
comumente utilizado em alguns países africanos de língua portuguesa e em Portugal para designar
algo é legal, que contextualizou-se as crianças brasileiras para início de diálogos com as angolanas.
A partir de fotos de Angola espalhadas pelo chão, ao fundo a canção “Sentada Familiar” da
cantora angolana Pérola, um convite para descobrir de onde elas vem. A Sentada familiar em
Angola é algo constante entre as famílias e amigos, encontro de gerações, que faz um “caçule”, ou
seja um jovem dançar com o “velhote”, uma pessoa mais velha.
Em um diálogo onde as crianças apresentaram, por fotos, seus melhores amigos, foi
apresentado à elas, fotos de crianças angolanas e a provocação de como criar um elo de amizade e
troca de vivências. Crianças que moram tão longe passaram a ter sentido tão perto, uma troca de
vida, uma conexão de olhares, mesmo que por fotos, vídeos, imagens. As experiências relatadas
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favorecem a compreensão das possibilidades de vivência, no espaço educativo, de ações
transformadoras da realidade.
A ação de escutar e de dialogar com as crianças proporcionou momentos significativos, que
oportunizaram experiências de criação de hipóteses e argumentação por parte dos pequenos,
possibilitando uma ação reflexiva.
O diálogo entre as crianças angolanas e brasileiras inspiraram a desconstrução de ideias préconcebidas e a afirmação da valorização da cultura africana, contribuindo na construção da
identidade de cada uma delas. Cada criança experimentou alternativas diferenciadas de se localizar
no tempo e espaço, de encontrar suas origens em mapas e de se comunicar, dialogar com o outro em
meio a diversidade.
Assim, a “(…) escola é entendida como local de possibilidade de vivência, respeito e
diálogo com as diferenças e entre elas, o que possibilita o direito igualitário à educação e uma
relação de diálogo também igualitário entre as diferenças. (COELHO, CONSTANTINO e
MOREIRA, 2012: p. 7-8).
A compreensão da igualdade de diferenças na construção de vivências interculturais passa
necessariamente pela noção de identidade, que segundo Constantino (2014), implica em elementos
como a história, a cultura, a religião, as vivências e as escolhas políticas.
Assim, a identificação com o “nós” e com os “outros” é o que nos constitui enquanto grupo.
De acordo a autora citada acima, é assim que nos descobrimos enquanto seres sociais e também
históricos, sempre em contato e interação com os outros e com o mundo.
O sentimento de pertença a um grupo, a uma cultura é essencial para a constituição da
identidade positiva de todas as crianças. A sua valorização em todas as suas particularidades,
subjetividades, individualidades se faz importante no processo de auto-valorização como ser
humano. E no contexto da escola esse aspecto está fortemente desenhado nas ações de professores,
professoras, alunos e alunas.
Os relatos das crianças angolanas sobre as brincadeiras preferidas, a apresentação das
crianças brasileiras dos espaços da qual convivem na escola da qual elas chamam de quintal, trouxe
aos poucos descobertas sobre a história e identidade do povo brasileiro que carrega tanta essência
do povo angolano, iniciou-se consequentemente um processo de valorização da contribuição da
cultura africana para a identidade da criança brasileira.
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A efetivação dos diálogos culturais na perspectiva da igualdade de diferenças dentro da
visão intercultural favorece a vivência na diversidade étnica, racial e religiosa e torna possível a
realização de práticas transformadoras na realidade educativa.
CONCLUSÕES
A educação escolar no Brasil passou por reformas pautadas na colonização portuguesa e traz
consigo essas marcas. A história do longo período de ditadura do governo brasileiro somado aos
aspectos anteriores traz uma realidade escolar que nega o direito de todos ao ensino público,
gratuito e de qualidade e ainda nega a diversidade na escola como possibilidade de vivência dentro
dos parâmetros de igualdade de diferenças.
Ao voltarmos a nossa análise à realidade da escola brasileira, essencialmente, a escola
pública, em que grande parte das crianças negras estão inseridas, mas estas em muitos casos não se
vêem valorizadas no grupo e não encontram o ponto de conexão intersubjetiva entre o que elas são,
como a sua constituição identitária, e o que esperam que elas sejam, no contexto da identidade de
origem européia, classe média, etc., é possível percebermos a importância do conhecimento da
realidade educativa angolana, sua forma de falar, suas tradições, formas de brincar e de se
movimentar e como esse conhecimento pode estabelecer um diálogo intercultural.
Todo sujeito quer se sentir parte do grupo,quer ter sua cor de pele, cabelo, cultura, traços
físicos valorizados pelo Outro e quando essa ação não acontece, as situações de baixa estima, de
dificuldades de inserção, de permanência na escola tornam-se evidentes.
Diante das experiências vivenciadas nos projetos em diálogo entre Brasil e Angola que
torna-se possível buscar subsídios para práticas educativas mais dialógicas, mais comunicativas e
transformadoras.
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Resumo
O presente estudo traz como enfoque as possibilidades de transformação da realidade educativa a partir
de diálogos interculturais em dois universos distintos. Assim, objetiva-se a compreensão das
aprendizagens interculturais, no âmbito da igualdade de diferenças, no contexto educativo brasileiro de
04 a 06 anos de uma escola pública de Piracicaba, São Paulo e angolana, através das experiências de
crianças de 06 a 12 anos do Projeto de Leitura e Escrita, no Benfica Luanda. Busca-se como escopo a
percepção dos conceitos de identidade, igualdade de diferenças, unidade na diversidade e
interculturalidade e, as possibilidades de alguma influência na transformação da realidade educativa
brasileira a partir das vivências das crianças angolanas. Metodologicamente assume a abordagem
comunicativa crítica na busca da compreensão do objeto a partir da análise dos diálogos das crianças.
Como resultado, a interculturalidade se apresenta como possibilidade de ensino e aprendizagem na
medida em que as experiências e referências de outras culturas possam ser consideradas importantes no
processo de transformação de acordo os relatos das crianças brasileiras. O contato e o diálogo com as
crianças angolanas e o seu contexto permitiram o conhecimento da diversidade de ser criança, das
brincadeiras, dos traços de sua cultura, apresentando-se como um fator influenciador na transformação
do contexto escolar brasileiro.
Palavras-chave: Educação escolar; Diversidade; Cultura; Igualdade de diferenças; Interculturalidade.
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Resumo
O painel tem como objetivo propor um diálogo acerca das possibilidades e desafios vivenciados por
uma educação que se pretenda valorizadora das lutas contra as desigualdades e as padronizações
culturais de viés eurocêntrico. Os três trabalhos têm como marcador epistemológico pesquisas voltadas
para a produção de conhecimentos na perspectiva decolonial e questionadoras do binômio
modernidade/colonialidade. Para tanto se referencia teórica e metodologicamente na educação
intercultural crítica (CANDAU, 2009, WALSH, 2009, 2016) e na decolonialidade (WALSH,
2007, QUIJANO, 2005, MIGNOLO, 2010). Nessa perceptiva, se insere na tendência contemporânea
de investigações e reflexões sobre um pensamento outro, ainda que não totalmente ileso às marcas de
colonialidade que nos constituíram. O primeiro texto trata da potência do trabalho de campo de
inspiração decolonial afim de instituir processos de identificação e (des) identificação cultural nos
alunos de uma escola particular de elite. O segundo texto aborda a discussão sobre a temática indígena
no currículo de ensino de História, seus silenciamentos e estereotipias, assim como a aplicação de
oficinas pedagógicas em turmas do Ensino Fundamental tendo como mote disparador a desconstrução
do “Dia do Índio” pelos alunos do 1º e 2º segmentos do Ensino Fundamental. O terceiro trabalho
propõe reflexões sobre algumas dimensões do ensino de artes visuais, principalmente a interface entre
arte e religião, e o potencial das mesmas na promoção de uma educação intercultural crítica na
educação básica a partir da experiência desenvolvida no estágio na formação de professores no Colégio
de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Painel aposta em pedagogias decoloniais
que gerem deslocamentos epistêmicos questionando territórios, histórias, artes, currículos, religiões e
memórias praticados, visibilizando privilégios e subalternidades nas formas de saber, poder e ser.
Palavras-chave: Estudo de campo; Decolonialidade; Interculturalidade; Ensino de História; Ensino de
Artes.
INSPIRAÇÃO DECOLONIAL NA ESCOLA: CONSTRUINDO NOVAS
PROBLEMATIZAÇÕES
Ana Paula Batalha Ramos – PUC-Rio
Daniela Frida Drelich Valentim – UERJ

INTRODUÇÃO
A escola continuamente questionada e, cada vez mais demandada, por diferentes grupos
sociais tem sido alvo das problematizações do campo da Didática sempre plural. A escola pela qual
temos voltado nossos esforços de pesquisa e ensino requer outras possiblidades epistemológicas em
confronto com as que classicamente são adotadas, isto é, as marcadas pela colonialidade do
saber/poder/ser que ganham materialidade nas suas opções didáticas e, estrito senso, nas suas
práticas pedagógicas.
As reflexões ora propostas, buscam trazer à tona a forma como as abordagens
historicamente construídas e legitimadas para ser e pensar e escola, são por um lado, traços
sintomáticos das relações do poder colonial eurocêntrico e por outro, acabam por reforçar
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culturalmente um projeto de manutenção da estrutura social que promove as desigualdades,
ainda que revestidas de um propósito que se anuncie democrático.
Este trabalho se inspira na perspectiva da decolonialidade para desnaturalizar a monocromia
cultural e epistemológica predominante nos espaços escolares. Nessa perceptiva, se insere na
tendência contemporânea de investigações e reflexões sobre um pensamento outro, ainda que não
totalmente ileso às marcas de colonialidade que nos constituíram, se desloca para um lugar outro,
com pretensão distinta da modernidade eurocêntrica.
A discussão que nos interessa fazer, gira em torno da problematização da natureza e da
função política dos saberes escolares, assumindo como pressuposto que estes saberes são resultados
de uma seleção cultural que silencia vozes e que envolve relações assimétricas de poder fortemente
marcados pela colonialidade.
No século XXI, pensamos que a lógica da modernidade se exauriu e, nesse contexto,
argumentamos em favor de uma escola outra. Mesmo herdeira de uma herança colonial e associada
aos campos de saber institucionalizados na pauta ocidental, a escola pode encontrar brechas para
buscar outro repertório diferente do que foi pensado e produzido até então. Assim, caminhar em
direção ao afastamento dos que omitem a diferença cultural ou dos que trabalham na perspectiva de
uma “igualdade” que implica em anulamento e hierarquização dos saberes.
Como alternativa a essas perspectivas, ressaltamos a riqueza de tomar a perspectiva
decolonial como inspiração para elaboração de uma outra pedagogia:
[...] como metodologias produzidas em contextos de luta, marginalização, resistência e
que Adolfo Albán tem chamado ‘re-existência’; pedagogias como práticas insurgentes
que fraturam a modernidade/colonialidade e tornam possível outras maneiras de ser,
estar, pensar, saber, sentir, existir e viver-com (WALSH, 2013, p. 19).

Partindo das observações feitas até aqui, pretendemos analisar os processos de identificação
e (des)identificação cultural que são provocados pelo estudo de campo inspiração decolonial
abrindo espaço para tornar possível outras formas de ser e pensar a escola.
Em primeiro lugar, traremos uma breve análise das contribuições dos autores decoloniais
(WALSH, 2013; SANTOS, 2007; BALLESTRIN, 2013, QUIJANO, 2000) como forma de elucidar
o arcabouço teórico metodológico que substancia nossas reflexões. Em decorrência desse diálogo,
num segundo momento lançamos nosso olhar para uma escola particular do Rio de Janeiro que tem
como prática propor estudos de campo interdisciplinares que permitem ensejar problematizações a
respeito das marcas da colonialidade. Por fim, apresentamos nossas considerações defendendo o
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argumento de que é necessário desestabilizar as epistemologias e metodologias hegemônicas
provocando nela rachaduras, de acordo com Walsh (2009) “pensar o decolonial pedagogicamente e
o pedagógico decolonialmente” e que o trabalho de campo pode contribuir como prática pedagógica
nesse intento.
INSPIRAÇÕES DECOLONIAIS
As reflexões acerca da decolonialidade constituem um referencial teórico metodológico que
busca compreender a experiência latino-americana da educação intercultural, inclusive seus
impactos nas práticas educacionais de produção e circulação de conhecimento nas escolas e nas
universidades.
Os autores que primeiro se dedicaram a estes estudos Aníbal Quijano (Peru), Walter
Mignolo (Argentina), Enrique Dussel (Argentina), Catherine Walsh (norte-americana radicada no
Equador), Nelson Maldonado-Torres (Porto Rico), Daniel Mato (Venezuela), Fernando Coronil
(Venezuela), Edgardo Lander (Venezuela), Arturo Escobar (Colômbia), Santiago Castro-Gómez
(Colômbia) e outros compuseram o Grupo Modernidade/Colonialidade que argumentou em favor
de um posicionamento intelectual e político nomeado “projeto decolonial” apresentando
convergências em relação a conceitos e estratégias, ainda que por caminhos distintos. Assim,
buscaram consolidar uma episteme calcada na pluridiversidade e em outras formas de ver e pensar o
mundo que não àquelas que a modernidade instituiu.
Nessa perspectiva, realizaram o que Mignolo (2010) nomeou de “giro decolonial” com
vistas a decolonização do conhecimento. Esta dinâmica constitui-se como um dos grandes
pressupostos que vem mobilizando tal reflexão e garantindo sua vitalidade.
A adoção da expressão “giro decolonial” ou “inflexão decolonial” para marcar as
proposições desses estudos, trazem a intenção de provocar uma virada epistêmica em relação a
colonialidade. Constitui um redimensionamento epistêmico, questionando a racionalidade
antropocêntrica e buscando alternativas outras. Assim, “giro decolonial”,

“[...] basicamente

significa o movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, à lógica da
modernidade/colonialidade” (BALLESTRIN, 2013, p. 105).
Esses estudos trazem como proposição a instauração de um projeto político que busca
respostas às lógicas da colonialidade do poder, do ser e do saber por meio de experiências outras,
que além de denunciar a permanência das relações de colonialidade encontradas no ocidentalismo,
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no eurocentrismo, provocam rachaduras no projeto constituído pela modernidade. Na
perspectiva desses autores, a América Latina é uma invenção que se insere no processo de
constituição da modernidade e, portanto, é fruto da colonização cultural.
Para Quijano (2005), as sociedades coloniais têm um protagonismo branco, colonizador,
voltado à sua origem e história europeias. Desse modo, considera como fundamento do modelo
colonial de poder e, por conseguinte, eurocêntrico, a ideia de racialização, ficando os povos
subjulgados na condição de raças inferiores “não como vítimas de um conflito de poder, mas sim
enquanto inferiores em sua natureza material e, por isso, em sua capacidade de produção históricocultural” (QUIJANO, 2005, p. 19).
O termo "decolonial" deriva das construções teóricas que defendem o pensamento crítico a
partir da perspectiva dos subalternizados pela modernidade capitalista que oculta a colonialidade.
Nas palavras de Ballestrin (2013):
Basicamente, a decolonização é um diagnóstico e um prognóstico afastado e não
reivindicado pelo mainstream do pós-colonialismo, envolvendo diversas dimensões
relacionadas com a colonialidade do ser, saber e poder. Ainda que assuma a influência
do pós-colonialismo, o Grupo Modernidade/ Colonialidade recusa o pertencimento e a
filiação a essa corrente. O mesmo se aplica às outras influências recebidas que
possibilitaram o surgimento e o desenvolvimento da construção teórica do grupo.
Contudo, aquilo que é original dos estudos decoloniais parece estar mais relacionado
com as novas lentes colocadas sobre velhos problemas latino-americanos do que com
o elenco desses problemas em si. (BALLESTRIN, 2013, p.20)

A perspectiva pós-colonial não tem a pretensão de conseguir desfazer o colonial ou mesmo
revertê-lo. Entretanto, ao trazer o termo decolonial, está implícito o compromisso com a
transgressão e de provocar movimentos contínuos reposicionando as lentes colocadas para velhos
problemas latino americanos.
Uma das proposições epistemológicas decoloniais é o questionamento da geopolítica do
conhecimento, sendo esta construção, entendida como estratégia modular da modernidade. Essa
estratégia reforçou valores universais, invisibilizou vozes e sujeitos e foi determinante na
produção/legitimação de saberes, bem como na subalternização dos outros conhecimentos.
Ao trazer a ideia de colonialidade, marcamos a posição epistemológica de pensar tal questão
para além das particularidades do colonialismo histórico que se dissolve com a independência ou
apenas com ações individuais de descolonização. Apoiadas em Quijano (2005) reconhecemos a
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importância de evidenciar a continuidade das formas de dominação, hierarquização e colonialidade
do poder presentes na modernidade capitalista racional que nos (de)formou.
Os processos de apagamento de vozes, sujeitos, identidades, ocorrem por vezes violenta, por
outras sutilmente e canalizam olhares para um horizonte único-previsível que atende a lógica
ocidental considerada humanitária e civilizatória alinhada a perspectiva eurocêntrica.
Tecer críticas ao paradigma europeu da racionalidade advinda da modernidade tem sido
cada vez mais necessário e urgente, sobretudo nos espaços de produção do conhecimento para
promover uma decolonização epistemológica. Essas críticas tendem a oferecer pistas interessantes
para pensar tanto em relações interculturais, quanto em intercâmbio de experiências que considerem
essa premissa: ”A descolonização é o piso necessário de toda revolução social profunda”
(QUIJANO, 2002, p. 17). Esse processo implica em assumir a pauta da diferença reconhecendo o
outro da margem.
Nessa direção, o diálogo com/na diferença torna-se um compromisso político e
epistemológico daqueles que reconhecem a urgência de construção de outras formas de ver, pensar
e agir. Especificamente nos espaços educacionais, escolares ou não, significa assumir algumas
práticas pedagógicas de inspiração decolonial. Estas experiências são sinonímias de processos
identificação/ desidentificação, ou seja, tanto do reconhecimento da presença, quanto das
possibilidades do distanciamento de algumas práticas naturalizadas e historicamente instituídas.
Trata-se, segundo Walsh (2012) de uma experiência subjetiva de saída de si para o reconhecimento
da existência do outro.
A despeito dessa forma de agir, Walsh (2012) tem se dedicado a potencializar a educação
intercultural crítica, como um “processo, projeto e estratégia que intenta construir relações - de
saber, ser, poder e da vida mesma – radicalmente distintas” (p. 11).
Trata-se de ressignificar o termo cultura considerando as marcas de colonização do
saber/poder para defender uma concepção mais pluralista, menos eurocêntrica e prescritiva. Assim,
suscitar questões para pensar a cultura escolar que alimenta práticas pedagógicas onde apenas os
conhecimentos ditos universais são chamados a compor o currículo escolar.
Como estratégia para provocar a desnaturalização nesse processo, se faz necessário
reconhecer a geopolítica do conhecimento e questionar os processos de produção de hierarquias e
apagamentos que foram solidificados por determinados países, regiões, raças e povos. Ao refletir
acerca da geopolítica passamos a considerar a trama de relações entre espaços, sujeitos, poder,
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saberes e elementos que a priori nos parecem muito naturais de produção de teorias universalmente
legitimadas.
Nessa direção, mesmo que os currículos, os materiais didáticos, os processos de formação
docente, os espaços escolares, sejam fortemente marcados pela colonialidade do poder, impondo a
colonialidade ao saber é possível e pretendemos, sem ingenuidade, subverter essa lógica. Essa
concepção pressupõe pôr em cheque as estruturas excludentes, superar os individualismos e as
ações discriminatórias em favor de uma convivência entre realidades plurais, o questionamento de
discursos hegemônicos, padronizações e binarismos, bem como a desconstrução e problematização
das práticas pedagógicas naturalmente reproduzidas.
Vislumbramos que o trabalho de campo pode se constituir numa perspectiva decolonial
permitindo destituir o véu da modernidade/colonialdiade, nos fazer deslocar o olhar para as
margens e pensar nos processos de decolonização como agenda política nos espaços escolares.
UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA DECOLONIAL
A escola é a instituição social em cujo espaço se processa a produção e a circulação de
conhecimentos, podendo estes estar a serviço tanto da desconstrução de práticas discriminatórias
em relação aos sujeitos invisibilizados, quanto a naturalização das desigualdades. Argumentamos
em favor de posicionar a escola como espaço fértil para práticas de inspiração decolonial.
Ao apostar na pertinência de reconhecer a dimensão política, a autonomia epistemológica
que confere ao conhecimento escolar legitimidade e, simultaneamente, ao reconhecemos a
contingência dos processos de produção de saberes marcadas pela colonialidade, queremos abrir
espaço para olhares outros, abordagens outras, tendo em vista as subjetividades e identidades que
se pretendem produzir.
Nesse horizonte, direcionamos nosso olhar para a prática pedagógica de trabalho de campo,
adotada por escola particular no Rio de Janeiro. Esta prática consiste em oferecer aos alunos a
experiência de observações das ruas, dos espaços não usuais às suas rotinas e de conhecimentos não
necessariamente prescritos nos currículos escolares.
Reconhecemos que o trabalho de campo não tem necessariamente caráter disruptivo, não
tem a priori, relação direta com os propósitos decoloniais. Contudo, de forma bem particular, para o
contexto desta escola, vimos a potencialidade de estabelecer relação com as ideias decoloniais, na
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medida em que essa experiência tem como pretensão a construção de conhecimentos muito distintos
dos quais esses alunos têm familiaridade.
Tais alunos foram apresentados aos ambientes/conhecimentos, espaços/geografias fora da
sua zona de contato a fim de que pudessem ver o que não veriam, experimentar o que não
experimentariam se não fossem intencionalmente provocados à ver. Assim, essa prática pedagógica
teve a finalidade de promover deslocamentos, desestruturação e desnaturalização tanto da
monocromia cultural, quanto dos conhecimentos hegemônicos presentes nos materiais didáticos e
que atravessam de forma contundente os espaços escolares por eles frequentados.
Esta escola realiza trabalhos de campo com alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.
Entretanto, de forma mais específica e adensada oferece aos alunos do 9º ano ao Ensino Médio essa
experiência de desnaturalização, de “ver com seus próprios olhos” as singularidades de espaços,
lugares, identidades locais silenciadas, invisibilizadas e aspectos da história que provavelmente,
passariam desapercebidos.
Destacamos que nesta escola, os alunos ocupam lugares de privilégios: são em sua maioria
brancos, economicamente favorecidos, moram em bairros em que há poucos contrastes sociais.
Sendo assim, cabe à escola oferecer-lhes oportunidades de relação com outras culturas,
especialmente apresentar-lhes ”a outra parte” da cidade, já que muitos deles estão presos em seus
condomínios “seguros” e imersos apenas na “beleza” da cidade. Nessa lógica, vivem “poupados”
desse encontro com o que, para eles, representa o “caos”, reforça o discurso da violência da cidade
que criminaliza a pobreza e seus sujeitos/saberes.
A proposta de trabalho de campo interdisciplinar, acontece pelo menos uma vez por
trimestre, envolve professores que trabalham diferentes componentes curriculares, na perspectiva
dialogal que faz transbordar os limites disciplinares.
A configuração deste trabalho veio como uma possível “resposta” a um questionamento
feito por um professor, em reunião pedagógica: o que fazer para provocar em nossos alunos a
experiência do estranhamento com outro, com uma realidade distinta da que estão inseridos?
Esse incomodo foi criado a partir de um comentário feito em sala por um aluno durante a
aula de geografia na 2ª série do Ensino Médio cujo tema tratava dos processos de favelização na
cidade do Rio de Janeiro. Nas palavras do aluno: “não tenho culpa se eles nasceram nesse lugar e
não fazem nada para mudar essa condição”. A aula acabou e a conversa foi adensada na reunião de
professores e nela surgiu a proposta de provocar esse estranhamento, explorando o cenário da
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cidade do Rio de Janeiro desconhecido pelos alunos, com todos os seus contrastes, onde a
diversidade é sinônimo de convivência não muito harmônica e as marcas de colonialidade podem
ser percebidas.
O roteiro do trabalho de campo abarca não só o trajeto e os locais a serem visitados, como
também procura instaurar processos de (des)identificação com a pretensão de causar estranhamento
que permita identificar algumas condições de privilégio e de colonialidade reformando cognitiva,
afetiva e politicamente os alunos.
O Geógrafo Serpa (2006) destaca que
O espaço enquanto conceito e especificidade da Geografia é a um só tempo produto e
processo histórico, um mosaico de relações, formas, funções e sentidos. É, também, o
mais interdisciplinar dos objetos concretos, o resultado da ação dos homens sobre o
próprio espaço, intermediados pelos objetos naturais e artificiais. Como a sociedade
está sempre espacializando-se, ela busca se encaixar nas paisagens, o que supõe
lugares e regiões, onde vão se instalar, a cada momento, suas diferentes frações. A
espacialização é, portanto, funcional, um momento ou um conjunto de momentos de
inserção territorial dos processos sociais.” (SERPA, 2006, p. 11)

Em um dos trabalhos de campo, os jovens alunos, acompanhado pela equipe docente
(Coordenadora Pedagógica, Coordenadores de História, Geografia e Língua Portuguesa),
desembarcaram na Praça da Harmonia, no Centro da cidade. Lugar totalmente desconhecido pelos
alunos que ficaram surpresos ao observar a arquitetura e entender que esse lugar também foi
modificado com o objetivo de eliminar qualquer lembrança dos acontecimentos na cidade, ou seja,
uma ação que evidencia a intenção de apagamento. A próxima parada foi o Instituto Pretos Novos,
onde assistiram um curta-metragem sobre a travessia dos escravos da África para o Brasil
destacando elementos não presentes nos livros didáticos ao tratar desse fato. Em seguida, os
professores trouxeram algumas narrativas sobre a vida dos escravos na região portuária, suas dores,
condições sub-humanas de sobrevivência e as formas de resistência encontradas. Como forma de
enriquecimento dessa abordagem, os alunos conheceram algumas produções literárias de escritores
africanos durante o percurso da caminhada até a próxima parada.
Como forma de armar uma perceptiva para ver, os professores preparam um material a ser
entregue aos alunos com algumas ideias. Os excertos a seguir, são poemas de autores africanos e
ilustram a afirmação feita:
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Dor
Dói a mesmíssima angústia
Nas almas dos nossos corpos
Perto e à distância.
E o preto que gritou
É a dor que não se vendeu
Nem na hora do sol perdido
Nos muros da cadeia. (José Craveirinha 1922-2003) – Moçambique

Exílio
Eu vivo na minha terra
Mas estou exilado.
Quem vive nela não sou eu
Mas outro que em mim vive.
A minha terra está por vir
E o meu outro ser vive, vive...
...vive à espera desse porvir (António Cardoso 1923 – 2006) – Angola

Durante séculos, os escritores foram sufocados por questões políticas, econômicas e
sociais. Hoje, a literatura da África é identificada por sua alteridade, oralidade e
remitologização. Seus textos revelam profundas marcas deixadas pelo racismo, pelo
imperialismo colonial e, em especial, pela luta por liberdade.

As narrativas de inspiração decolonial, que foram feitas pelos professores, bem como o
material previamente preparado, ofereceram aos alunos a possibilidade de acessar conhecimentos
outros que muito provavelmente, não fariam se não fossem provocados.
Em outra parte do material entregue aos alunos, é perceptível a intenção de denunciar as
estratégias adotadas que corroboraram para o apagamento das vozes e a subalternização dos
sujeitos. O excerto a seguir faz parte do material do aluno e ilustra as afirmações feitas até aqui.
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CARACTERÍSTICAS DESSE MOMENTO LITERÁRIO
•

Espaços de degradação moral – cabarés, cortiços, favelas, presídios, terreiros de
umbanda e candomblé – ambientes de contravenção ou de atos ilícitos.

•

Personagens: presidiários, trabalhadores braçais, prostitutas, jogadores, barões,
dançarinas – seres urbanos como temas de investigação - produtos ocultos ou menos
visíveis do advento da modernidade.

•

Costallat, como João do Rio, denuncia com certa sensibilidade a miséria e a
exploração.

•

Visão crítica: a degradação moral dos costumes, dos hábitos e dos valores.

•

Existência por vezes anônimas, viciadas no éter, no ópio, no jogo, no sexo
comprado.

•

Narrador – figura do flâneur.

A proposta de estudo de campo se insere ainda na pauta do diálogo com “o diferente”.
Sendo assim, durante o percurso, os alunos têm a experiência de travar pequenas conversas com
moradores de rua e vendedores ambulantes para capturar elementos das histórias de vida. Desse
modo, puderam destituir um pouco, seus preconceitos e os olhares mais endurecidos e
estereotipados para uma realidade diferente, vista até então apenas pelas lentes da televisão.
O excerto com a narrativa de dois alunos e uma professora participantes ilustram as
afirmações feitas.
O Cais do Valongo permitiu uma vivência in loco da chegada e comercialização dos
escravos, conforme a explicação do professor de História. Próximo dali, conhecemos
local de nascimento do escritor Machado de Assis e tivemos pudemos conhecer um
pouco mais sobre a vida e a obra do escritor realista. Seguimos também para o Jardim
Suspenso do Valongo, onde pude conhecer um dos marcos da reforma urbana de
Pereira Passos. Após muitas fotos e reflexões acerca da herança africana na nossa
cultural. (Aluno A)
Na Pedra do Sal, conhecida como Pequena África, pudemos conhecer um pouco sobre
o aspecto remanescente dos quilombos e a influência religiosa exercida pela chegada
dos negros ao Brasil. Contudo, essa influência foi sufocada, marginalizada e
perseguida. Agora entendo melhor o porquê há tanta perseguição e mito em torno das
religiões de matriz africana. (Aluno B)
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Sabemos que toda e qualquer ação educativa não é imune às deformidades impostas pela
colonialidade. Contudo, fazemos um convite à desconstrução intencional dessa lógica arbitrária, por
meio de experiências de inspiração decolonial. Experiências estas que provoquem estranhamentos
aos sujeitos e permitam problematizar tanto a natureza, quanto a produção e circulação dos saberes
escolares. Nesse sentido, amplia-se as possibilidades de pensar epistemologias outras para fazer-se
caber nos currículos e nos espaços de aprendizagem fomentados pela escola, especialmente nesta
que focamos.
Assim, para além da denúncia e reconhecimento da urgência, argumentamos em favor da
intencionalidade de fomentar reflexões, experiências de olhar por traz da cortina de fumaça que
exibe apenas uma perspectiva já legitimada historicamente nos materiais didáticos, nos currículos
escolares e nos processos de formação de professores.
Os professores que participam da elaboração dessa atividade entendem que antes de
tudo o próprio de planejamento da atividade já se constitui em uma grande
oportunidade de aprendizado, porque aquilo que a gente seleciona como objetivo, nos
leva a um exercício bastante rico de busca de alternativas, de saídas de contato. Então
por si só ela já é uma atividade que constitui para o professor um crescimento. Do
ponto de vista do ensino de história, esse trabalho verdadeiramente aproxima o
passado do presente. A ideia de que o aluno obviamente tem uma bagagem formada
por representações do passado que ele adquiriu através do contato com leituras,
imagens, através dos livros e a própria transmissão oral da memória de seus pais, avos
pode ser de alguma maneira confrontada como contato real dos testemunhos e
reminiscências do passado na história da cidade. (Coordenador de História)

Por outro lado, é necessário ampliar o olhar para a diversidade e diferenças articuladas aos
contextos socioculturais, pois algumas delas ficam reduzidas ou limitadas às relações desenvolvidas
em guetos étnicos.
Entendemos que trabalhar na perspectiva sugerida pode se tornar ainda mais difícil em
contextos socioculturais mais rígidos, nos espaços onde o “diferente” é considerado “um estranho
no ninho”, onde a alteridade do outro é sufocada, asfixiada e não perceptível aos olhos que estão
contaminados pelas marcas opressoras da colonialidade do saber, do ser e do poder.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens decoloniais podem fazer da escola um terreno fértil para produção de outras
lógicas. Ao tomar a decolonialidade como posição teórica e metodológica, reconhecemos a
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edificação violenta de um poder/saber instaurado historicamente pelo colonialismo moderno. Como
práxis, pretendemos favorecer a visibilidade das histórias, conhecimentos, regiões, modos de vida,
corpos e vozes marginalizadas e, sobretudo, colocadas (não de forma ingênua) histórica e
politicamente em bordas hierarquicamente arranjadas para que determinados grupos possam existir
em detrimento de outros.
Isso significa entender muito mais do que o próprio colonialismo – como proposição
hierárquica de uma nação sobre a outra- mas, os efeitos e as problemáticas da colonialidade na
legitimação da subalternização, negação e apagamento do não-eurocêntrico.
Não há possiblidade de transmutar o colonial para o decolonial, mas buscamos realizar
práticas que garantam o movimento ininterrupto que mantem vivo o compromisso de fazer
reposicionamentos. Isso implica em garantir a multiplicidade e heterogeneidade de práticas
pedagógicas visando promover desconstruções, rupturas, provocando novas subjetividades.
A lógica da desconstrução traz a possibilidade de reagir às posições dualistas e hierárquicas
estabelecidas pelo colonialismo. Associada à desconstrução, a busca por situações do cotidiano
pode oferecer outras formas de decolonização que não estão, aprioristicamente, nos currículos
escolares, nos materiais didáticos ou nos planejamentos. Nesse contexto, o trabalho de campo se
constitui como prática pedagógica decolonial.
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Resumo
As reflexões ora propostas buscam trazer à tona a forma como as abordagens historicamente
construídas e legitimadas para ser e pensar e escola, são por um lado, traços sintomáticos das relações do
poder colonial eurocêntrico e por outro, acabam por reforçar culturalmente um projeto de manutenção
da estrutura social que promove as desigualdades, ainda que revestidas de um propósito que se anuncie
democrático. Este trabalho se inspira na perspectiva da decolonialidade para desnaturalizar a
monocromia cultural e epistemológica predominante nos espaços escolares e se insere na tendência
contemporânea de investigações e reflexões sobre um pensamento outro, ainda que não totalmente
ileso às marcas de colonialidade. O texto dialoga teórica e metodologicamente com os autores
decoloniais (WALSH, 2016; SANTOS, 2007; BALLESTRIN 2013, QUIJANO, 2000). Num segundo
momento lançamos nosso olhar para uma escola particular do Rio de Janeiro que tem como prática a
promoção de estudos de campo interdisciplinares que permitem ensejar problematizações a respeito
das marcas da colonialidade. Por fim, apresentamos nossas considerações defendendo o argumento de
que é necessário desestabilizar as epistemologias e metodologias hegemônicas provocando nelas
rachaduras. De acordo com WALSH (2009) “pensar o decolonial pedagogicamente e o pedagógico
decolonialmente”. O trabalho de campo pode contribuir com tal intuito. Analisamos as possibilidades
de processos de identificação e (des) identificação cultural que são provocados pelos trabalhos de
campo. As observações das ruas e dos espaços não usuais às rotinas dos alunos, deslocam,
desestruturam, desnaturalizam. Reforçamos a urgência da aceitação da pluralidade do mundo e
operamos com tal ideia não como obstáculo a ser superado, mas como um espaço propício para
produção de conhecimento.
Palavras-chave: Escola; Estudo de campo; Práticas pedagógicas; Colonialidade; Conhecimentos.
A TEMÁTICA INDÍGENA NO CURRÍCULO DE ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA
DECOLONIAL
Helena Maria Marques Araújo – CAP-UERJ
Monique Magalhães Marins – Colégio Assunção/PROFHISTÓRIA-UERJ

PARA INÍCIO DE CONVERSA...
Apesar da promulgação da Lei nº 11.645 de março de 2008 tornando obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras, pouco mudou. Com esta
constatação, algumas questões nos intrigam e nos moveram nesta investigação, são elas: Como os
professores têm trabalhado a temática indígena na Educação Básica? Houve alterações no Ensino de
História preenchendo lacunas até então percebidas sobre essa temática?
O ensino de História tem a dimensão axiológica como centralidade, que se expressa na
seleção cultural dos conteúdos a serem ensinados. Opções e posicionamentos do que se deve
ensinar às futuras gerações perpassam pelo ambiente escolar e são escolhas acadêmicas,
ideológicas, políticas e sociais. Segundo Silva (2009), o currículo é uma arena política podendo ser,
ou não, instrumento de transformação social e política, já que é artefato construído historicamente.
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Sendo assim, as relações entre currículo e identidade são tangíveis e imbricadas na
cartografia escolar. Através dos temas e conteúdos selecionados podemos empoderar identidades
relativas a grupos dominantes ou subalternizados. Por isso, precisamos descentralizar nossos
currículos da colonialidade do poder, do saber e do ser (QUIJANO, 2005), cujo eixo central é
eurocêntrico. Carregamos, mesmo após a descolonização política e administrativa, as marcas de um
saber europeu, científico, ocidental, branco, heterossexual e cristão como superior aos demais
saberes. Muitas dessas estruturas coloniais permanecem em nossas sociedades latino americanas
mesmo após as independências, logo, precisamos “retirar o colonizador” de dentro de nós, de
nossas instituições, de nossos saberes e fazeres, de nossas mentalidades e subjetividades.
Nesse sentido, faz-se necessário e urgente enxergarmos a sala de aula como local de
construção e desconstrução de práticas e conhecimentos. Procuramos adotar a matriz
epistemológica decolonial no ensino de História, gerada do entendimento de que existem outros
conhecimentos, outros saberes e fazeres. Para isso, é preciso olharmos além da linha abissal
(SANTOS, 2010), dar visibilidade às narrativas das histórias locais, regionais e nacionais “outras” –
ou seja, histórias e memórias que valorizem o protagonismo de índios e negros que foram
subjugados e escravizados. Por outro lado, esses grupos subalternizados também traçaram
trajetórias e narrativas, resistências e lutas, constituindo novos saberes e fazeres, outras pedagogias,
ou seja, diferentes formas de produzir conhecimentos e viver, no nosso caso específico, um lugar de
enunciação indígena (WALSH, 2007). A referida autora destaca que os movimentos indígenas
latino-americanos propõem desconstruir o poder da colonialidade e do imperialismo através da
construção de uma nova pedagogia anticolonialista e anticapitalista a fim de promover uma inclusão
no campo político dessas culturas subalternizadas.
O objetivo dessa pesquisa é lapidar um outro olhar e entendimento sobre a temática
indígena na sala de aula tendo como elemento disparador a data do “Dia do Índio” – 19 de abril para propormos a construção de narrativas e memórias outras. Partimos da ideia inicial de que o
ensino de História possibilita um novo olhar sobre o outro. Segundo Albuquerque Junior (2012)
entendemos que uma das principais funções da história é “fazer defeitos na memória”, ou seja, a
pesquisa histórica, por meio da crítica, visa afastar-se das versões consagradas do passado
evidenciando seus defeitos. Esse ensino crítico da História tem como missão revelar os defeitos da
memória, perceber que a escrita da História não é ingênua, há uma seleção.
É nessa teia de conjunturas e estruturas que o currículo vai sendo construído socialmente e
politicamente em todas as épocas históricas e espaços específicos, sem ser imparcial. Abordamos a
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diante a vinculação da dimensão teórico-metodológica de nossa pesquisa à aplicação e resultados
das oficinas pedagógicas criadas.
DE QUE ÍNDIO ESTAMOS FALANDO?
Nós (professores de História), os livros didáticos, os documentos, os currículos oficiais e o
senso comum, continuamos em geral a reproduzir um índio genérico. Divulga-se uma representação
estereotipada de imagens canônicas baseadas na concepção de que existem índios mais ou menos
aculturados, mais ou menos desenvolvidos. Desconhece-se que criou-se a categoria índio, enquanto
na prática o que se tem são populações indígenas denominadas segundo seu povo, por exemplo:
Tupis, Guaranis, Pataxós, Ticunas, Bororos, Kaingang, dentre outros. Temos dificuldade em
organizar características comuns e singulares das comunidades indígenas, assim como de perceber a
diversidade que há entre os povos oriunda de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e
linguísticos. Essa maneira de agir, pensar, enxergar a temática indígena está inserida dentro de uma
organização curricular dominante pautada numa cronologia europeia que se integra, quando
possível, à abordagem dos temas relativos à história brasileira e americana. Verifica-se o
predomínio de um padrão histórico-temporal, cronológico, linear, de organização dos conteúdos,
onde prevalece uma concepção de tempo e de temáticas eurocêntricas como única possibilidade de
analisar o processo histórico. Usar outra matriz epistemológica, significa abordar uma nova
perspectiva histórica, contra -hegemônica, que pode ser ou não, decolonial.
É também na escola que se dá essa disputa num microcosmo político, social, ideológico e
pedagógico através dos conteúdos referendados nas diferentes disciplinas. Estas são compostas de
conhecimentos, saberes e fazeres produzidos na escola e fora dela, nas referidas instâncias
institucionais por onde o currículo é recontextualizado. Silva define currículo como:
O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias
tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é
relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O
currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade
(SILVA, 2009, p. 150).

Portanto, currículo e identidade andam juntos. Caminhamos no sentido pregado por Walsh
(2009), na direção de se construir intervenções na escola que proponham uma maior interação de
diferentes grupos culturais em constante movimento, em permanente construção a fim de
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problematizar as relações de poder, questionando seus padrões e dispositivos. A autora defende a
perspectiva de uma interculturalidade crítica, questionando os movimentos que trabalham só com a
diversidade cultural a fim de promover a inclusão somente reduzindo os conflitos sem
problematiza-los. Então, é necessário olhar para essas diferenças culturais - mais especificamente
culturas europeia e indígena - e incentivar práticas que reconheçam e valorizem tais diferenças e os
diálogos entre as mesmas de forma mais simétrica, menos desigual, numa perspectiva de promoção
de uma educação intercultural crítica. Para isso precisamos estabelecer expedições e escavações
temáticas (MIRANDA, 2016) e percorrer com nossos alunos as estradas na busca por pistas, rastros
e sinais de outras memórias, outras narrativas sobre os indígenas brasileiros e do restante da
América que permitam a desconstrução do “Dia do Índio”.
Além disso, entendemos que o ensino de história pode atuar diretamente na ressignificação
dessa data através de seu caráter crítico formando cidadãos capazes de conviver e aprender com o
diferente, com o outro, esvaziados de intolerância e preconceitos e estabelecendo de fato uma
relação intercultural. O movimento que nos orienta é indagar juntamente com nossos alunos, os
motivos que nos fazem reproduzir no Dia do Índio, os estereótipos, a simplificação, a
homogeneidade. Compreendemos que para pensar um projeto e pesquisa que ressignifiquem tal
data dentro de nossas escolas, seja necessário despertar um olhar a partir do respeito e da
valorização do outro, tendo como marca identitária a alteridade.
Não propomos uma substituição absoluta no foco e nas narrativas das aulas, porque
cairíamos em outro abismo, pois precisamos abordar o colonialismo e o capitalismo e toda a
dimensão histórica da expropriação das gentes e populações originárias que ocorreu e ainda
acontece na América Latina. Mas construir saberes através de aprendizagens na tensão de memórias
e narrativas que evidenciem as histórias e as culturas indígenas em relação à cultura e dominação
hegemônica.
Normalmente as crianças e adolescentes só ouvem falar dos indígenas brasileiros na época
da chegada do Cabral, da conquista e posteriormente das Missões Jesuíticas e muito pouco se fala
dos povos indígenas nos dias atuais, suas lutas e resistências para sobreviverem. Isso tudo gera o
fato de que a maioria dos alunos e alunas carregam em suas mentes uma imagem do indígena
“congelada”, estática, do século XVI.
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QUE MEMÓRIAS QUEREMOS LEMBRAR? QUE DATAS QUEREMOS
(DES)COMEMORAR?
Para a construção de uma chave reflexiva contra hegemônica sobre a temática indígena,
devemos mobilizar um saber acadêmico que possibilite aos alunos pensarem a história a partir dos
grupos subalternizados.
Na América Latina as populações afrodescendentes, ou ameríndias, pouco ou nada se veem
representadas nas narrativas nacionais, assim como nos livros didáticos e currículos escolares.
Negros, indígenas e mestiços foram e ainda são inúmeras vezes vinculados a povos atrasados e
selvagens, bárbaros que precisam ser “civilizados”, segundo elites latino-americanas durante o
século XIX, XX e até hoje. A nação constitui-se de um conjunto de histórias, imagens, desastres
que representam histórias, trunfos etc, conferindo significado a uma nação. No entanto, as
narrativas nacionais dominantes latino americanas são constituídas de símbolos e representações
apenas das elites, excluindo quase sempre negros e indígenas.
A partir das questões anteriores objetivou-se a construção de oficinas pedagógicas e
intervenções que promovam a construção de uma representação identitária indígena para além do
passado lapidando um olhar sobre o índio contemporâneo, urbano, tecnológico. Assim, devemos
engendrar contra narrativas, narrativas “outras” ou narrativas contra hegemônicas, baseadas na
crítica da representação negativada de negros e indígenas na construção da ideia de nação.
Por outro lado, numa narrativa hegemônica existem vários setores da sociedade apregoando
que há uma mixigenação entre brancos, negros e indígenas que levam muitas pessoas a acreditar
numa democracia racial. E um dos setores que tem contribuído inúmeras vezes para essa narrativa
dominante é a escola, tornando-se legitimadora de valores, saberes e fazeres dominantes nos
currículos oficiais, excluindo da narrativa nacional saberes, valores e fazeres de minorias
identitárias. Sendo assim, diversos grupos indígenas vêm suas culturas e saberes reduzidos a
situações folclóricas nos livros didáticos, ou seus conhecimentos e visões de mundo silenciados ou
congelados - referidos a um tempo histórico do início da conquista e colonização.
Portanto, o que narramos e como narramos na construção da história e memórias estão
diretamente relacionados com a forma que agimos, enxergamos e atuamos no mundo a partir da
nossa relação com o outro. Acreditamos que a sala de aula é o lugar de diálogo entre o “eu” e o
“tu”, espaço de protagonismo quer de professores, quer de estudantes. Portanto, a busca por essas
memórias silenciadas, esquecidas, contra hegemônicas, nos permitem apostar em trilhas mais
igualitárias, menos injustas, em que as memórias ancestrais nos ensinem lições, saberes e fazeres
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não só do europeu, branco, cristão, heterossexual. Memórias que nos revelem narrativas de que
diferentes grupos sociais fizeram histórias outras neste país e na América Latina em geral. Não se
trata de banir os europeus ou estadunidenses de nossos currículos, mas diminuir um tanto da ênfase
sobre eles e enfocar mais as histórias dos africanos, afro-brasileiros, ameríndios e/ ou indígenas
brasileiros.
CURRÍCULO DE HISTÓRIA E PRODUÇÃO DE IDENTIDADES NA PERSPECTIVA
DECOLONIAL
Sabemos que cada época produz seu formato de escola e de currículo, palco de disputas e
relações de poder. Também as disciplinas escolares refletem essas disputas. Chervel afirma que, até
o final do século XIX, o termo disciplina e a expressão “disciplina escolar” designavam somente o
controle dos estabelecimentos e a repressão ao mal comportamento dos estudantes. Foi a partir de
1870, que o termo passa a designar um sinônimo de ginástica intelectual moldando a inteligência
das crianças e somente no início do século seguinte, o termo “passa a significar matéria de ensino
suscetível de servir de exercício intelectual” (CHERVEL, 1990, p. 179), surgindo assim, as
disciplinas científicas escolares. Os currículos que nascem dessa lógica tendem a ser prescritivos,
superdimensionando a abordagem científico-racional. Esse caráter segregador que a prescrição
curricular potencializa, põe em evidência a íntima conexão entre currículo e poder.
Quando adotamos um olhar decolonial é que entendemos que existem outros
conhecimentos para além do padrão. Tal matriz epistemológica contra hegemônica ganha força e se
consolida no continente americano no final da década de 1990. Surge na América através do
pensamento e dos movimentos sociais indígena e afro-caribenho e se estende pela África e Ásia. O
termo “decolonialidade” - e a origem de tal base epistemológica - inicia-se a partir de discussões na
América Latina pós-descolonização, ao se notar que as relações de trabalho e a hierarquização
racial e social não se alteraram no pós-colonização. (GOMEZ e GROSFORGUEL, 2007, p.12). Tal
fato configura-se como um fracasso dos movimentos de descolonização devido à manutenção de
um pensamento moderno, imperialista nas estruturas dos então jovens países latino-americanos.
Sendo assim, alguns pensadores formulam críticas ao eurocentrismo como único campo de
produção de conhecimento onde as raças superiores ocupam posições privilegiadas, capazes de
produzir um conhecimento científico, exclusivo e verdadeiro, reproduzindo o sistema de
colonização também no campo da produção de saberes. A partir desse princípio, os conhecimentos
“subalternos” são excluídos, omitidos, silenciados. Daí, o desejo de se buscar novos paradigmas,
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novas narrativas, já que o paradigma cultural e epistemológico - que se impulsionou globalmente
como moderno e capitalista - é reducionista quanto à diversidade cultural das nações colonizadas.
Recentes pesquisas abordam o distanciamento entre conhecimento acadêmico, científico e
conhecimento histórico escolar no que se refere aos povos indígenas (BITTENCOURT, 2013,
p.102). Percebe-se a permanência de uma visão dos índios como vítimas da colonização, passivos e
preguiçosos. Há uma negação por parte de alguns historiadores e outros pensadores em reconhecer
os indígenas como povos históricos, evidenciando mais uma vez uma marca da produção
historiográfica calcada no eurocentrismo.
A fim de ampliar esse debate sobre a necessidade de se construir um saber escolar autoral,
de acordo com as necessidades da comunidade escolar, Goodson (2008) propõe a adoção de um
currículo narrativo. Ele se diferenciaria do prescritivo por pensar o ato de aprender como algo que
deva estar em comunhão com o contexto de vida dos envolvidos no processo de aprendizagem,
tanto em suas trajetórias pessoais, quanto na inserção social. Daí, termos pensado o trabalho através
de oficinas pedagógicas.
CONSTRUINDO HISTÓRIAS E MEMÓRIAS OUTRAS ATRAVÉS DE OFICINAS
PEDAGÓGICAS
Trabalhar no cotidiano escolar projetos, aulas, excursões, oficinas pedagógicas e desafios
que possibilitem aos alunos perceberem o outro enquanto sujeito histórico e a si mesmo em
permanente construção, é urgente para a re-invenção da escola (CANDAU, 2002), para a produção
de currículos outros!
Metodologicamente, as oficinas pedagógicas nos possibilitam caminhos concretos de
apresentar e construir o conhecimento de uma maneira outra. O termo oficina se relaciona a
construir algo artesanalmente, como numa oficina de carros ou de costura. Também podemos
pensar em construir ideias, saberes através de oficinas pedagógicas. Segundo Mediano (1996), elas
se caracterizam principalmente por: valorizar o indivíduo enquanto sujeito histórico contextualizado
e socialmente referenciado; valorizar saberes científicos, escolares e não escolares; pautar o diálogo
como eixo fundamental de reflexão; apostar na “práxis” pedagógica; estabelecer relações mais
horizontalizadas na relação aluno-professor, aluno-aluno, professor-professor. Também as oficinas
nos auxiliam a decolonizar o conhecimento científico e escolar, os currículos, porque não
consideram os estudantes tábulas rasas, trabalham com a noção de horizontalidade de saberes,
consideram razão e emoção, práticas e teorias, dentre outros fatores.
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Em nossa pesquisa elaboramos cinco oficinas pedagógicas temáticas inseridas nas questões
indígenas passadas e atuais e as aplicamos em turmas do 7º ano do Ensino Fundamental. Após os
debates gerados do encontro com professores do Ensino Fundamental I preparamos esses estudantes
para serem oficineiros aplicando as mesmas a outros alunos do 2º ao 4º ano da escola. A construção
desse conhecimento perpassa pelo olhar e experiências vivenciadas pelos alunos do 7°/8ºano tanto
em nossos encontros no contra turno, quanto na mediação das oficinas para os alunos do
Fundamental I, e também, na troca com os professores desse mesmo segmento e ainda pelas
percepções deles mesmos como agentes das oficinas.
Sendo assim, como abertura das atividades propusemos lapidar um outro olhar referente às
culturas, memórias e histórias indígenas através de uma contação de história da obra de Eliane
Potiguara intitulada “O pássaro encantado”. A autora tem ascendência indígena - é carioca,
escritora, poeta e professora - e conta sobre a relação com a figura poderosa e mágica, sua avó, que
traz as histórias vivas dentro de si trazendo a importância da oralidade e ancestralidade para as
tribos indígenas, assim como o protagonismo em se escrever e publicizar suas próprias
experiências.
Num segundo momento, temos como proposta o desenvolvimento das oficinas pedagógicas
a partir dos seguintes temas:
1. História local: origem dos nomes das ruas do bairro São Francisco da cidade de Niterói,
no Rio de Janeiro, onde se localiza a escola particular (grande parte das ruas do bairro recebem
nome de tribos indígenas que viveram na cidade). Debatemos com os alunos a origem desses nomes
juntamente com a história local. A proposta dessa atividade é criar uma ponte entre a história local e
nacional;
2. Desconstruindo o termo “índio”: questionar a origem do termo e refletir o porquê da sua
aplicação até os dias de hoje, assim como de estereótipos – como da homogeneidade das tribos referentes à temática. Utilizamos um conjunto de imagens distribuídas pela Funai em parceria com
o Museu do Índio a fim de ilustrar tribos diferentes desempenhando diversas atividades;
3. Índios urbanos - Aldeia Camboinhas: trabalhar a história, a cultura, a origem da Aldeia
Camboinhas criada na praia de mesmo nome também na região oceânica de Niterói (RJ). A partir
de trechos de entrevistas com autoridades, moradores do bairro e indígenas da aldeia, quisemos
despertar novos olhares sobre a situação dos índios urbanos hoje no Brasil, assim como da situação
dos índios moradores daquela aldeia;

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

289

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

4. Primeiros Habitantes: Sambaquis e o Museu Arqueológico de Itaipu (localizado na região
oceânica de Niterói): refletir sobre os primeiros habitantes de nosso país a partir do Sítio
Arqueológico situado na Praia de Itaipu. Introduzimos o tema a partir de uma pequena encenação
teatral realizada pelos alunos do 7º ano. Refletimos sobre a história desses índios antes da chegada
desses povos. Sugerimos como continuidade dessa atividade, a visitação ao Sítio Arqueológico de
Itaipu;
5. Decolonialidade: as outras histórias indígenas: discutir a presença dos índios na nossa
história: foram somente vítimas? Desapareceram? Trazer à tona suas conquistas, lutas e
protagonismos. Trabalhamos com trechos de biografias indígenas disponibilizadas pelo projeto “Os
Brasis e suas memórias: os indígenas na formação nacional” que se propõe a produzir e divulgar
dados e interpretações novas sobre um aspecto muito pouco estudado e conhecido na história: a
persistente presença da população autóctone não só no período colonial e no século XIX, mas no
Brasil Republicano e atual.
Sendo assim, procuramos através dessas oficinas concretizar nossos saberes em práticas
pedagógicas decoloniais. Os depoimentos dos alunos e professores envolvidos após a aplicação das
oficinas nos faz acreditar que esse é um dos caminhos possíveis para concretizar nossa aposta em
escavações decoloniais que nos permitam lutar por maior justiça cognitiva e social. Portanto, o
acesso à memória também deve ser facilitado pelo ensino de História.
RETOMANDO A CONVERSA INICIAL ATRAVÉS DE UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL
DO PENSAR E DO SENTIR
A constatação do predomínio de um padrão histórico-temporal cronológico linear de
organização dos conteúdos, onde prevalece uma concepção de tempo eurocêntrica como única
possibilidade de organizar o processo histórico - como comprovado em nossas aulas e nas oficinas
aplicadas -, nos faz pensar e apostar que devemos lançar mão da perspectiva decolonial, posto que
coloca em xeque a visão eurocêntrica do saber, do poder e do ser (MIRANDA e RIASCOS, 2016).
A partir da visão decolonial, os alunos foram buscar outras histórias e narrativas acerca dos
povos indígenas. A ressignificação de memórias através dos depoimentos, entrevistas, imagens,
vídeos e músicas, estabeleceram novas relações étnico-raciais pautadas no respeito, na
solidariedade, revelando assim, a base de uma educação intercultural crítica - mais harmoniosa e
menos estereotipada.
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Essa pesquisa pretende colaborar para investigações contra hegemônicas em prol de novos
vínculos com os estudos latino-americanos sobre pedagogias decoloniais, decolonialidades,
interculturalidade crítica e ensino de história para o fortalecimento e empoderamento de
conhecimentos silenciados nos currículos praticados nas instituições escolares, nos ambientes
acadêmicos e nos sistemas educacionais da Educação Básica.
Sem dúvida nenhuma, acreditamos no poder transformador da educação, da escola em seu
cotidiano, na busca e luta por relações menos assimétricas entre todos os grupos sociais, na procura
por maior justiça social, econômica, política e cognitiva. Por isso, fazemos uma aposta nas
pedagogias decoloniais que permitem e geram deslocamentos epistêmicos pela crítica nelas
contidas proporcionando uma maior justiça cognitiva e epistemológica mais para o Sul.
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Resumo
Passado mais de uma década desde a implementação da Lei nº 11.645 de março de 2008 - que
determina a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas
brasileiras -, pouco foi alterado. Nosso objetivo é apresentar uma pesquisa sobre o lugar da temática
indígena no currículo de ensino de História na Educação Básica, como é trabalhada, qual a
representação do indígena que ainda se faz nas escolas em geral, propor e discutir a aplicação de
oficinas pedagógicas para enfrentar e combater estereótipos e preconceitos em relação aos povos
indígenas etc. Iniciamos analisando a representação do “Dia do Índio” na escola e aplicamos tais
oficinas aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Estes tornaram-se agentes multiplicadores
das oficinas nos anos iniciais supervisionados pelos professores e pesquisadores. Defendemos a
descentralização dos currículos da ótica da colonialidade do poder, do saber e do ser (QUIJANO,
2005), cujo eixo é eurocêntrico. Propomos assim, construir um currículo de ensino de História na
perspectiva decolonial - abordando narrativas, histórias e memórias outras, memórias contra
hegemônicas, de resistência dos povos subalternizados, no caso dos grupos indígenas - como diferentes
maneiras de produzir conhecimentos trilhando assim, uma educação intercultural crítica. As práticas e
estratégias indígenas ou quilombolas, as aprendizagens e desaprendizagens desses grupos
subalternizados permitem-nos contrapor as políticas públicas globais e locais que hegemonicamente
apresentam diferentes formas de dominação da vida e das estruturas sociais, econômicas e políticas. As
histórias e memórias contra hegemônicas fortalecem e empoderam outras formas de saber, poder e ser.
No mesmo sentido, as pedagogias decoloniais permitem e geram deslocamentos epistêmicos pela crítica
nelas contidas proporcionando uma maior justiça cognitiva e epistemológica mais para o Sul.
Palavras-chave: Currículo de ensino de história; decolonialidades; educação intercultural crítica.
MACUMBA, ARTES INDÍGENAS E OUTRAS ANOTAÇÕES DESCOLONIAIS PARA UM
ENSINO/APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
CRÍTICA
Wilson Cardoso Junior – UFRJ
Cássia Miranda Abrantes – UFRJ

INTRODUÇÃO
O presente ensaio tem como finalidade refletir sobre a formação intercultural de professores
artes visuais a partir da articulação de aprendizagens construídas entre o curso de Didática de Artes
Visuais e as aulas da disciplina Artes Visuais no Estágio Supervisionado Obrigatório no Colégio de
Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp-UFRJ).
Ao longo desse texto serão apresentados relatos de experiências no campo de estágio e
reflexões sobre o ensino de artes visuais na perspectiva do ensino intercultural crítico e decolonial,
apostando na potência dessa concepção para a desconstrução da naturalização da universalização
eurocêntrica da arte que determina processos de formação docente no Brasil, apesar dos debates
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sobre as questões étnico-raciais e de gênero nas duas primeiras décadas do século XXI terem
evidenciado cada mais a necessidade da descolonização dos currículos escolares.
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E ENSINO DE ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
As questões sobre a interculturalidade no ensino de artes visuais no Brasil vem adquirindo
intensidade desde o estudo de doutorado de Ivone Richter, publicada em 2003, com o título
Interculturalidade e Estética do Cotidiano no Ensino das Artes Visuais. A perspectiva intercultural
defendida por Richter aprofunda o entendimento sobre arte, ensino e multiculturalismo anunciado
pela arte-educadora Ana Mae Barbosa, desde a segunda metade do século XX.
Essa compreensão está expressa em seu livro A imagem no ensino da arte, uma obra
fundamental para o surgimento no Brasil do ensino pós-modernista de arte, no final dos anos 1980,
proposto tendo em suas bases a interdisciplinaridade e a interculturalidade. A Abordagem
Triangular, proposta educativa sistematizada por Ana Mae Barbosa a partir desse livro, considerada
um marco desse momento histórico do ensino de arte brasileiro e que busca articular o fazer, a
leitura e a contextualização da arte, compreende a interculturalidade e preconiza que o trabalho
educativo nas escolas aborde manifestações artísticas produzidas por diferentes culturas, entre elas
as culturas locais existentes do entorno geográfico em que se localizam as escolas (Cf. BARBOSA,
1998).
Essa concepção norteou a elaboração dos Parâmetros Curriculares de Arte, publicados e
distribuídos nas escolas brasileiras a partir de 1998. Trata-se de um documento educacional
elaborado com o intuito de orientar a implementação da nova formulação legal da obrigatoriedade
do ensino de arte contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996.
Entretanto, o ensino de artes visuais entre nós ainda não tem contemplado suficientemente a
diversidade étnico-racial e cultural que compõe a sociedade brasileira, sendo comum encontrarmos
práticas pedagógicas triangularizadas que privilegiam os códigos culturais dominantes que
estruturam e naturalizam a estética europeia e branca como a única forma de relacionamento, acesso
e contemplação da arte. A arte e a cultura de povos não ocidentais, bem como aquelas de segmentos
sociais não dominantes, entre elas a própria arte e cultura popular brasileira, e também as
expressões culturais e artísticas de alunos periferizados, ainda são pouco enfatizadas em processos
de ensino/aprendizagem em arte-educação no Brasil.
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Porém, os poucos, o entendimento e a valorização da diversidade de legados artísticos e
culturais da humanidade como um todo tem emergido na educação brasileira. Essa emergência traz
consigo questões importantes para a pretensão do aprofundamento do enfoque intercultural no
ensino de arte. Entre elas, destaco a seguinte: Como promover o diálogo e o acesso qualificados às
diferenças culturais, livre de concepções etnocêntricas, valorizando-se culturas que antes eram
vistas como primitivas, a partir do olhar eurocêntrico, sem incorrer na folclorização das mesmas?
A ideia de interação entre as diferenças e entre os seus agentes no convívio escolar,
inevitavelmente contida na perspectiva da interculturalidade na educação, pressupõe o diálogo entre
diferentes saberes e conhecimentos de grupos sociais que compõe a sociedade brasileira. Porém,
nesse trabalho se parte do entendimento de que para haver o diálogo, de fato, é crucial
desestabilizar hierarquizações prévias e combater a ideia de diferença como sinônimo de
desigualdade que, por esse entendimento, é concebida como um problema que se deve resolver para
se promover a igualdade entre as partes.
Segundo a concepção de educação intercultural crítica defendida por Vera Candau,
A educação intercultural parte da afirmação de diferença como riqueza, promove
processos sistemáticos de diálogo entre diversos sujeitos – individuais e coletivos –,
saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça – social, econômica,
cognitiva e cultural –, assim como da construção de relações igualitárias entre grupos
socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas que articulam
direitos da igualdade e da diferença. (CANDAU, 2016, p.10-11)

Nesse trabalho aposta-se na perspectiva dialógica própria da educação intercultural crítica
por sua potencialidade em afirmar a diferença como riqueza existente dentro do espaço escolar.
Entende-se que por essa via é possível contribuir para a construção de uma educação emancipatória
e igualitária no Brasil, contribuindo para a desconstrução dos efeitos da experiência da
escolarização em nossa educação que, segundo Rufino e Simas (2018, p.20), foi fundamentada pelo
colonialismo europeu-ocidental e pelas políticas de expansão e conversão da fé cristã. Segundo
esses autores, a marafunda atada por esse empreendimento corroborou com a perseguição, a
criminalização e o extermínio de uma infinidade de outros saberes.
Nos encontros de Prática de Ensino de Artes Visuais, na Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em articulação com a Didática especial de Artes Visuais e
o Estágio Supervisionado Obrigatório, deu-se acesso ao ideário da professora Vera Candau com a
apresentação da obra audiovisual “Abecedário de Educação e Interculturalidade” (2017), produzida
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pelo Grupo de Estudos Cinema Para Aprender e Desaprender /Laboratório de Educação Cinema e
Audiovisual, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(CINEAD/LECAV-UFRJ), coordenado pela professora Adriana Fresquet. Nesse vídeo, a autora
entrevistada apresenta uma seleção de conceitos fundamentais para o entendimento da educação
intercultural crítica dos quais três deles contribuíram para definir um olhar para a analise da
experiência no campo de estágio, a saber: interculturalidade crítica, decolonialidade e ecologia dos
saberes. Este último, teorizado pelo sociólogo português Boaventura Sousa Santos, possibilita a
compreensão de que a pluralidade de saberes e culturas existentes no mundo vai muito além do
saber europeu e ocidental.
Adiante esses conceitos serão explicitados, mas cabe antecipar que ambos se relacionam ao
conceito de colonialidade que se diferencia da noção de colonização, que é ligada a processos
históricos de domínio político, econômico e institucional de um povo por outro povo. De acordo
com a teorização desenvolvida pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano e pelo semiólogo argentino
Wálter Mignolo, a colonialidade é a “face oculta” e indesvinculável da modernidade, tal como duas
faces da mesma moeda. A colonialidade é entendida como um padrão de poder mundial que definiu
historicamente os parâmetros das relações intersubjetivas baseadas em categorias binárias
(oriente/ocidente, primitivo/civilizado, irracional/racional, tradicional/moderno, entre outras),
descendentes da relação colonizador/colonizado, que justificam uma cadeia de hierarquizações
pautadas pelo binômio superioridade-inferioridade a partir da perspectiva etnocêntrica centrada na
civilização europeia (eurocentrismo).
Segundo a linguista estadunidense Catherine Walsh, a colonialidade do poder engendrou
uma suposta superioridade “natural” – que ainda perdura – que “estabeleceu e fixou uma hierarquia
racializada: brancos (europeus), mestiços e, apagando suas diferenças históricas, culturais e
linguísticas, ‘índios’ e ‘negros’ como identidades comuns e negativas” (WALSH, 2009, p.14). Ou
seja, a ideia de raça foi central para estruturar a classificação racial e o controle social associados
com a natureza dos papéis sociais e lugares na nova estrutura global de controle do trabalho que
permitiu o desenvolvimento do capitalismo mundial surgido a partir da colonização da América.
O conceito de colonialidade traz consigo a clara necessidade de descolonialidade das várias
dimensões da vida social – principalmente o poder, o ser, o saber e também a arte. Segundo o
filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres, o projeto de decolonização “aspira romper com
a lógica monológica da modernidade” e promover uma ética dialógica radical para “pensar a
modernidade/colonialidade de forma crítica, desde posições e de acordo com as múltiplas
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

295

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

experiências de sujeitos que sofrem de distintas formas a colonialidade do poder, do saber e do ser”
(BALLESTRIN, 2013, p.107).
EXPERIÊNCIA INTERCULTURAL NO CAMPO DE ESTÁGIO EM ARTES VISUAIS
Esses três conceitos-chave orientaram a elaboração de uma regência de licencianda de artes
visuais em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental. A proposta de aula centrou-se nos saberes
de povos indígenas e para tanto observou-se dois desafios: primeiro, tratar a arte desses povos de
maneira a combater o senso comum e a visão etnocêntrica que os considera como primitivos e seres
inferiores; segundo, afirmar a grande diversidade dos povos indígenas brasileiros por meio da
desconstrução da visão generalista de que “índio é tudo a mesma coisa”. Em relação a este desafio,
cabe lembrar que a existência entre nós da data comemorativa do “Dia do Índio” é um exemplo
dessa visão que obscurece as características particulares e as especificidades de mais de 200 etnias
indígenas existentes no território brasileiro.
A partir dessa preocupação a licencianda elaborou um plano de aula voltado para a cultura
de dois povos nativos brasileiros naturais do Xingu, Mato-Grosso, Estado brasileiro situado ao sul
da região centro-oeste: o povo Assurini e o povo Kaiapó. A ideia de fazer um paralelo entre as
produções artísticas e culturais desses povos, ambos situados em um mesmo território, teve o
objetivo de desconstruir a noção generalista e unicista de arte indígena, e, ao mesmo tempo,
afirmar que a diferença entre as culturas é uma riqueza e uma expressão positiva.
Dessa forma foi desenvolvido o tema da pintura corporal desses povos indígenas com uma
abordagem relacionando essa prática de acordo com cada tradição cultural a fim de privilegiar o
diálogo existente entre arte e cultura. Nesse sentido, buscou-se construir o conhecimento sobre a
produção específica desse tipo de pintura com a valorização de seus códigos e simbologias próprias.
Ao se levar as culturas desses dois povos indígenas para a sala da aula, buscando apresentálas de maneira digna, sem a generalização que as folcloriza, percebeu-se o quanto essa abordagem
influenciou positivamente os trabalhos desenvolvidos sobre os povos originários, mesmo nas aulas
seguintes à regência em foco.
A professora regente da turma gostou da proposta e acabou mudando o que estava previsto
em sua programação inicial com o intuito de dar continuidade à temática que propiciava o enfoque
do ensino intercultural. Então, ela passou a abordar a cultura afro-brasileira falando sobre os orixás
e articulando seus simbolismos e representações com o contexto de vida dos alunos.
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Nesse processo foi possível conhecer uma forma de combater e desconstruir preconceitos
naturalizados que surgiram durante as aulas. Numa dessas manifestações, um aluno disse que
estávamos falando de macumba. A professora-regente reagiu rapidamente e, de uma forma bem
didática, explicou que o termo macumba era usado de uma forma errônea, pejorativa e
inferiorizante das práticas religiosas de matriz africana. A (re)ação pedagógica da professoraregente de turma contribuiu para a desconstrução de visões ligadas ao racismo religioso entranhado
na sociedade brasileira. E, simultaneamente, contribuiu também para a afirmação de valores sobre a
diversidade sociocultural, religiosa e artística brasileira.
O ocorrido em sala de aula refletiu as relações existentes em nossa sociedade, que foi
historicamente colonizada e por séculos sustentou o regime escravagista. Na atualidade, mesmo
com a independência política, econômica e jurídica existente em nosso país desde a primeira
metade do século XIX, a lógica colonial ainda se encontra viva e profundamente entranhada em
nossa convivialidade. Ela foi construída no imaginário dos povos colonizados e se naturalizou na
forma de uma colonização ideológica, internalizada, que até hoje alcança corações e mentes e afeta
a nossa forma de ser e estar no mundo que é norteada por uma espécie de escravidão mental que se
define pela identificação e reprodução do pensamento, conhecimento, linguagem e visão de mundo
do colonizador.
A colonialidade está intrinsecamente relacionada ao eurocentrismo que define visões,
valores e saberes/conhecimentos que importam e devem ser ensinados na escola. Essa operação se
realiza simultaneamente com a invisibilização, inferiorização e subjugação dos saberes de povos
não europeus e não ocidentais. Tal violência simbólica e epistemológica impede as possibilidades
de promoção da ecologia dos saberes na escola porque sem reconhecimento da pluralidade de
culturas e saberes a elas associadas não é possível promover o respeito mútuo e a interação entre as
diferenças e seus agentes.
Retornando ao fato vivenciado em sala de aula, e buscando entendê-lo por outro ângulo –
que necessariamente não se opõe à reação pedagógica da professora –, agora com as luzes do
pensamento de Luiz Rufino e Luiz Antônio Simas, dois autores brasileiros que podem ser
considerados descoloniais, cabe primeiro assinalar que a palavra macumba, da forma pejorativa
como foi utilizada pelo aluno, mostra o efeito da epistemologia eurocêntrica no sentido da
inferiorização, primitivização e marginalização das práticas religiosas de matriz africana.
Tal operação de colonialidade contra saberes não brancos permeia várias dimensões da vida
social, passando pelos currículos escolares e impactando a linguagem que utilizamos dentro e fora
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da escola. Pela linguagem é anunciado o emprego do sentido de demonização de uma palavra ligada
a outra cultura que não aquela imposta, naturalizada e legitimada como oficial. Essa palavra, de
origem africana, apesar de possuir definições que não estão diretamente ligadas à religião (como,
por exemplo, os sentidos de árvore africana e de instrumento musical), quando utilizada em um
contexto colonializado, adquire inevitavelmente um sentido pejorativo e passa a ser expressão de
racismo religioso, visto que se trata de preconceito em relação às religiões de matriz africana que
eram cultuadas por pessoas negras escravizadas, apesar de atualmente ter fiéis de outras
procedências étnico-raciais.
Para que possamos possibilitar sistemas outros de conhecimento e produção de saberes
alternativos, descolonializados, com o propósito de promover a ecologia dos saberes,
principalmente na escola, se faz necessário desembraquecermo-nos. Para tanto é crucial conhecer
sobre a política histórica de embranquecimento da sociedade brasileira

e reconhecer a sua

permanência no presente, em nosso cotidiano.
Os limites desse texto não permitem aprofundar sobre essa política, mas cabe aqui o registro
sobre aquela que talvez seja a maior expressão artística da ideologia do embranquecimento da
população brasileira no início do século XX, a pintura "A redenção de Cam" (1895), de Modesto
Brocos (1852-1936), um artista espanhol radicado no Brasil e de grande prestígio no meio artístico
acadêmico brasileiro do final do século XIX 1.
A obra de Modesto Brocos é uma representação visual das políticas de embranquecimento
que surgiram no século XIX, servindo até de ilustração para artigos que defendiam a tese de
branqueamento da população através do cruzamento das raças até mudar o perfil racial do Brasil, de
negro para branco. O livro de José Luis da Silva Nunes (2010) sobre o artista apresenta um
depoimento do pintor que nos dá uma pista sobre o seu entendimento dessa obra:
O artista deverá preocupar-se com as relações que existem entre o mundo em que vive
e o que imagina e no qual deseja viver; aquele que está cheio de imperfeições, este
seguido de grandíssimas dificuldades: o primeiro diz as coisas como elas são, o
segundo como elas deveriam ser. (NUNES, 2010, p.40)

Assim, a pintura “Redenção de Cam” diz respeito ao almejado futuro racial do país. Um
realismo idealista e, evidentemente, racista – servindo, no contexto da época, como ferramenta para
uma narrativa que alimenta o racismo no Brasil. Em 1911, o médico João Batista de Lacerda, então
diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, usou essa obra como ilustração de seu artigo
1

Obra "A redenção de Cam" (1895), Modesto Brocos.
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intitulado "Sobre os mestiços no Brasil", e que foi apresentado no I Congresso Universal das Raças,
em Paris, destinado a debater a relação das raças com o processo de civilização. A obra de Lacerda
defendia a miscigenação como processo de embranquecimento da população brasileira
argumentando sobre a suposta superioridade dos traços brancos em relação aos negros e indígenas.
Na atualidade, as concepções de embranquecimento perduram no Brasil não só na dimensão
política, econômica, social e jurídica – que tão bem se expressa na noção de racismo estrutural –,
mas também na dimensão linguística, presente principalmente no meio acadêmico. Pensando na
perspectiva da decolonialidade, que nos impele a destruir as algemas simbólicas existentes em
nossas mentes e explicitadas em nossa linguagem, retorno à palavra macumba e pergunto:
combatemos, de fato, o racismo religioso negando não apenas o sentido pejorativo, mas o próprio
uso da palavra macumba? Ou, pelo contrário, seria decolonialmente relevante buscar ressignificála considerando que seu sentido pejorativo tem a ver com a dimensão linguística do processo de
embranquecimento da sociedade brasileira, que vem a ser uma das facetas do eurocentrismo?
Seríamos menos embranquecidos se substituíssemos a palavra macumba por "práticas religiosas de
origem africana", em procedimento parecido com a substituição do termo "favela" por
"comunidade"?
Encontra-se eco para esse questionamento no entendimento de Rufino e Simas que
argumentam pelo reconhecimento das macumbas brasileiras como lócus de produção de
conhecimento. Segundo eles:
As macumbas brasileiras codificadas como contexto educativo, de formações e
produções de saberes que se assentam em racionalidades opostas à normatividade do
cânone ocidental vêm a potencializar as experiências subalternas como ações
transgressoras. Essas ações, cruzos/rasuras conceituais, são comprometidas com uma
transformação radical que ao operar sobre o debate epistemológico busca tencionar as
problematizações acerca das justiças cognitivas e sociais.
[...] Os conceitos emergentes de uma epistemologia subalterna visam o deslocamento
da primazia de modelo de racionalidade fundado e gerido por uma política
racista/colonial. Assim, a prática do cruzo é transgressiva de atravessamento,
sucateamento e antidisciplina. Cabe ressaltar que a dimensão do cruzo como uma
rasura não busca a negação total das compreensões afetadas; a arte do cruzo busca o
encantamento das mesmas: desamarramos para atar de outra maneira, engolimos para
cuspir de forma transformada. Assim, não estamos defendendo a substituição das
bases conceituais centradas em um modo de racionalidades dominante, por outras
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assentes em racionalidade emergentes. A nossa sugestão é que as macumbas
brasileiras se compreendem como um complexo de saberes que forjam epistemologias
próprias, cosmopolitas e pluriversais. (2018, p. 26-27)

Na perspectiva da educação intercultural crítica, necessariamente voltada para a
decolonialidade de concepções e práticas educativas, devemos reafirmar e potencializar o uso de
termos marginalizados ao longo do tempo, no intuito de descontruir e questionar os mecanismos de
marginalização (e até mesmo a sua criminalização) operados pelo embranquecimento de nossa
linguagem e que atravessa a nossa formação, tanto na escola quanto fora dela. Isso significa que
precisamos estar atentos para a lida e a desconstrução desses mecanismos de colonialidade e
proceder com práticas de descarrego, no sentido dado a esse termo pela semióloga brasileira
Ludmila Brandão e pelo artista Daniel Sanchez (2015).
Ao vermos a imagem acima2, do engenho do buriti em chapada dos Guimarães, onde
aparecem escravos carregando o patrão em uma rede, nos damos conta de que
seguimos sendo os carregadores da rede em outro regime certamente, e nela, seguem
sendo carregados os valores e os saberes do topo da hierarquia. Não se trata, portanto,
de trocar carregados e carregadores. Mais uma vez, uma palavra muito usada nos ritos
do candomblé e da umbanda vem ao nosso auxílio: descarrego. Entre outros
significados encontra-se o de “livrar-se do peso”. Neste caso, soltar a rede com tudo o
que nela vai! Embora a ideia de tombo nos incite a uma rebeldia irônica à brasileira,
talvez uma traquinagem circense, pensamos em soltar a rede não como um ato de
contumaz de violência, de provocar um acidente que possa machucar “o patrão”, mas
tão somente como a opção de não mais carregá-lo. O peso desse indivíduo – macho,
branco, cristão, ocidental, capitalista, moderno – e suas tralhas tensionam de tal
maneira os punhos e os fios nele arrematados, que se torna praticamente impossível
desfazer os nós das amarrações. O privilégio de ser carregado em uma horizontalidade
acima da terra, de estar flutuando como em um castelo no céu, não só sustenta a
“verticalidade do dégradé hierárquico”, como também mantém a pressão sobre as
linhas da rede. Ao soltar-se de uma rede que explora, escraviza, ou causa infelicidade,
teremos tempo para tecer redes outras, mais dignas e autossustentáveis. Soltá-la,
desfazer os nós com uma alavanca newtoniana, se for preciso, redefinir seu uso com
logos outros é o que nos resta e compete fazer mais do que nunca. (BRANDÃO;
SANCHEZ, 2015, p.71)

Reprodução do desenho do Engenho do Buriti, feito por Hércules Florence, durante a Expedição Langsdor, no século
XIX, exposto na Sala da Memória em Chapada dos Guimarães – MT. Fotografada por Daniel Pellegrim Sanchez.
2
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Assim, a partir da reflexão de Brandão e Sanchez, vemos como é urgente questionarmos os
conhecimentos hegemônicos e refletirmos sobre os “descarregos” necessários à educação brasileira,
e que no contexto desse trabalho tomamos com sentido próximo ao de “desembranquecimentos”.
Nesse sentido, apresenta-se reflexão sobre a obra “amnésia” (2015)3, do artista visual Flávio
Cerqueira. Trata-se de uma escultura de um menino negro que segura uma lata de tinta sobre sua
cabeça, em uma inequívoca referência à política oficial de embranquecimento do Brasil no século
XIX. Da lata escorre um restinho de tinta branca que alcança o seu corpo, mas não o cobre por
completo e deixa a sensação de que não o impregna. Por essa descrição é possível compreender na
obra, entre tantos sentidos possíveis, a representação do indício de que processo de
embranquecimento no Brasil está se esgotando tal como a pouca tinta restante na lata. E a partir daí
faço um questionamento: que descarregos são necessários para desembranquecermos a educação
brasileira, especialmente o ensino de arte, de maneira a promover uma educação intercultural crítica
em nossas escolas?
Entretanto, apesar da importância de se tratar tais temas na perspectiva intercultural,
percebe-se que era um desafio abordar temáticas ligadas à diversidade de forma não equivocada,
não folclorizante, não desrespeitosa com os povos não ocidentais. Isso se dá, principalmente, pelo
fato de que nossa formação docente tem um forte viés etnocêntrico/monocultural que tem impedido
de lidarmos desde a formação inicial com

as complexidades relativas à necessária para a

decolonização de concepções e práticas docentes. Essa é a tônica, o padrão vigente até os dias
atuais, predominante na formação acadêmica em todas as suas esferas, o que consequentemente
dificulta e impede a implantação de uma visão intercultural crítica, a começar mesmo pela
dificuldade de implantação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, mesmo já tendo decorrido mais de
quinze anos da publicação da primeira delas. E para tanto, a educadora brasileira Maria Conceição
Coppete reitera que
[...] a relevância de se considerar cada vez mais e com maior profundidade não
somente a cultura erudita e seus elementos no cenário da educação contemporânea,
mas todas as culturas. E isso é de fundamental importância porque entre outros fatores
reverbera nos significados e sentidos da docência na atualidade, assim como nas
demandas que são geradas no interior das instituições educativas, especialmente nas
escolas, e fundamentalmente no interior das salas de aula, caracterizando-se como
intensos desafios à própria docência. (COPPETE, 2012, p.162)

3

Fotos da Escultura “Amnésia” (2016), de Flávio Siqueira.
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Essa compreensão corrobora o entendimento de que cada vez mais se faz necessária a
formação continuada do docente pesquisador, pois percebe-se o quanto os professores precisam
aprofundar sobre os novos conhecimentos para atuarem de maneira adequada e competente frente
às novas exigências e configurações da sociedade contemporânea, cada vez mais multicultural,
concebendo-se a questão da diferença em concepções e práticas pedagógicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o
direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não
produza, alimente ou reproduza as desigualdades. (SANTOS, 2003, p.56)

Perceber a importância da interculturalização da educação brasileira é fundamentalmente
necessário para que possamos transformar os nossos processos de ensino/aprendizagem. Somente
quando aprendermos a reconhecer, respeitar e incorporar as diferentes culturas existentes em nossa
sociedade, principalmente aquelas que se manifestam no chão da escola, e valorizando-as,
poderemos almejar uma mudança na sociedade na perspectiva de uma democracia verdadeiramente
intercultural e decolonial. E para tal, é importante haver nos ambientes escolares espaços para que
possa haver discussão e estudos de temas interculturais, já que são nas escolas que existem
dificuldades para se trabalhar com a diferença, para se perceber os estudantes articulando igualdade
e diferença, conforme o entendimento expresso na epígrafe acima. Ou seja, evitar vê-los como
iguais, mas desconsiderando suas diferenças socioculturais, tratando a todos de forma homogênea.
Por fim, acredito que a educação intercultural potencializa a desconstrução do universo
preconceituoso e discriminatório que está enraizado nas nossas relações sociais e atravessa nossas
escolas. E para que essa educação possa ser incorporada e traduzida em práticas cotidianas nas
escolas, é preciso um trabalho conjunto de todos os atores do sistema educacional. E para tanto
reitero a pergunta feita anteriormente: que descarregos são necessários para desembranquecermos a
educação brasileira, especialmente o ensino de arte, de maneira a promover uma educação
intercultural crítica em nossas escolas?

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

302

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

REFERÊNCIAS
CINEAD. Abecedário de educação e interculturalidade com Vera Candau. LECAV publicado em 26 de dez de 2017.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0OWPYJUaT10&t=550s. Acesso em: 4.Set.2018.
BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Rev. Bras. Ciênc. Polít. n.11. Brasília Mai.y/Ago. 2013.
Disponível em: http://www.sielo.br/pdf/rbcpol/n11/04.pdf. Acesso em: 10.Nov.2018.
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. 2ed. São Paulo: Perspectiva, 1994. Ver em:
https://revistas.ufg.br/VISUAL/article/view/33474
______. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.
CANDAU, Vera. Interculturalizar, descolonizar, democratizar: uma educação "outra"? Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.
COPPETE, M. C. Educação intercultural e sensibilidade: possibilidades para a docência. 2012. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
NUNES, José Luiz da Silva. Modesto Brocos: a rRetórica dos pintores. 19&20, Rio de Janeiro, v. V, n. 1, jan. 2010.
Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/criticas/mb_retorica.htm>. Acesso em: 21. Jun.2019
SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. Fogo no mato: as ciências encantadas das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula,
2018.
WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU,
Vera (org.) Educação intercultural crítica na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro

Resumo
O presente trabalho apresenta uma experiência de formação de professores/as de artes visuais ocorrida
em campo de Estágio Curricular Obrigatório e propõe reflexões, principalmente a interface entre arte e
religião, sobre algumas dimensões colonizadas do ensino de artes visuais que foram suscitadas a partir
da preparação e realização de uma regência por uma licencianda. As resistências e preconceitos de
alunos/as que emergiram durante as aulas e foram enfrentadas pela professora-regente junto com um
grupo de licenciandas em estágio em sua turma se transformaram em questão em torno do termo
macumba que passou a ser refletido nas aulas de Didática Especial de Artes Visuais e nos encontros de
prática de Ensino de Artes Visuais. Dialogamos com autores afinados com as teorias e metodologias da
educação intercultural crítica e do pensamento decolonial (CANDAU, 2016, BALLESTRIN, 2013,
SANTOS, 2003 e WALSH, 2009). A pretensão de pensar os conceitos de embranquecimento e
colonialidade na arte brasileira propiciaram as análise das obras de arte “A redenção de Cam”(1895) e
“Amnésia” (2016), assim como o desenho “Engenho do Buriti”, realizado por Hércules Floence no
século XIX. Nosso propósito foi colocar em questão a perspectiva eurocêntrica na história do ensino
de artes visual no Brasil no sentido de pensar o potencial para fertilizar reflexões e promover práticas
pedagógicas do ensino de artes visuais em sintonia com uma educação intercultural crítica e decolonial
na educação básica. Ao final ficou a questão desafio: como ressignificar o termo macumba e utilizá-lo
em sala de aula com um sentido emancipador e decolonial?
Palavras-chave: Ensino de artes visuais; Artes indígenas; Educação intercultural; Racismo religioso;
Formação docente inicial.
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Resumo
Essa proposta de painel apresenta trabalhos que comungam entre si quanto a disposição de abordar a
diversidade e a pluralidade cultural brasileira em sala de aula enfrentando os desafios de lecionar as artes
e as culturas de matriz africana na educação básica brasileira, atualmente colocada sob suspeita e
controle de forças ultraconservadoras que penetram o chão da escola e interrogam professores e
direções de escola a partir de preconceitos e racismos presentes em ações fundamentalistas de cunho
religioso, ao arrepio das leis 10.639/2003 e 11654/2008. Os trabalhos apresentados nesse painel, a
despeito do contexto exposto, afirmam a educação voltada para a cidadania e construção da democracia
intercultural no Brasil. Trata-se de artigos de três professores de arte que falm a partir de suas práticas
de ensino. A primeira experiência consistiu em desmistificar visões eurocêntrica reducionistas da
riqueza cultural de África trabalhando em sala de aula com a produção de arte contemporânea de
artistas africanos. A segunda experiência se baseia na contação de histórias de modo que as narrativas
performáticas inclusivas e interacionistas de se prestem a abordagem interculturais e descoloniais para a
desinvisibilização de personagens fundamentais da outra história do Brasil” e que sempre foram postos
à margem da história oficial. A última narrativa apresenta experiências de lecionar arte e cultura afrobrasileira com os alunos das escolas particulares da região serrana e de escola pública da Baixada
Fluminense. As aulas tiveram a proposta de tratar pedagogicamente da cultura, da arte e dos artistas que
expressam a cosmovisão africana e a religiosidade afro-brasileira, visando a quebra de paradigmas
culturais em sala de aula.
Palavras-chave: Ensino de arte; educação antirracista; cultura afro-brasileira; educação básica.
DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E CURRÍCULO: UM OLHAR SOBRE AS OBRAS DE
ARTISTAS AFRICANOS CONTEMPORÂNEOS NO ENSINO MÉDIO
Lívia Silva de Jesus – SECTUR Itaboraí

INTRODUÇÃO
Dentre as várias demandas da disciplina artes visuais na Educação Básica, trabalhar com a
diversidade tem sido um dos maiores desafios no dia a dia escolar, pois lidar com as diferenças na
escola requer práticas pedagógicas que repensem o ambiente escolar como um todo, desde o
sistema de avaliação até ações que promovam a reflexão, o questionamento e a reeducação do olhar
perante as relações de poder e dominação tão presentes em nossa construção história.
Atuando como professora de artes visuais durante cinco anos num Colégio Estadual em São
Gonçalo, percebo o quanto é um desafio trabalhar artistas e conteúdos concernentes a Culturas
Africanas e Afro-brasileira para adolescentes nas salas de aula, sem ter que ouvir preconceitos
oriundos do círculo social dos mesmos. Meu esforço é muito grande para tratar da compreensão de
que implementar as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 no currículo escolar representa um avanço
muito significativo para a sociedade brasileira e que devemos isso aos movimentos sociais,
especialmente o Movimento Negro, porém apenas tornar obrigatório não é o suficiente para uma
maior compreensão dos assuntos relacionados à África e à cultura afro-brasileira.
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Diante desta inquietação comecei a me indagar sobre a lacuna entre universidade, formação
docente e educação básica, presente no sistema de ensino brasileiro e que nos impossibilita de ter
uma formação docente de qualidade quando se trata de assuntos relacionados a África e ao Brasil,
assuntos que nos ajudariam a encurtar tantos preconceitos enraizados em nossa cultura e na
formação da maioria dos jovens presentes em nossas escolas. Nos auxiliariam também a abrir
nossos horizontes quando se trata de estudar a arte africana que frequentemente é compreendida
como produção de máscaras e estátuas, e que tudo que se refere à África alude à tradições
congeladas no tempo passado, reforçando o senso comum de uma ideia mítica de um continente
fora da história, lugar do “primitivo” e do “exótico”.
Contra essa visão estereotipada reitero a importância de existirem professores qualificados,
(tanto na formação inicial quanto na continuada) para desenvolverem nas escolas esse tema tão
importante em nossa construção histórica. É preciso que os docentes sejam capacitados de tal forma
que consigam conduzir suas aulas de artes visuais de maneira significativa e desmistificada,
sabendo lidar com possíveis preconceitos por parte dos alunos em relação à arte africana e afrobrasileira. Compreendo também que não podemos fechar o nosso pensamento para um único ponto
de vista sobre as culturas Africanas a fim de evitar tratarmos de forma simples a complexidade que
é lidar com as questões oriundas do continente Africano e da diáspora africana no mundo.
A África está situada numa realidade geográfica continental com grande diversidade cultural
devido a enorme quantidade de países e povoados que o constitui. Apesar de parecer óbvio, é
preciso sempre repetir e ter em mente que a África não é um país, e sim um continente. Devemos
levar em consideração a existência de inúmeros artistas africanos que estão produzindo arte em seus
países, colocando em discussão suas questões identitárias, (do que é ser um africano) e expondo
suas vivencias, memórias e conhecimentos do mundo.
Além disso não podemos deixar de mencionar o grande enfoque dado a arte africana
contemporânea nos últimos anos no Brasil. Por exemplo: as exposições Africa Africans e Ex
África, ocorridas respectivamente em 2015 e em 2018. A primeira sendo realizada no Estado de São
Paulo, no Museu Afro Brasil, e que incluiu instalações, pinturas, vídeos, esculturas, moda, com
cerca de 100 obras, de mais de 20 artistas. Já a segunda exposição foi realizada em Belo Horizonte,
Rio de janeiro, São Paulo e finalizou seu percurso em Brasília. Ela apresentou obras de 18 artistas
de oito países africanos.
Feitas essas considerações prévias, passo a tratar do meu projeto de trabalho na escola. O
seu tema foi “Diversidade Étnico-Racial e Currículo: Um olhar sobre as obras de artistas africanos
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contemporâneos nas aulas de artes do segundo ano do ensino médio” Esse projeto foi realizado num
período de três semanas, cada semana com duas aulas de cinquenta minutos. Nas duas aulas de
cinquenta minutos da primeira semana foquei no quanto os alunos conheciam e/ou não conheciam
sobre o continente africano. Escrevi algumas perguntas sobre a África e coloquei dentro de uma
caixa, conforme cada aluno fosse se sentindo à vontade ia até a caixa, sorteava uma pergunta e
respondia junto com a turma. A pergunta que os alunos mais responderam foi a seguinte: O que
vem a sua mente quando lê a palavra AFRICA?
As respostas foram variadíssimas. Algumas delas foram fome, miséria, safari, pessoas
pretas, pantera negra, Ebola, Aids, devastação. Em seguida perguntei a respeito de como eles
chegaram a todas essas respostas, se tinham assistido algum conteúdo sobre história africana, ou
lido algo a respeito. E as respostas foram quase unânimes: ninguém tinha lido nada sobre a África e
o que eles sabiam provinha de algum noticiário que nem eles sabiam dizer o nome ou quando foi e
onde assistiram.
Partindo dessa realidade começamos uma conversa sobre o continente africano não ser um
único país, e que não existe apenas uma única realidade cultural africana. Ou seja, ser africano não
significa uma coisa só. Durante a conversa os alunos ficaram bem motivados a conversar sobre
preconceitos que muitas vezes não nos ajudam a avançar num aprendizado concreto, específico e
significativo sobre determinado assunto.
No segundo tempo da aula passei dez imagens de cidades situadas em posições geográficas
diferentes na África. Eram elas: Etiópia, Egito, Joanesburgo, Cidade do Cabo, Cabo Verde,
Marrocos, Tunísia, São Tomé e Príncipe, Seychelles e Argélia. Percebi um burburinho enquanto
passava as imagens e comentava o nome sobre cada cidade. Até que um aluno exclamou dizendo:
“Isso aí é na África? Não é possível!” Foi então que constatei que para muitos alunos o continente
africano não passava de deserto e safari, e que muitos desconheciam que poderiam ter cidades e
espaços urbanos como em outros continentes do planeta Terra. A partir das imagens apresentadas os
alunos puderam começar a compreender que existe um continente inteiro que eles desconheciam,
com cidades arborizadas e muito bem desenvolvidas. Comentei que assim como em vários países de
outros continentes, nos países de África também existem questões sociais a serem resolvidas, mas
focar apenas nesse aspecto seria ter uma visão simplista e fechada dos povos africanos, deixando de
conhecer o continente maravilhoso, rico em cultura e saber. Ao final da conversa terminei a aula
falando que na próxima semana focaríamos em artistas africanos e suas obras.
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ARTISTAS AFRICANOS EM SALA DE AULA
Na segunda semana, resgatei algumas ideias da semana anterior e em seguida foquei em
mostrar algumas imagens de obras de artistas africanos contemporâneos como Romuald Hazoumè,
artista de Benin, que utiliza em seus trabalhos materiais reutilizados para dar forma à esculturas
inspiradas em máscaras africanas usadas pelos iorubás em seus rituais. Em suas obras o artista usa
galões de combustíveis velhos e abandonados, de modo a denunciar o tráfico ilegal de
combustíveis, realidade essa que tira a vida de muitos jovens todos os anos, pelo fato da Nigéria,
país vizinho de Benin, ser um dos maiores produtores de petróleo do continente africano.
O segundo artista africano que apresentei foi Chérri Samba, da República Democrática do
Congo. Suas pinturas quase sempre incluem alguns textos em francês. Ele é um artista que retrata a
vida na África e no mundo moderno. Suas pinturas ressaltam a pobreza, a cultura, a corrupção e o
caos em seu trabalho. Ele apela à consciência das pessoas visando sempre pintar a realidade, mesmo
que seja chocante. Na sua peça J'aime la couleur ele aborda a sua raça e identidade própria. Samba
acredita que a experiência e o processo de sustentar e recriar uma identidade comum em toda a
diáspora africana mostra como fortalecer uma comunidade. Ele geralmente se pinta no centro de
seus comentários sociais visuais.
O terceiro artista que levei ao conhecimento dos alunos foi o sul africano William
Kentridge. Em suas obras os alunos puderam perceber a relação dos diferentes materiais que ele
utiliza em seus trabalhos, como os tipos de gravura, os desenhos com carvão e lápis pastel. Mostrei
algumas imagens de As Seis Lições de Desenho, um trabalho entregue como parte da série Norton
Lectures da Harvard University, feita em 2012. Os alunos ficaram muito envolvidos por ser uma
série de grandes desenhos de árvores em tinta indiana tendo por suporte páginas de enciclopédias
encontradas, arrancadas e remontadas. Em seus trabalhos ele analisa a forma de diferentes árvores
nativas da África Austral. Desenhados em várias páginas de livros, cada desenho é montado como
um quebra-cabeça - as páginas são pintadas em separado primeiro e depois todas elas são reunidas.
Ao final, mostrei algumas animações e curta-metragem do artista, intitulado “Os 9 Desenhos para
projeção”. Durante a exibição os alunos começaram a perguntar sobre técnicas de animação e como
o artista poderia fazer trabalhos em movimento com desenhos em carvão e pasteis. Comentei um
pouco sobre o conceito de animação e sobre a importância de entendermos a arte de acordo com seu
tempo, afinal de contas atualmente muitos artistas de todo o mundo se utilizam da tecnologia para
fazer e pensar arte.
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Por fim, o último artista apresentado foi o africano Karo Akpokiere, artista, designer e
ilustrador, nascido em Lagos, na Nigéria. Apresentei uma série de ilustrações sobre a vida
cotidiana, a partir de experiencias e observações baseadas no seu interesse sobre os aspectos visuais
e escritos da cultura popular. Seus trabalhos tem suporte em papel, em móveis, roupas e etc.
Foram várias imagens, quatro artistas africanos e muitas perguntas dos alunos, Eu optei por
escolher artistas que além de apresentarem questões identitárias (que nos fez refletir sobre o que é
ser africano, seus costumes, desafios e questões sociais) tivessem trabalhos com potencial de
chamar atenção dos alunos para a materialidade e os processos artísticos, de forma que pudéssemos
conversar sobre as diferentes formas de expressão artísticas e possibilitasse compreender que todo
objeto pode ser arte desde que você o ressignifique, seja através de uma ideia, um pensamento ou
atitude.
Após verem todas as imagens os alunos se dividiram em grupos para escolher o artista
africano que mais chamou a atenção e a partir da escolha eles teriam a semana seguinte para
apresentar a opinião deles sobre o que mais gostaram de saber sobre o artista escolhido e optar por
uma obra de arte e ressignificá-la através de uma releitura, apropriação ou como ponto de partida
para uma obra que eles fariam a partir da realidade deles, considerando o entorno da escola ou de
onde eles moram.
Passada uma semana, as apresentações foram bem dialógicas e interessantes. Alguns alunos
souberam expor seus pontos de vistas e explorar bem as questões sociais presentes em suas
realidades. Cada grupo teve vinte minutos para expor o trabalho e comentar como foi o processo e
sua experiência pessoal. O primeiro grupo ficou com o artista William Kentridge. Este grupo se
preocupou menos com questões sociais, para eles o que mais chamou a atenção foi o fato de o
artista desenhar em livros. Eles argumentaram que nunca tinham conhecido um artista que
desenhasse em livros (pois os mesmos, foram feitos para ler), mas confessaram que foi uma
experiência intrigante. Ao invés de desenharem em livros, escolheram utilizar jornais, já que muitos
moram com os avós e a presença de jornal é muito presente no cotidiano deles. Utilizaram lápis e
nanquim para desenhar as árvores que tem na escola. Em unanimidade desenharam a árvore
localizada próximo ao ponto de “encontro” dos alunos, lugar onde eles mais tem o costume de ficar
durante o recreio. No qual eles conversam, brincam e deixam seus questionamentos e inquietações.
O segundo grupo escolheu Romuald Hazoumè porque os alunos acharam a história dos
galões de gasolina bem impactante e fizeram a relação com o tráfico de drogas presente próximo a
escola, viram semelhança no fato de a maioria das pessoas que morrem nessa situação também são
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jovens. Eles criaram uma maquete com suportes de papelão, com corações e uma algema, para
representar os jovens que morreram no bairro e as várias ruas com barricadas feitas pelo tráfico, se
apropriaram também da ideia do trabalho do artista e criaram 2 mascaras de garrafa pet como uma
forma de denunciar a quantidade de garrafas pets jogadas nas ruas. Os materiais utilizados foram
aqueles que mais eles veem próximo a escola. Eles reclamaram da quantidade de lixo que as
pessoas jogam no chão e já que o caminhão de lixo não passa com frequência, há um acúmulo de
lixo nas ruas próximas a escola.
O terceiro grupo escolheu o artista Karo Akpokiere. Eles de início comentaram que foi um
pouco difícil pesquisar sobre o artista pela falta de conteúdo em português e que muito do que
aprenderam foi através das imagens de seus trabalhos presentes na internet. Eles focaram em fazer
um trabalho num estilo de charges e cartoon simples e se apropriaram dos principais assuntos da
semana: o desmatamento na Amazônia, a política no Brasil e nos Estados Unidos, corrupção e
assuntos da escola. Ao todo o grupo criou 6 desenhos em folhas A4 e montaram um grande mural.
O quarto grupo ficou com o artista Chérri Samba. Esse foi o único grupo que preferiu se
apropriar de duas imagens que eu passei em sala de aula na semana anterior. Eles relataram que ao
conversar sobre o artista e suas obras priorizaram ressaltar algumas questões sociais presentes na
realidade deles, como o racismo e o tráfico de droga. O primeiro trabalho foi o desenho de um
menino negro com a blusa da rede pública de ensino segurando um livro chamado “violência e
racismo no Rio de Janeiro”. O segundo desenho foi uma releitura da obra “Le Monde vomissan” em
que os alunos destacaram assuntos como o consumo de drogas e o tráfico de armas nos estados
brasileiros.
Ao final da aula pude parabenizar cada grupo e perceber que os alunos destacaram a
linguagem artística que mais os seduziram de acordo com a obra do artista escolhido. Importante
salientar que durante o processo artístico dos grupos os recursos materiais da escola foram
totalmente disponibilizados para os estudantes.
Notei também que os alunos se expressaram muito bem na apresentação dos trabalhos,
inclusive nas explicações souberam embasar bem suas opiniões. Pedi que os alunos realizassem
uma autoavaliação sobre suas produções artísticas e encerrei desejando que eles pudessem a partir
dessas aulas buscar sempre uma compreensão maior das relações entre arte, contemporaneidade,
materialidade e culturas, pois se a arte está na vida devemos lançar um olhar cuidadoso e atento
para o presente, pois ele nos rodeia, nos afeta, nos perpassa, nos atravessa.
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Esse projeto me permitiu refletir sobre minha curiosidade em investigar quais são os
desafios de trabalhar arte africana contemporânea com os jovens do ensino médio, levando em
consideração os temas centrais de suas obras, que muitas vezes esbarram em questões sociais
semelhantes à do Brasil como, por exemplo, as desigualdades sociais, juventude periférica, cultura
negra e o negro como protagonista na sociedade brasileira.
Entendo que o mundo está em constantes transformações e que é fundamental que a escola
acompanhe estas mudanças que envolvem assuntos que estão profundamente relacionados com as
bases democráticas, igualitárias e de justiça social no Brasil. Penso que a partir da década de 1980
as práticas pedagógicas se voltaram por novas prioridades para a formação de novos sujeitos
sociais, críticos e interessados em temas fortes... Tornou-se necessário pensar propostas
pedagógicas com orientações políticas e, culturais que contemplem assuntos como, diversidade
cultural, religiosa e sexual, o feminismo, as diferentes classes sociais, questões étnico-raciais,
pessoas com deficiências e as pessoas privadas de liberdade.
Fundamentei a importância de repensar o espaço das minhas aulas de artes visuais a partir de
uma proposição de arte e cultura desenvolvida por Maria Guerra, Mirian Celeste Martins e Giza
Picosque (2010), partindo da ideia de que nós professores de arte ao realizarmos nossas práticas
pedagógicas fazemos conexões relacionando saberes, transitamos por territórios e conceitos
fundamentais. Esses trajetos não têm limites e formas fechadas, o que permite que possamos através
de uma imagem, uma música ou gesto produzir conhecimentos teóricos e práticos, criar
pensamentos e atitudes pedagógicas fluídas. O pensamento rizomático (concepção teórica dos
filósofos Deleuze e Guatari, baseado em conhecimentos da biologia para nomear estruturas
vegetais) oferece aos professores compreenderem práticas pedagógicas e currículos não em termos
de unidade ou a sequencialidade, mas de multiplicidade, complexidade e expansão de ideias.
Compreendendo que o espaço escolar não precisa ser doutrinador, mas sim um espaço que
possibilite o diálogo sobre arte, culturas e diversidade, um espaço onde possamos falar sobre as
relações de poder recorrentes no dia a dia, o que possibilita que artistas que não fazem parte do
currículo eurocêntrico possam se fazer presentes em muitas vezes nos colégios, gerando a
oportunidade de terem outras visões da história, inclusive a da África, fazendo-os refletir sobre o
papel do negro na sociedade, investigando sobreas conexões entre o Brasil e África, já que grande
parte da nossa cultura nacional é formada pela cultura negra e muitos desconhecem ou tentam
encobrir isso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral do meu trabalho foi buscar compreender como os adolescentes com os
quais trabalho, alunos do segundo ano do Ensino Médio, viam o ensino de arte africana a partir da
contemporaneidade, dando a ver a importância de entender que a arte além de ser fluída e dinâmica,
ela deve ser de todos e para todos e está presente em muitas culturas, desde a pré-história. E que ela
sempre esteve entre os povos africanos. Foquei em vivenciar e dialogar com uma cultura não
eurocêntrica para trabalhar a diversidade, ajudando-os a perceber que alguns estereótipos de beleza,
bom e melhor são construídos a partir das nossas vivências, pois a escola tem um peso fundamental
para isso. Eu quis desenvolver uma forma de garantir uma educação democrática e embasada nas
leis 10.639/03 e 11.645/08 – que foram criadas com o propósito de formar cidadãos conscientes da
diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira.
Dessa forma, meus alunos foram incentivados a partir de conversas e imagens a pensarem
nas relações que aproximam e distanciam Brasil e África e a dívida histórica de violência e
exclusão social que temos com a população negra que foi crucial para a formação do país. Objetivei
analisar obras de artistas negros para ampliar o repertório artístico e cultural dos alunos e com isso
pensar, conversar e ter um pensamento crítico sobre tudo o que é posto como conteúdo escolar,
muitas vezes estabelecido por uma hegemônica influência da matriz curricular europeia
predominante em muitas instituições brasileiras e que nos leva a protagonizar nos um ensino de arte
colonizado.
Essa experiência me permitiu entrar em contato com as principais questões que emergiram
dos alunos, tanto as meninas quanto os meninos. Ou seja, o preconceito, a falta de repertório dos
alunos e a dificuldade de se verem como parte da juventude negra no Brasil, com uma grande
estatística de sofrer situações como racismo e falta de oportunidade para o futuro.
Terminei este projeto com duas inquietações que acredito serem importante para eu
continuar repensando os espaços das minhas aulas de artes como um lugar fluido. A primeira é
pensar em quais são os espaços para um currículo antirracista na escola, visto que vivemos numa
sociedade racista e que grande parte do racismo acontece em ambiente escolar em forma de
“brincadeiras” que na verdade são bullying. Minha segunda inquietação é perceber que nos últimos
anos há uma grande demanda de exposições e feitas de arte priorizando artistas africanos
contemporâneos e nós professores de artes do século XXI precisamos nos sintonizar com essa
demanda e produzir conhecimento sobre arte africana em nossas escolas e com os nossos alunos
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Por fim, o desenvolvimento deste projeto visou subsídios para que os alunos produzam
consciência da importância e influência da cultura africana na sociedade atual, visando a
contribuição na construção de sua personalidade, seja como afrodescendente ou não, além de incutir
o respeito à diversidade nas características físicas e culturais para termos ambientes de dignidade
em nossas escolas... Promover uma educação antirracista, significa reconhecer que o racismo existe
também na escola. Isso porque ela não é um espaço imune e segmentado da sociedade.
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Resumo
Esse trabalho apresenta um relato de experiência com ensino de artes visuais em escola pública de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2019, com turmas do segundo ano do ensino médio. A
prática de ensino em questão tratou de apresentar aos alunos a riqueza da produção artística
contemporânea de artistas africanos a fim de afirmar a existência de grande produção artística nesse
continente e desconstruir a ideia engendrada por uma história da arte eurocêntrica que aprisiona a ver a
arte africana ao passado, na Antiguidade, negando contemporaneidade a mesma. Assim, ao longo de
três semanas os alunos puderam conhecer mais sobre o continente africano, através de conversas e
imagens sobre dez países projetados pela professora, onde a mesma, pôde desmistificar alguns
preconceitos sobre a África e também apresentar cerca de quatro artistas africanos, com seus trabalhos
de artes visuais. Artistas que lidam com o cotidiano e questões sociais sobre a África, além de expressar
com singularidade seus processos criativos e materialidades. Os alunos tiveram a oportunidade de
conhecer, conversar e pensar criticamente sobre cada artista, escolher uma ou duas obras do artista que
mais chamou atenção e em grupo relacionar suas obras com o contexto social em que vivem através de
um trabalho prático proposto por eles mesmos. Além conversar sobre preconceitos enraizados em
nossa cultura sobre a África, o projeto teve também como objetivo pensar na importância de se ter um
currículo mais rizomático em ideias, materialidades e menos eurocêntrico, inclusive pensar nas relações
de poder presentes na estrutura da nossa sociedade e nos currículos escolares de artes, que muitas vezes
nos forçam a conhecer apenas um lado da história, o ocidental.
Palavras-chave: ensino de artes visuais; educação antirracista; artistas africanos contemporâneos;
ensino médio; estereótipos culturais.
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RE-EXISTIR, IN-SURGIR E RE-VIVER NA EDUCAÇÃO COM A CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS ANTIRRACISTA E DESCOLONIAL
Leonardo Rodrigues Martins – CESPEB/UFRJ

INTRODUÇÃO
Fazer com que os alunos interajam, participem das aulas não somente como ouvinte, mas
como cocriadores do momento pedagógico nem sempre é tarefa fácil. Inevitável verificar que o
tempo-espaço escolar contribui para isso: tempo de aula reduzido (50 minutos uma vez por
semana), estrutura física inadequada, ensino frontal (alunos sentados em carteiras de frente para um
professor), questões disciplinares escolares etc. O formato escola-tradicional parece não contribuir
para o processo ensino-aprendizagem, principalmente em um contexto político como o atual.
Além disso, questões relativas a sexo, gênero, etnia-raça e desigualdades de toda ordem de
atenção e tratamento digno, privilegiando-se perspectivas mais democráticas que superem a
colonização de nosso imaginário social que de tão naturalizada impede verificar o racismo
sistêmico no qual nos encontramos inseridos.
As nossas raízes africanas, invisibilizadas em nossas escolas, é provavelmente um dos
maiores desafios atuais. A confluência entre o racismo estrutural e o nosso formato escolar clássico
é tal que concorrem no sentido de nos manter colonizados. Portanto, esse trabalho parte da
afirmação de que ações pedagógicas revolucionárias só podem surgir com a reinvenção do formato
de escola hegemônica que temos no Brasil. Entretanto, até que essa reinvenção (revolução?)
aconteça percebemos que muitos educadores buscam novas abordagens pedagógicas, sobretudo
descolonizadas do “embranquecimento” de nossas instituições, comportamentos e práticas.
Nesse trabalho, de acordo com essa perspectiva, apresento uma prática de contação de
histórias que na história da arte na educação brasileira tem o seu lugar marcado principalmente pela
grande interação com o público. Essa vertente reúne a pantomima, muito improviso e vários
elementos do jogo teatral.
Os praticantes da contação de histórias desenvolvem suas atividades dentro e fora das
escolas. Principalmente fora das escolas, conforme acontece com a minha experiência pessoal,
assim como com a de outros colegas do ramo. Percebo que a pratica de contador de histórias pode
contribuir em meu desempenho na escola, e que isso contribui para experiências escolares muito
mais enriquecedoras para os envolvidos no processo de aprendizagem. As metodologias de
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contação de história podem, pela proximidade que propiciam entre o contador e o seu público,
contribuir para as interações entre professores e alunos que sejam sobretudo de troca e
compartilhamento de saberes. Para o Contador de histórias a necessidade dá o verdadeiro sentido do
que deveria ser contado para que cada audiência não fique apenas passiva escutando, mas que
também participe da construção daquela história narrada, onde o momento presente é o senhor
desse encontro.
Outro fator importante na contação de histórias é que ela possibilita ao publico falar e
opinar sobre a história contada. Tais intervenções podem ser incorporadas para os processos
educativos adquirirem sentidos mais fluidos. A aula pode estar preparada, mas será que esse
planejamento não tem que ser modificado pelas condições que encontramos naquele momento? A
aula do professor corresponde a um clamor entre os anseios da audiência e os seus próprios, suas
problemáticas e desafios.
Na contação de histórias um maior ou menor interesse das crianças, é gerado por vários
fatores: faixa etária, faixa social e cultural ou mesmo condições físicas do espaço de apresentação.
Fatores que contribuem para os planejamentos sofram improvisações diante de realidades concretas
que exigem do contador de histórias a capacidade de leitura do público para o qual se apresenta a
fim de ser capaz de captar seu interesse e disposição, carências e possibilidades, e principalmente as
questões palpitantes e os temas a que se referem. Essa leitura de realidade do “aqui e agora” permite
a geração de experiências férteis que podemos considerar de caráter curricular ao potencializarem
situações em que temas escolares são tratados em fricção com a experiência de vida de estudantes e
professores, dinamizando interdisciplinarmente as temáticas e permitindo aos estudantes
produzirem o currículo ao colocarem em relação suas vivências, perspectivas e opiniões.
Compreender os “limites” de cada aluno, assim como os do professor, e consequentemente seus
potenciais, são atitudes docentes capazes de contribuir para a construção de novos caminhos
curriculares criativos. Isso porque as convenções escolares muitas vezes impregnam a maneira
como nós professores olhamos para a escola.
Nesse sentido, potencializar a contação de histórias na escola nessa perspectiva requer
pensar na desconstrução de ao menos dois pilares do formato tradicional da escola: o currículo
prescritivo e a identidade docente centrada no saber imperial do professor.
Nessa perspectiva professor enquanto contador de histórias tem que estar preparado para
tudo o que pode acontecer no momento do encontro-aula. O jogo de contar histórias através de suas
metodologias pode ser uma via interessante para o professor “alcançar” seus alunos de diferentes
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naturezas. Contribuindo para criar laços com eles dentro de seus próprios universos e abrir as visões
de todos para outros mundos. Além de estimular através da interação que os alunos componham
suas próprias narrativas.
Raimundo Martins, Irene Tourinho e Eliseo Souza (2017), educadores ligados a Educação
para a Cultura Visual e que vem investindo na perspectiva de estudos autobiográficos no campo do
ensino de arte, exploram as narrativas como um espaço de pesquisa na interface entre histórias de
vida, arte e educação. Em diferentes perspectivas trazem conceitos, práticas e processos que
envolvem narrativas e consideram como elas constituem a vida dos sujeitos. Esses autores fazem
parte de uma tendência de estudos educacionais que tem investido na interpretação do impacto
afetivo e relacional de encontros, aprendizagens e partilhas em vivências cotidianas, lançando mão
da predisposição humana para criar novas narrativas a partir do contexto de cada aluno e com novas
referencias trazidas pelo professor. Assim, acreditam no enriquecimento da aula para ambos.
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A PERSPECTIVA DECOLONIAL NA EDUCAÇÃO
Como foi argumentado até aqui, o contador de histórias busca em cada “contação” que a
história se modifique para melhor atingir a plateia de cada dia. Muitas vezes a própria historia a ser
contada fica em segundo plano para dar lugar às necessidades de um público especifico: suas
carências, diversidades e questões pulsantes do contexto social. Nesses casos, ao invés de deturpar,
perturbar ou transtornar a narrativa da história previamente preparada, elas são apropriadas e delas o
contador se aproveita para improvisar e criar novas narrativas que, dependendo de sua natureza,
servem para questionar valores hegemônicos, desconstruir visões colonializadas, interrogar
injustiças

diversas,

valorizar

expressões

culturais

subalternizadas, iluminar formas de

convivialidade desierarquizadas, promover empoderamentos de minorias... Ou seja, essas
contribuições inesperadas dão a oportunidade de enriquecer nossos encontros pedagógicos com
possibilidades de libertação no sentido empregado por Paulo Freire: “ninguém liberta ninguém,
ninguém se liberta sozinho: os homens6 se libertam em comunhão.” (FREIRE, 2016, p.71).
As experiências de cocriação para recriação de histórias tem afirmado cada vez mais a
potência de se construir conhecimentos por meio de narrativas, por meio da oralidade, sonoridade e
gestualidade criadas coletivamente e de forma improvisada, negociando-se sentidos por meio de
ensaios de (novas) formas de convívio democrático e assentado em valores de respeito à
diversidade, desierarquização de lugares de fala, de trocas de papel social. Enfim, de respeito
mútuo.
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Contar histórias é uma prática presente em muitas culturas ao longo do tempo. Reproduzir
e/ou inventar narrativas de si e do mundo tem impacto sobre a natureza inconclusa do ser humano e
cumpre papel educativo importante ao ampliar horizontes culturais, propiciar identificações com as
coisas do mundo, redimensionar identidades, instaurar a dimensão estética que é fundamental para
que a arte nos possibilite imaginar outros mundos. A figura do Griot, o contador de histórias
africano, traz bem a imagem daquele que detém o conhecimento dos costumes e da tradição de sua
tribo e é o responsável por “ensinar” aos mais jovens sobre sua ancestralidade.
Regina Machado (2004) considera que apesar dos contos tradicionais serem de tempos
antigos eles tem a potência de gerar novos sentidos em diálogo com tempo presente. Neste
contexto, como nos dizem Gislayne Avelar Matos e Inno Sorsy (2005), contadoras de histórias e
professoras além de compartilharem experiências também compartilham sonhos.
Alunos que também sejam responsáveis por sua narrativa potencialmente adquirem grande
possibilidade de conquista da auto-expressão, de desenvolvimento de sua autonomia e da
capacidade de convivência social em bases democrática. Valores esses que são fundamentais para a
formação do cidadão ativo, consciente da multiculturalidade da sociedade brasileira e apto para
apropriação de valores interculturais. Esse contador-docente ou docente-contador de histórias pode
contribuir para caminhos educativos e relações de ensino-aprendizagem emancipatórias.
A perspectiva do Grupo Colonialidade/Modernidade, destinado a estudar a modernidade
intrinsicamente relacionada ao conceito de colonialidade (QUIJANO, 2000), compreendida como a
herança do imaginário do colonizador europeu que historicamente nos impôs o pensar, ser, estar,
aprender, ensinar, sonhar e viver eurocêntricamente. As teorizações desse grupo, formulada por
vários/as autores/as latino-americanos/as, principalmente hispano/a-americanos/as, traz entre suas
perspectivas aquela de (re)inventar a si e ao mundo de maneira lúdica, contra-hegemônica e
antirracista, narrando nossas histórias a partir de nossa “diferença colonial” (MIGNOLO, 2003),
vivida na periferia do sistema-mundo capitalista.
Em outras palavras, trata-se de plasmar identidades a partir do Sul, da América do Sul, dos
bolsões desprivilegiados do Brasil, enfrentando o desafio de re-existir e in-surgir e re-viver
rompendo “as correntes que ainda estão em nossas mentes, como dizia o intelectual afro
colombiano Manuel Zapata Olivella” (WALSH, 2009, p. 24). Adotar a perspectiva decolonialista
ou descolonial no trabalho docente significa buscar iluminar também o lugar dos estudantes e,
consequentemente, o lugar de fala deles.
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O mediador, professor, contador de histórias, ilumina a diferenças daqueles/as com os quais
convivem no sentido de que não apenas lidem com suas experiências de vida, mas também
busquem por seus lugares identitários a partir de onde narrarão a si mesmo. Nesse sentido, entendo
que o ensino de arte (e o ensino em geral) não deve necessariamente estar voltado para formação de
artistas, mas contribuir para a formação integral de seres humanos apostando que a construção de
narrativas pessoais ancoradas em experiências de vida pode possibilitar a conquista da consciência
de si, do/a outro/a e do mundo que o/a rodeia; da auto-expressão; da sensibilidade estética; da
autonomia crítica. Valores fundamentais para a revitalização dos sentidos que sustentam o ensino
de arte na educação escolar.
CONTAR A HISTÓRIA DO “DRAGÃO DO MAR” COMO AÇÃO EDUCATIVA
DECOLONIAL E ANTIRRACISTA
Entendo que uma das possibilidades de descolonização de nossa educação consiste em dar
visibilidade e protagonismo positivo a personagens histórico negados pelas epistemologias
coloniais. Nesse sentido, articulado com a pretensão de trabalhar com a educação antirracista,
desenvolvi a contação de história do “Dragão do Mar”, alcunha dada ao jangadeiro e herói do
processo abolicionista do Estado do Ceará, conhecido como Chico da Matilde. A base dessa
narrativa é na própria memória afetiva do docente narrador, nascido em Fortaleza, e também da
leitura inspiradora da dissertação de Mestrado de Patrícia Pereira Xavier (2010), “O Dragão do Mar
na Terra da Luz: a construção do herói Jangadeiro”.
E com esses pontos de partida, a narrativa se formou espontaneamente, resgatando o lúdico
para brincar com o imaginário que nos permite conarrar e viver coletivamente a partir de
personagens que fazem ou deveriam fazer parte do imaginário nacional.
De forma precária, porque meramente escrito, tento agora falar um pouco do que acontece
nessa encenação do “Dragão do mar”, nem tanto uma descrição, mas sim o efeito dessa vivência
que permite que de mansinho a contação de histórias e a decolonialidade do saber se aproximem, se
interpenetrem e dessa fusão, mescla ou casamento surja uma experiência educativa intercultural,
antirracista e decolonialista.
Um contador de histórias, um professor, chega cantando, brincando com o público/alunos.
E, como num passe de mágica, a narrativa vai se construindo coletivamente, convidando a todos, e
todas, presentes a participarem de um jogo de interação entre artista e público para juntos
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mergulharem no universo mágico da arte de contar de histórias da forma que for possível e
agradável a ambos, como em uma própria brincadeira infantil.
E, para a surpresa dos alunos, via de regra, a história surge com total participação do
coletivo, com comunicação direta, transformando-os em um de seus elementos cênicos para a
realização da narração encenada, lembrando a maneira mambembe de se fazer teatro, a própria arte
popular da rua. De repente, no seio da vivência, um novo personagem, desconhecido para aqueles
alunos e invisibilizado pela historia, surge e torna-se parte na conarrativa da história.
Reflexões surgem durante os relatos que se cruzam sobre a importância do mesmo para
sociedade brasileira. O mediador leva em conta não somente um ponto de vista, o do colonizador,
mas de todos os ali presentes no momento da contação de histórias.
No jogo da narração que acontece no momento da contação de histórias, a trama vai se
construindo e se desconstruindo na interação que cria com o espaço e com os corpos de seus
alunos/ouvintes no ato de narrar as histórias. Afinal, não se conta histórias apenas com palavras
mais com gestos, olhares, imagens, ritmos e trocas de energias. Como para Benjamin (1987) “O
narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E
incorpora às coisas narradas a experiência de seus ouvintes.”
Assim, experimenta-se no sentido que à experiência atribui Larosa (2013), como aquilo nos
acontece que nos afeta, diferente de algo que simplesmente nos passa sem provocar mudanças,
transformações. Cada novo limite abre novas possibilidades; põem em crise os limites anteriores e,
junto com o passado que não é jogado fora, mas constantemente redimensionado e ressignificado,
se cria novos sentidos. O fundamental consiste em não fechar nossa visão para o que nos acontece
verdadeiramente, emocionalmente, e que por isso pode nos transformar.
A aula/contação então passa a ser vista como um desdobramento desse contador de
histórias/docente, um caminho a ser trilhado, pautado nas relações entre narrador e publico, entre
professor e alunos. Nada substituindo o humano nessa arte feita entre seres humanos. A
cumplicidade se faz frente a frente, olhos nos olhos, entrando por canais sensíveis. As conexões do
contador-docente com sua vida interior, e com seus alunos encantam e fazem a imaginação
trabalhar. Entrando em processo dinâmico, pois faz de sua vida seu próprio material de criação e,
como qualquer vida humana, está em constante transformação. Assim, ele recria e narra
constantemente àquilo que experimenta do mundo.
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Muitas vezes a interação que o Contador de historias faz é com corpos dóceis, domesticados
em sua audiência; que acreditam que estão ali apenas para escutar a história e não participar da
construção do jogo interagindo, construindo imagens e ressignificados. Dentro de sala de aula o
professor passa por essa mesma situação, então é preciso um jogo que garanta a emancipação de
ambos. Este público, ouvinte, aluno pode sair transformado, e criando suas próprias narrativas, e
isso é de suma importância no contemporâneo. É preciso recriar, chegar a outros lugares, e chegar
junto com esses nossos cocriadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por tudo aqui exposto, a contação de historias e seus métodos podem ser facilmente um
caminho para que alunos e professores descubram novos sentidos para o ambiente escolar tão cheio
de desafios e atualmente tão sendo alvo de ataques a sua soberania e autonomia. Questões urgentes
da sociedade brasileira que envolvem por exemplo seu racismo sistêmico, dentre tantas outras
questões podem ser discutidas dentro de sala de aula de maneira a trazer os alunos novas
perspectivas e sentidos. Empoderando novos personagens históricos e trabalhando a autoestima dos
jovens valorizando suas historias pessoais de vida, suas narrativas de si.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um estudo de aproximação da contação de histórias, enquanto uma
prática pedagógica ligada à arte-educação, com as perspectivas de construção de um fazer-pensar a
educação na perspectiva descolonial, antirracista e intercultural. Ele parte da crítica ao formato
tradicional de escola como um locus educativo desestimulador de novas experiências educativas que
precisa ser reinventado, mas que a despeito das limitações imposta pelo espaço-tempo escolar e seus
dogmas (principalmente o currículo formal prescritivo e regulador das relações professor-aluno que
mais dificulta do que promove a interação entre eles), educadores buscam subverter imposições e
fórmulas prontas de fazer educação e procuram descobrir seus caminhos pedagógicos par re-existirem
na escola. Apresenta-se, nesse sentido, a arte de contar histórias como um formato pedagógico
potencialmente transformador das relações entre professor-aluno, como coocriação de histórias e
produção de conhecimentos que podem ser vistos como uma dinamização interdisciplinar e
desierarquizada de temas curriculares, com a atenção a apropriação das experiências dos jovens nesse
jogo cênico. esse formato dessa necessidade traz muito problemas para uma verdadeira interação dos
alunos com os professores dentro de sala de aula, o que faz com que cada e relação. Esse caminho
pedagógico é proposto como pedagogia escolar subversiva aos métodos tradicionais e as perspectivas
colonialistas que engessam os conteúdos escolares
pela preservação intacta da forte herança
colonialista no Brasil. O professor enquanto um contador de historias é percebido tal como um Griot,
figura fundamental da educação de matriz africana. Nesse sentido propõe-se estimular pessoas a se
reinventarem através da criação de suas próprias narrativas pessoais a partir de seu lugar no mundo.
Uma experiência prática decolonial, baseada na figura do jangadeiro conhecido como o Dragão do Mar,
herói do processo abolicionista cearense, é narrada a título de exemplificar a proposta teórica defendida
nesse trabalho.
Palavras-chave: Contação de histórias; educação antirracista; pensamento de(s)olonial; ensino de arte;
educação básica.
EXPERIÊNCIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ARTES VISUAIS E CULTURA AFROBRASILEIRA EM ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PARTICULAR DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Ewerton Domingos Cardozo – SEEDUC/ RJ

O interesse em experienciar o ensino da cultura Afro-Brasileira nas escolas está relacionado
à minha atuação como professor há 10 anos na rede particular (em escolas que ficam na Região
Serrana - RJ) e 5 anos na rede pública de Duque de Caxias - RJ (em colégio que fica em uma das
áreas mais carentes da cidade de Duque de Caxias). A escolha da cultura afro-brasileira como
temática a ser trabalhada nas escolas está ligada a minha condição étnico-racial e vivência familiar,
cultural, artística e afetiva que sempre foi relacionada à cultura afrodescendente como o samba, as
manifestações carnavalescas os desfiles de escolas de samba; e, principalmente, a ligação da minha
família nas religiões de matrizes africanas, a musicalidade, a natureza estética, o ritmo, a filosofia.
E, consequentemente, vem do seio familiar a consciência da importância de debater o racismo e o
preconceito existente contra as expressões e práticas oriunda da cosmovisão africana, aprendido
com sofrimento na própria pele e por causa dela.
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Como artista e professor, acredito na soma de arte e educação voltada para a transformação
social no sentido da justiça social, econ�mica, cognitiva e cultural. Nessa perspectiva, a arte na
educação precisa ser compreendida em fricção com as questões mais polêmicas na sociedade a fim
de gerar reflexões e questionamentos para a emancipação social. Em acordo com essa compreensão,
entendo o papel do educador em arte voltado para a formação do estudante como um ser pensante e
questionador das questões do cotidiano.
Desde 2014, entrei pra a Rede Estadual de Ensino, que venho trabalhando timidamente com
a temática da cultura africana, sobretudo respeitando a Lei 10.639/2003, que ressalta a cultura afrobrasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros e negras são
considerados como sujeitos históricos, valorizando-se o pensamento e as ideias de importantes
intelectuais negros e as religiões de matrizes africanas que, portanto, precisam ser trabalhadas em
sala de aula como parte da formação dos alunos. Em Propostas pedagógicas para o ensino de
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, os autores Maria Alice Rezende Gonçalves e Vinícius
Oliveira Pereira deixam bem claro esse entendimento sobre essa Lei:
A Lei 10.639/03 representou para grande parcela dos educadores, ativistas do
movimento negro e demais entidades da sociedade civil, uma oportunidade elementar
da escola reavaliar sua estrutura e cultura, a fim de refletir a diversidade étnica,
política e cultural presente na sociedade brasileira. (GONÇALVES; PEREIRA, 2015
p.11)

Ao trabalhar a cultura afro-brasileira em sala de aula, muitas vezes me flagrei usando
justificativas, meios de sensibilização e estratégias para abordar o assunto com os alunos de modo
muito sutil. Porém, jamais antes tive tamanha necessidade de aprofundar essa temática como sinto
agora nas escolas em que trabalho neste momento. Me sinto convocado a ser mais atuante e
determinado do que nunca diante do momento histórico que vivemos nos dias atuais, com alto
índice de racismos de vários tipos, principalmente o racismo religioso que em muitas escolas é
encoberto devido ao temor de confronto com responsáveis de alunos que são sujeitos dessas
intolerâncias. O que muitas vezes coloca os professores em situações em que se vem tendo que
justificar esses conteúdos trabalhados em suas aulas (ação que deveria ser desnecessária tendo em
vista a existência da lei em foco), e por vezes tendo até mesmo que justificar a existência da
disciplina de artes visuais na grade curricular, como já ocorreu em alguns casos da minha
experiência como educador.
Segundo José D´Assunção Barros (2016, p.217):
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Fortalecer a formação e reatualização de uma consciência negra, em cada país que
carrega na sua história um passado assinalado pelo escravismo colonial, é certamente,
uma estratégia importante em um mundo onde o racismo, os preconceitos e a
discriminação existem efetivamente. Mas dar a perceber que também são construções
sociais todas estas coisas – racismo, preconceitos, discriminações, e mesmo a própria
identidade negra que reage contra – eis aqui uma tarefa igualmente importante para as
ciências humanas.

POR QUE TRABALHAR COM A CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM SALA DE AULA?
Ainda que prevista por lei e considerando a sua relevância social para a formação
intercultural da sociedade brasileira, as práticas pedagógicas sobre essa temática em sala de aula
enfrentam desconfianças e, por muitas vezes tive que justificar excessivamente o motivo de
abordar as religiões de matriz africana para os estudantes. Acredito não ser possível tratar da
diáspora africana sem antes falar, por exemplo, da indumentária típica das baianas que vendem
acarajés por várias localidades do Brasil, tipo de vestimenta este que retrata o período escravista no
Brasil colônia, além da roupa sacra presente nos terreiros de Candomblé, seja de procedência das
culturas Jêje, Ketu, ou Nagô.
Raul Lody (2006) descreve a indumentária das baianas utilizadas na procissão de Nossa
Senhora da Boa Morte da seguinte forma: “Baiana de beca, baiana de beca preta, baiana de gala são
algumas designações referentes ao traje característico da Irmandade”. O mesmo acontece ao
abordar a poesia e a musicalidade de Baden Powel e Vinícius de Moraes que frequentemente trazem
os itans (lendas) dos orixás presentes em suas obras. Seria uma negligência ignorar também as
obras que tratam dessa temática música brasileira nas vozes de Caetano Veloso (“Milagres do
Povo”), Maria Bethânia (“As Ayabás”), Gilberto Gil (“Babá Alapalá”), Clara Nunes (“Ijexá”),
Dorival Caymmi (“Rainha do mar”), Gal Costa (“É d`Oxum”), Pixinguinha (“Festa de Ia�≤
). Da
mesma forma seria se negligenciássemos, na produção das artes visuais, a temática nas obras de
Emanoel Araújo (que além de artista tem a experiência de curadoria e direção do Museu Afro Brasil
e seu riquíssimo acervo), as esculturas e instalações de Mestre Didi (muitas vezes o responsável
pela elaboração das ferramentas dos orixás do terreiro Opô Afonjá em Salvador – BA), a série de
Orixás do Ilustrador Nelson Boeira, e de algumas obras de temática sacra afro-brasileira de Djanira
Motta e Silva, além

da vastíssima obra de Hector Carybé, argentino radicado no Brasil.

Negaríamos também as obras de Rubem Valentim e Ayrson Heráclito, entre outros artistas que
abordam a temática em suas produções.
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Negligenciaríamos, de certo modo, toda a produção de artistas negros que abordam e
valorizam a ancestralidade de acordo com a visão cosmogônica afro que se encontra presente na
religião e na filosofia bantu e ioruba, também presente nos espetáculos da Companhia de Dança do
Balé Folclórico da Bahia. Além de tantas outras companhias de ballet e grupos culturais que
relacionam dança, música e indumentária em suas apresentações, segmentos estes que compõem o
universo das religiões de matriz africana.
Enfim, seria negar a presença das religiões de matriz africana na arte e cultura afrobrasileira, quer nos seus festejos, peças teatrais, musicalidade e elaborações estéticas em geral, seria
desrespeitar, folclorizar e desconteudizar esse legado fundamental da cultura brasileira. Significaria
participar do apagamento de parte importante da nossa história com o silenciamento de uma
herança cultural que nos constrói como brasileiros em uma dimensão de extrema profundidade. Em
outras palavras, seria negar à nós mesmos.
Por isso, defini como um projeto de pesquisa e de vida o fazer-pensar ou pensar-fazer
pedagógico voltado para a implementação da Lei 10.639/2003 a partir dos cursos de artes visuais
que leciono na educação básica. O que significa pensar em justificativas, pesquisa da arte e cultura
afro-brasileira, abordagens, registro de resistências e contribuições para a emancipação docente e
discente, fora e dentro da sala de aula de escolas públicas e privadas.
Hoje, mais do que nunca, cobra-se do professor que exerça o seu ofício independente de
crença pessoal ou visões políticas. Contudo, acredito que o exercício do meu trabalho pedagógico
em perspectiva intercultural, possibilitando ao estudante o acesso à riqueza do patrimônio histórico
artístico e cultural, principalmente aquele relativo à sua nação, não deveria estar em contradição
com a expectativa citada acima.
EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS COM A ARTE E A CULTURA BRASILEIRA EM SALA DE
AULA
A seguir passo a relatar os passos dessa pesquisa com abordagem comparativa do caminhar
do projeto em duas escolas em que leciono, nas redes pública e particular de ensino, que possuem
realidades bem distintas. As escolas em que trabalho na região Serrana têm perfis de classe média,
de origem cristã - significativamente católica -, com uma forte presença cultural de descendentes de
alemães e italianos. A outra é uma escola pública, situada em Duque de Caxias, com uma população
aparentemente negra com um percentual maior do que a outra escola. As famílias destes alunos, em
sua maioria, são de religiões evangélicas, tornando o desafio desse projeto ainda maior.
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O objetivo não é uma comparação das aulas com os alunos, pois obviamente várias são as
reações distintas em grupos tão diferenciados, mas objetivo apresentar apontamentos quanto ao
cumprimento da Lei 10.639/2003 nessas diferentes realidades escolares, buscando trabalhar a
cultura afro em sua plenitude e dignidade, e dessa forma registrar desestabilizações capazes de
desconstruir conceitos preexistentes que geram racismo e intolerância.
As Escolas em que trabalho aceitaram prontamente quando apresentei o plano de trabalhar
com a cultura afro-brasileira. Por outro lado, em um dos colégios particulares, obtive como resposta
que é preciso antes consultar o resto da coordenação pedagógica. Porém, a diretora achou
importante a abordagem e achou válida a concretização do projeto na escola. É curioso ter que
solicitar as escolas para trabalhar em sala de aula com a Lei 10.639/03, sendo a mesma uma
obrigatoriedade que a escola deveria cumprir. O receio dos temas tratados que envolvem a cultura
afro são de fundo religioso e se referem as questões que envolvem as religiões de matriz africana,
além das questões étnico-raciais que incomodam boa parte das famílias de estudantes, sobretudo
aquelas que possuem visões religiosas fundamentalistas e ou que possuem posturas políticas
extremadas de negação da diversidade sociocultural na escola.
Em 2019, as aulas iniciais sobre a cultura afro-brasileira ocorreram no terceiro bimestre, e
aconteceu simultaneamente nas três escolas que leciono (duas escolas particulares da Região
Serrana e a terceira na rede pública de Duque de Caxias). Assim pude viabilizar com mais
facilidade a narrativa com o desenrolar das aulas, planejá-las, selecionar o material audiovisual, os
artistas, músicas e obras para análise, debate, investigação e atividades para a produção de arte com
os estudantes. Elaboramos atividades no final do bimestre, uma produção artística feita pelos
estudantes que foi exposta nas escolas, considerando que essa produção foi uma demanda solicitada
pelos próprios.
Importa situar que as aulas ocorreram no contexto de projetos interdisciplinares que
envolveram outras disciplinas, como História, Língua Portuguesa, e Geografia (em uma das escolas
da Região Serrana trabalhamos com a metodologia de projetos onde várias disciplinas abordam a
mesma temática proposta pela coordenação, ou pelo corpo docente).
O grande desafio consistiu em rachar ideais cristalizados sobre a cultura afro que vem sido
demonizada, folclorizada e muitas vezes apagada. E muitas vezes tratada como um mero traço
cultural de um povo. Obtive no decorrer das aulas, uma certa resistência por parte dos alunos,
sobretudo os da escola pública, que possui origem menos abastada e de visão religiosa evangélica.
Os protestos consistiam em questionar se teríamos aulas de “macumba” e alguns estudantes,
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inclusive, ameaçaram sair de sala se fosse esse o tema da aula. Além de outras reações silenciosas
do tipo não me encarar durante a minha exposição do tema nas aulas, dormir durante a aula, ter
conversas paralelas e mexer no celular.
Foi muito exaustivo, mas eu fui insistente e falava bem alto sobre o assunto andando pela
sala, chamando atenção daqueles que tentavam não prestar atenção de forma bem incisiva.
Questionei muito sobre os preconceitos existentes em nossa sociedade, levei algumas histórias
paralelas e quando mostrei imagens de um terreiro de candomblé com seus objetos sagrados
destruídos por vândalos eu notei a atenção e até um certo constrangimento em sala de aula.
Questionei e criei exemplos perguntando se alguém concordava que uma igreja católica fosse
destruída, que a sua casa ou de qualquer outra pessoa fosse invadida e desrespeitada, e todos em
sala disseram que não concordavam. A partir de então adentrei os temas do recismo e do racismo
religioso.
Ao abordar o racismo de uma maneira geral, senti por parte dos alunos da escola da Baixada
uma atenção imensa na aula, o que me garantiu falar sobre um assunto mais ligado a Filosofia ou
Sociologia, o que me empoderou para abordar assuntos muito importantes na sociedade, mas que
direta ou indiretamente fogem da minha disciplina. Os alunos sentiram a importância de falarmos
sobre racismo e citaram exemplos que viram na TV, nas redes sociais e até no cotidiano. O
interessante foi ter percebido que os alunos da escola particular questionaram sobre o racismo
reverso – negros com preconceito em relação a brancos -, e eu respondi dizendo que isso não
caracteriza um tipo de racismo, pois a branquitude é a maioria em visibilidade e possui posição
opressora na história. Por sua vez, a negritude é vítima histórica de problemas sociais devido ao
racismo estrutural existente em nossa sociedade desde que aqui começou a escravidão.
Nas aulas sobre racismo religioso iniciamos falando sobre a origem da palavra macumba e o
preconceito que existe em relação as religiões de matriz africanas. Observei a existência que a falta
de conhecimento e entendimento leva a negação e ao apagamento de uma cultura pelo viés
religioso. Conversamos sobre a lei de intolerância religiosa, e a partir daí senti nos alunos,
sobretudo os mais resistentes, um determinado receio de serem vistos como preconceituosos.
Mas o mais interessante sobre essas aulas relacionou-se a cultura iorubá, pois foi quando
conversamos sobre as lendas iorubás que tratam sobre os Orixás. Selecionei as imagens e iniciei as
aulas sobre mitologia grega falando de Zeus como Deus dos trovões e habitante do monte Olimpo, e
posteriormente falei sobre Thor, Deus nórdico que também é senhor dos trovões (e aos alunos
conheciam seus mitos e curiosidades, pedi para que me contassem algumas histórias que eu
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desconhecia). Falamos depois sobre o Deus Tupã, sobre o qual poderíamos dizer que representa os
raios e trovões na visão indígena, e por fim chegamos a Xangô para daí propor relações entre
algumas culturas que possuem visões semelhantes em suas mitologias. Isso criou um determinado
interesse nos alunos, e me senti um pouco “gri�≤
ao contar os mitos de Xa���
Oxalá, Iansã,
Iemanjá e Omolu. Fiz as narrativas de modo muito informal e com algumas imagens que selecionei
na internet.
O interessante do mito de Omolu é que tem a ver com a rejeição que esse Orixá sofria por
ter feridas espalhadas pelo corpo e que em uma determinada situação suas palhas voam mostrando a
beleza que ele possuía na frente de todos os outros Orixás. A situação de rejeição e bullying são
muito comuns no ambiente escolar, e esse mito de certo modo dialogou com o cotidiano dos alunos.
Nesse sentido, a estudiosa Stela Guedes Caputo (2012) faz um questionamento interessante que me
fez pensar sobre a educação eurocêntrica que os alunos recebem:
Por que Jesus pode entrar nas escolas e Exu não pode? Por que um Jesus louro,
coberto com uma túnica branca, pode estar, como vimos, em um dos livros da coleção
para o Ensino Religioso católico? A resposta que tenho não agrada. Exú não entra na
escola porque, este país é racista e, por isso, o racismo está presente na escola.

Nos momentos dos mitos contados eu senti muita atenção dos alunos e a
sensação de que as aulas estavam no caminho certo. Isso me deu muita
satisfação.
O projeto caminhou como planejado dentro de um cronograma que criei para o
desenvolvimento deste a ser realizado no terceiro bimestre. Iniciamos as aulas com as
manifestações culturais como os festejos que acontecem pelo Brasil, como a Congada, o Maracatu,
os afoxés e analisamos os ritmos na dança, música etc. Conversamos sobre as origens do samba e
capoeira, os momentos em que essas manifestações foram proibidas e atualmente são características
da cultura brasileira no mundo inteiro. Por esse caminho questionei as proibições e preconceitos
estabelecidos e relacionei com as religiões de matriz africana. Alguns alunos da escola pública ao
perceberem que as aulas tocavam nas religiões de matriz africana se mostraram incomodados. Eu
me respaldai na Lei 10.639 seguindo a orientação do professor Renato Nogueira para quando
falássemos sobre o racismo. Segundo ele:
Mas o uso da lei10.639/03 é interpretado como um registro político que identifica
nesse inciso marco legal, um divisor histórico e político que nasceu de uma agenda do
movimento negro. Portanto, não se trata de ignorância legal, mas de opção política e
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pedagógica fazer uso da Lei 10.639/03 para se referir à História e cultura AfroBrasileira e Africana. (NOGUEIRA, 2014 p.18)

Exibi alguns vídeos sobre racismo que de certa maneira gerou comoção entre os alunos.
Conversamos a respeito e eles se mostraram indignados e exemplificaram com casos de bullying
nas escolas, senti nos alunos uma motivação maior para falar sobre racismo e bullying. Tivemos
também uma conversa importante sobre racismo religioso, tratando sobre o uso pejorativo da
palavra “macumba”. E nesse momento houve um interesse muito grande dos alunos (sobretudo os
evangélicos) sobre a mitologia Iorubá, pois comparamos alguns deuses gregos e nórdicos com os
Orixás (por exemplo, Thor, Zeus e Xangô que regem o trovão).
Os alunos da escola de Duque de Caxias foram agraciados com o convite para assistirem a
apresentação de dança afro Cosmogonia Africana, que mostrava em danças a mitologia sobre a
criação do mundo segundo a cultura Iorubá e a dança dos orixás. Os estudantes reconheceram
imediatamente os orixás que foram abordados em sala de aula, e nesse momento senti o poder que a
dança afro teve na ocasião da apresentação para os alunos.
Após as aulas de caráter mais expositivo, tivemos as aulas com práticas de pintura e
elaboração de cartazes e obras para as apresentações das mostras de trabalhos previstas no
calendário escolar. Elaboramos máscaras Geledés e contextualizamos sobre o fazer dessas
máscaras, que são símbolos de empoderamento das figuras femininas e ligação ancestral do artista
que faz as máscaras com figuras ancestrais. Elaboramos desenhos das indumentárias dos orixás
tendo como referência artistas como Djanira Motta e Silva, Hector Carybé, e Nelson Boeira.
Finalizamos nas duas escolas com a Mostra de Artes na Semana da Consciência Negra,
como demanda das escolas, em que os estudantes mostraram suas produções artísticas com a
temática africana e afro-brasileira. No colégio da Baixada Fluminense, por pedido da equipe
pedagógica, fizemos uma festa de cultura afro (em relação a esse evento me esforcei ao máximo
para que as apresentações não ficassem folclorizadas). Essa festa contou com apresentação de
alguns grupos ligados à escola, como o grupo de percussão, do qual alunos da instituição, e grupos
de capoeira.
Os estudantes do 9°ano, a pedido da professora de Geografia, foram divididos em grupos e
cada um falou sobre um país africano. Citaram as religiões, a cultura, o perfil econômico, idioma,
curiosidades e fizeram os pratos típicos. Apresentaram os trabalhos de artes em alguns murais que
foram expostos na escola.
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Já em uma das escolas da Região Serrana, houve na semana da consciência Negra a Feira do
Conhecimento, onde cada grupo de alunos escolheu um tema para apresentar (este evento foi
apresentado com o caráter de “escola aberta” para a participação da comunidade escolar e
familiares de estudantes e professores).
Um dos grupos escolheu falar sobre intolerância religiosa em relação as religiões de matriz
africana, e também sobre o tema do racismo. Os alunos mostraram alguns vídeos sobre racismo, um
gráfico sobre o que a escola sabe sobre as religiões de matriz africanas, e criaram uma espécie de
dinâmica em que cada participante poderia descobrir seu orixá a partir de características próprias.
O evento durou a manhã inteira e fechamos o bimestre com estas atividades. No final do
bimestre, eu conversei particularmente com cada aluno (sobretudo os que se mostraram mais
resistentes ao tema tratado) sobre o que eles acharam das atividades elaboradas neste período, e de
certo modo todos entenderam a importância de se tratar sobre racismo e racismo religioso dentro da
escola enfatizando o ponto de vista de que somos muito mais africanos do que imaginamos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O andamento das aulas ocorreu de modo satisfatório, porém me fez pensar que enquanto
professor preciso aprofundar meus conhecimentos e pesquisar muito mais sobre a cultura afrobrasileira para ter mais embasamento teórico e desenvolver mais estratégias para lidar com
estudantes com posturas resistentes, atitudes radicais e visões engessadas relacionadas ao tema.
De modo geral creio que os alunos compreenderam a importância do tema abordado, e para
mim foi surpreendente ter percebido algumas vezes a curiosidade que foi despertada em alguns.
Percebi casos em houve “desarmamentos” de ideias pré-estabelecidas diante de bons argumentos
que utilizei, principalmente quando utilizei de bom humor para com as posturas um tanto
reacionárias de alguns estudantes.
Senti que a transformação acontece, mas é somente o início, muito ainda há de ser feito.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um projeto de pesquisa e de vida de professor sobre o fazer-pensar ou
pensar-fazer pedagógico voltado para a implementação da Lei 10.639/2003 a partir dos cursos de artes
visuais na educação básica. O que significa pensar em justificativas, pesquisa da arte e cultura afrobrasileira, abordagens, registro de resistências e contribuições para a emancipação docente e discente,
fora e dentro da sala de aula de escolas públicas e privadas. Significa o enfrentamento dos desafios de se
fazer cumprir a lei com a prática de ações educativas antirracistas e descoloniais, com foco nas
resistências encontradas em sala de aula quanto as artes e culturas de matriz africana, existentes em duas
comunidades escolares, uma pública e a outra particular, que possuem territórios e condições sociais
bem diferenciados. Na primeira parte do texto situo a respeito da origem de minhas preocupações com
a temática, a exemplificando quanto a riqueza de nossa herança africana presente na arte e cultura
brasileira, a perspectiva que adoto para tratar de arte e cultura afro-brasileira na escola, além de revelar
alguns desconfortos existentes por conta do racismo religioso existente em nossa sociedade e presente
na escola básica. Na parte seguinte relato as experiências realizadas em salas de aula lecionando a arte
e a cultura africana. Apresento registros de planejamento pedagógico, temas selecionados e tratados em
aula, desenvolvimento das aulas, abordagens utilizadas, conteúdos mobilizados, reações de alunos,
situações de conflito e, sobretudo, reflexões sobre descobertas feitas pelos alunos, principalmente em
relação aos temas do racismo e do racismo religioso, que podem vir a ser pistas para o fortalecimentos
de pedagogias antirracistas que impeçam o apagamento e o tratamento indigno da cultura afro na
escolas brasileiras.
Palavras-chave: Lei 10.639/2003; racismo religioso; cultura afro-brasileira; educação básica; ensino de
artes visuais.
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“QUANDO A MINHA HISTÓRIA SERÁ CONTADA?”:
CONSTRUINDO DIÁLOGOS INTERCULTURAIS NAS
AULAS DE HISTÓRIA A PARTIR DE NARRATIVAS
BIOGRÁFICAS ESTUDANTIS
Eleonora Abad Stefenson – SEEDUC/RJ/ PPGE UFF

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Qual o lugar das narrativas biográficas discentes na escola e, de maneira mais específica, nas
aulas de História? Eis a pergunta que anima esta reflexão acerca de uma experiência construída por
uma professora de História da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro com os estudantes do
primeiro ano do Ensino Médio de uma escola localizada em Niterói, região metropolitana do Rio de
Janeiro, ao longo do ano de 2017.
É crescente, no campo educacional, investigações que privilegiam as narrativas biográficas,
em especial no que diz respeito aos estudos sobre as histórias de vida de professores e sobre as
histórias da profissão docente, no entanto, como nos aponta Weller (2014), não se constata
semelhante acúmulo de reflexões acerca de outros sujeitos centrais no espaço escolar, os estudantes.
Em certo sentido, a produção acadêmica , atenta à experiência docente, não vem dedicando igual
atenção a vivência discente destes processos no espaço escolar.
Tal fato acaba não somente por invisibilizar outras narrativas que cruzam esses caminhos,
como também as formas “outras” de se narrar nessas disputas identitárias que, se de fato atravessam
os muros da escola, ainda não parecem conseguir derrubar a porta da sala dos professores na
produção acadêmica.
Neste sentido, buscamos a partir de lentes críticas da interculturalidade, perceber a
relevância da instituição escolar, de maneira geral e da disciplina escolar História, em particular,
enquanto territórios privilegiados de disputas por outras histórias, outras narrativas, que emergem
de demandas de grupos feitos minorias. Emergem, portanto, das margens.
Nessa direção, a pesquisadora Cinthia Araujo (2014) nos aponta a possibilidade de
pensarmos o saber histórico escolar enquanto um espaço profícuo para a construção de diálogos
interculturais em função da sua própria especificidade epistemológica de profundas relações com
outros saberes sociais. Os saberes escolares se constituem, portanto, neste espaço de relações entre
racionalidades plurais, por vezes contraditórias e antagônicas que se apresentam em contatoconfronto na cultura escolar. Um saber de fronteira (MONTEIRO e PENNA, 2011) neste devirhistória.
Portanto, reconhecer o saber escolar na sua dimensão cultural, ou seja, reconhecê-lo
como espaço de produção de significados que se realiza de forma horizontal entre
saberes e sujeitos marcados por racionalidades distintas é, também, pressupô-lo como
espaços de diálogos interculturais. Considerando que esses diálogos não devem ser
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entendidos de forma necessariamente consensual e isenta de conflitos, é fundamental
buscar desvelar as assimetrias de poder envolvem os fluxos e as cristalizações de
sentido na intenção de contribuir para a construção de redes de significação menos
hierarquizadas (ARAÙJO, 2014, p. 146).

As aulas de História tornaram-se, portanto, um território negociado e permanentemente
transformado pelos processos de subjetivação dos sujeitos nele envolvidos. Nesta proposta
construída com os estudantes do primeiro ano do Ensino Médio tínhamos, inicialmente, o objetivo
de debater identidades, memórias e História, mas fomos surpreendidos em diversos momentos por
questões não previamente estabelecidas, fomos obrigados a negociar novos rumos e os limites de
nossa proposta, assim como os próprios sentidos atribuídos pelos estudantes à História, enquanto
disciplina escolar.
A escolha por refletir sobre as nossas construções cotidianas nas aulas de História nos trouxe
novos desafios metodológicos. Como pesquisar em um território compartilhado por pesquisador e
pesquisados? Que escolhas teóricas e metodológicas nos permitem compreender e pesquisar o/no
processo? Como dar língua aos desejos e afetos (ROLNIK, 2018) e, mesmo as heterotopias dos
corpos (GALLO, 2019) de jovens estudantes nas aulas de História?
Eis as primeiras questões que tecem este movimento de pesquisa. Um movimento que não
parte da academia para a empiria em busca de provas comprobatórias ou, como comumente é
utilizado na linguagem acadêmica, em busca “dos dados de coleta”. Mas sim uma ação que parte da
empiria, das relações cotidianas na sala de aula para o diálogo com os acadêmicos. Entendemos este
movimento como, para além de uma escolha investigativa, um posicionamento político. Teóricometodológico-político.
Defender que toda pesquisa é intervenção exige do cartógrafo um mergulho no plano
da experiência, lá onde conhecer e fazer se tornam inseparáveis, impedindo qualquer
pretensão à neutralidade ou mesmo suposição de um sujeito e de um objeto
cognoscentes prévios à relação que os liga. Lançados num plano implicacional, os
termos da relação de produção de conhecimento, mais do que articulados, aí se
constituem. (PASSOS e BARROS, 2015, p.31).

Este plano da pesquisa começou, portanto, a ser desenhado nestes primeiros registros de
uma professora-aprendiz de cartógrafo. Revisitar estas anotações é também reviver estes momentos
narrados. É dar novos sentidos a estas experiências e elucidar os primeiros fios que tecem esta
pesquisa. Percebemos agora que o seu início se dá em meio a um processo já em curso. Uma
pesquisa que se (re) desenha pelo meio.
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A construção do diário de campo ou caderno de anotações compõe uma das mais
importantes práticas de um pesquisador-cartógrafo uma vez que permite “um retorno à experiência
do campo, para que possa então falar de dentro da experiência e não de fora, ou seja, sobre a
experiência.” (BARROS e KASTRUP, 2015,p.71) Este exercício, como aponta as pesquisadoras,
não pode assumir um caráter burocrático ou formal, mas deve permitir ao pesquisador reviver as
experiências do campo e atentar para o não dito, para o sentido e compartilhado, seja através dos
diálogos recuperados ou mesmo dos silêncios testemunhados.
Há uma prática preciosa para a cartografia que é a escrita e/ou o desenho em um
diário de campo ou caderno de anotações. Os cadernos são como os hipomnemata, que
Michel Foucault (1992) discute ao apresentar as práticas de si dos gregos. Com o
objetivo administrativo de reunir o logos fragmentado, os hipomnemata “constituíam
uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas (...)Formavam também
uma matéria prima de tratados mais sistemáticos” (p.135).Podemos dizer que para a
cartografia essas anotações colaboram na produção de dados de uma pesquisa e têm a
função de transformar observações em frases captadas na experiência de campo em
conhecimento e modos de fazer. Há transformação de experiência em conhecimento e
de conhecimento em experiência, numa circularidade aberta ao tempo que passa. Há
coprodução (p.70).

Neste sentido, esta é uma pesquisa que se faz a partir de vários tempos. São temporalidades
múltiplas que atravessam o seu fazer: os tempos dos pesquisados, os tempos das leituras teóricometodológicas, os tempos dos registros e da escrita... Tempos que se entrelaçam, que atravessam e
constituem as primeiras linhas do nosso mapa.
Atentos a esta característica da pesquisa, enquanto espaço de cruzamentos de tempos e de
diferentes saberes, como é a pesquisa em Educação e, em especial a pesquisa a ser construída no
interior da escola com os seus atores (os estudantes), neste território comum ao pesquisador e aos
pesquisados, buscamos na metodologia da pesquisa-intervenção, mais especificamente, na pesquisa
cartográfica (PASSOS, KASTRUP e TEDESCO, 2014) as pistas que orientam nosso percurso
investigativo.
ENTRE ENSINO DE HISTÓRIAS, CORPOS E DEVIRES
Cheguei na sala 10 minutos atrasada e antes de entrar já ouvia os barulhos da turma
cheia, eram 20 alunos nos últimos dias antes do carnaval... Surpreendente!
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Entrei com dificuldade em função de todo o material que eu carregava: papeis
quarenta quilos, caixas de hidrocores coloridos, cartolinas coloridas, tesouras, colas...
Os estudantes pararam e me olharam intrigados: “Agora não é aula de História?”
(Jorge Luiz)
Respondi que era sim e ri, perguntando se já tinham me esquecido.
Coloquei o material em cima da mesa do professor e, após alguns bons minutos para
acalmar todos, solicitei que afastassem as carteiras para os lados para que pudéssemos
começar a atividade. Todos me olharam novamente com espanto: “Professora, vai
bagunçar a sala toda! Não vai ter aula?” (Anderson Cleyton)
Respondi que essa era a proposta de atividade daquele dia e comecei a escrever no
quadro algumas perguntas que já tinha formulado anteriormente em casa: “Quem faz a
História?”, “Quem conta a História?”, “Todos podem contar a História?”, “Que
História nós contamos na escola?”
Alguns da turma já prontamente quiseram se manifestar sobre as perguntas, outros,
mais tímidos, ficavam sussurrando respostas nos ouvidos dos colegas próximos e
outros faziam uma cara de um certo cansaço com aquelas perguntas....
“Eu acho que todos nós fazemos História, até pelo texto que a professora trabalhou na
aula passada” (Jorge Luiz fazendo referencia ao poema de Bertolt Brecht “Perguntas
de um trabalhador que lê”)
Concordei com o Jorge e continuei instigando o restante da turma sobre as outras
perguntas.
“Só pode contar a História quem é branco, mora em prédio, tem dinheiro...” (Ludmila)
“Não, contar todo mundo pode! O negócio é se vão ouvir!” (Anderson Cleyton)
Perguntei, então, se pudéssemos escrever a História, que História escreveríamos? E já
fui pegando o papel quarenta quilos e abrindo no chão da sala.
“Acho que eu ia escrever a minha História, né? Tipo, da minha família, da minha
comunidade e tal...” (Cleyton)
Propus que eles se dividissem em grupos e desenhassem o contorno do corpo de um
colega do grupo e depois colocassem nos corpos desenhados algo que os identificava,
algo que fazia parte da História deles.
“Professora, o que que isso tem haver com a aula de História?” (Melissa)
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Refleti com a turma que contar a nossa História era também falarmos do que nos
identificava, de aspectos culturais, estéticos, religiosos, sexuais...
A turma começou a confecção dos corpos identitários, discutiam sobre os corpos de
quem seriam desenhados e ensaiavam acordos a partir de aspectos estéticos (Se era
alto demais e cabia no papel), raciais (se seria negro, teria cabelo Black ou liso), de
gênero (Se seriam representados por uma menina ou por um menino)
“Professora, como é o símbolo do masculino?” (Ludmila)
Mostrei no quadro como era e perguntei se iriam colocar no boneco que estavam
confeccionando.
“Sim. E como é o do feminino?” (Ludmila)
“Mas, você não pode colocar os dois no mesmo corpo! Senão o boneco não é nem
homem nem mulher!” (Cleyton)
Após uma longo e intenso debate sobre a possibilidade ou não de colocar os dois
símbolos em um corpo o sinal tocou encerrando nossa aula. Perguntei se poderia
expor os corpos no corredor da escola e todos concordaram desde que não tivessem
seus nomes nos corpos. Provoquei se isso não interferia na proposta da atividade de
afirmarmos nossas identidades, nossos corpos na História e por fim resolvemos expor
na sala mesmo.
A turma sai apressada para o recreio e fico pendurando os corpos nas paredes da sala.
Ludmila entra correndo com um hidrocor preto e desenha, entrelaçado no símbolo
masculino, o feminino.
“É assim que eu me sinto!” (Ludmila).
(Notas do Diário de Campo: fev.2017)

Abro este percurso da escrita com um convite aos leitores a um mergulho no plano da
pesquisa. Um mergulho na polifonia do registro de campo. Um mergulho no território comum ao
pesquisador e aos pesquisados: as aulas de História no Colégio Estadual Guilherme Briggs. Quais
os sentidos atribuídos à História pelos estudantes em seus processos de subjetivação? Que História
é essa que se (re) cria no chão da escola e encontra ecos nas linhas de fuga produzidas pelos
estudantes? Os estudantes nos convidam a pensar uma História em movimento. Um devir-história
que se metamorfoseia com um devir- corpos.
Quando Ludmila afirma no corpo o devir masculino e feminino, afirma algo que é da ordem
do desejo, contesta, portanto, a ordem estabelecida e imposta sobre os corpos, como afirma
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

336

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

Foucault (2019) em sua obra “Vigiar e punir”. Uma ordem que captura os corpos e seus desejos,
não permitindo suas transformações, seus devires.
Neste sentido, é atribuído à escola a “perversidade pedagógica” (SCHÉRER, 2006 Apud
GALLO, 2019) de disciplinarizar os corpos dos educandos, como uma máquina de aniquilar desejos
e subjetividades, no entanto, percebemos enquanto uma pista desta pesquisa-interveção, que um
olhar mais atento as experiências singulares do dia-a-dia nos aponta para uma instabilidade nestas
rígidas estruturas que sugerem movimentos. Uma aula de história que não enfileira as carteiras,
propondo uma sala de aula outra, uma atividade que não é somente de registrar nos cadernos a
“matéria”, mas sim de pensar os contornos dos corpos, uma escola que anuncia desejos de corpos
que a atravessam.
Os questionamentos surgidos nas aulas nos situam, portanto, diante de um cenário de
profundas transformações que abalam diretamente nossas noções de conhecimento, enquanto
produção social alicerçada nos paradigmas científicos modernos pautados em uma racionalidade
ocidental europeia onde a escola, enquanto uma instituição constituída a partir de um projeto
universalista, basilar dessa modernidade e, portanto, padronizador, monocultural e homogeneizador,
passa a ser alvo de profundas suspeitas, como afirma Gabriel (2010).
Tempos de escola “sob suspeita”, em que a questão da produção dos saberes escolares
nos remete diretamente às problemáticas da verdade, da racionalidade e da
objetividade do conhecimento no processo de legitimação dos conteúdos considerados
válidos de serem ensinados e aprendidos. Tempos em que se evidenciam os
mecanismos de poder, socialmente construídos, que entram em jogo na estratificação e
distribuição desses conteúdos curricularizados, tanto no que dizem respeito à
regulação do acesso ao conhecimento historicamente acumulado como das formas
possíveis de se relacionar com o mesmo (p.214).

São nestes tempos de escola e seus saberes “sob suspeita” que é evidenciada a relevância da
instituição escolar, de maneira geral e de seu currículo, em particular, enquanto espaço privilegiado
de disputas por outras histórias, outras narrativas.
PARA NÃO CONCLUIR...
É interessante atentarmos para como questionamentos trazidos pelos estudantes sobre a
História ensinada e seus sentidos produzidos dialoga com as próprias transformações no campo do
Ensino de História. Um campo que se constitui a partir da fronteira entre a Educação (em especial
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as teorias do currículo e a didática) e a Historiografia. Um campo de diálogos possíveis, mas de
produção de sentidos específicos.
A proposta de pensar a sobre o ensino de história como lugar de fronteira utiliza uma
analogia com um elemento da geopolítica: a questão das fronteiras, que podem ser
entendidas no sentido norte-americano de frontier, terra além da qual se estende um
vazio, uma terra de ninguém, ou de border – “lugar de marcação de diferenças, mas
que também permite o encontro, as trocas” (Santos apud Monteiro, 2007.p.76) A
fronteira é lugar onde são demarcadas diferenças, mas onde também é possível
produzir aproximações, diálogos, ou distanciamento entre culturas que entram em
contato (MONTEIRO e PENNA, 2011,p.194).

As transformações sentidas no campo do Ensino de História a partir do seu deslocamento
para a fronteira podem ser compreendidas, neste sentido, tanto pelos movimentos ocorridos nos
estudos do currículo, compreendendo-os enquanto artefatos culturais e políticos em disputa nas
sociedades; como no debate científico-epistemológico que põe sob suspeita a neutralidade da
produção científica, assim como a própria ideia de verdade, apontando para a multiplicidade de
inteligibilidades e, portanto, de saberes, para além do científico.
Estas transformações reposicionaram o saber histórico ensinado nos debates sobre o Ensino
de História. Um saber disciplinar tradicionalmente cristalizado a partir dos referenciais dos liceus
franceses. Um saber que, ao ser compreendido como seleção cultural construída a partir de relações
de poder, se vê desterritorializado e reterritorializado pelas e para as margens do mapa.
Defendo, pois, que significar o currículo como espaço-tempo de fronteira hibridizado,
onde são produzidas e negociadas diferenças e identidades, ao contrário de nos afastar
da problemática do conhecimento, pode abrir pistas interessantes para pensar
mecanismos de regulação social implementados na instituição escolar via saberes
escolares. Isso pressupõe, todavia, reorientar o foco da discussão dos saberes como
objetos para a relação estabelecida entre sujeitos e saberes, num espaço específico de
enunciação (Gabriel apud Araujo, 2014, p.144).

É deste entre-lugar que pensamos-sentimos a História ensinada. Defendemos, portanto,
nesse breve relato de experiência, o ensino de histórias, no plural e minúsculo, sem a pretensão de
uma homogeneidade, de uma verdade, como prática da liberdade. “histórias” que se conectam, que
se multiplicam em devires. “histórias” que constroem novas cartografias a partir de deslocamentos
permanentes. O ensino de histórias enquanto máquina de guerra.
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Resumo
O presente trabalho foi construído no âmbito das aulas de História ministradas para turmas de primeiro ano
do Ensino Médio no Colégio Estadual Guilherme Briggs, localizado no bairro de Santa Rosa em Niterói-RJ
durante o ano de 2017, e tem por objetivo refletir, a partir das experiências adquiridas em sala de aula, sobre
as possibilidades de tecermos diálogos interculturais no currículo desta disciplina escolar. Diálogos que
produzem um conhecimento escolar que se constrói “no entre”, no transbordamento. Um conhecimento
que não é arborescente, é rizomático e, neste sentido, atravessado por múltiplas vozes, velocidades e
temporalidades. Esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa intervenção construída a partir de
procedimentos da pesquisa cartográfica. Entendemos que esta aposta teórico-metodológica nos permite
compreender os processos de subjetivação dos sujeitos envolvidos na pesquisa, professora e estudantes.
Apostamos, portanto, em um ensino de História que se constrói através dos entrecruzamentos de redes de
vivencias e experiências que se dão em um plano comum, nas conexões entre o saber escolarizado e o saber
produzido e experienciado pelos jovens estudantes nas periferias fluminenses. Apesar de reconhecermos a
instituição escolar enquanto uma estrutura basilar do projeto de Estado moderno nacional - em função do
papel a esta atribuído de homogeneização e disciplinarização - capturando as sigularidades, percebemos,
igualmente, um movimento de produção de subjetividades que se multiplicam nas experiências cotidianas da
instituição. As diversas formas de (se) narrar neste processo nos apontam para possibilidades de leituras
políticas sobre as suas realidades e sobre o mundo. Os diálogos com os jovens descortinam olhares que nos
sugerem um mundo de possibilidades que se apresentam em cada ruela, em cada beco, em cada campo, em
cada encontro. O que os jovens nos anunciam é o porvir de uma outra história, uma outra escola. Uma
história rimada na ágora das rodas de periferia.
Palavras-chave: Interculturalidade; Ensino de História; Juventudes.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A interculturalidade possui relação com a fusão de culturas como é o caso das festas juninas.
Percebemos distintas formas culturais que se unem e criam novas culturas, incorporando novos
valores e comportamentos. Com base na análise de Candau (2008), a interculturalidade está
orientada à construção de uma sociedade mais democrática, plural, humana, que articule políticas
de igualdade com as políticas de identidade. Uma educação para a negociação cultural entre os
grupos socioculturais.
Assim, abordamos a importância da ressignificação da cultura para a produção da identidade
cultural dos estudantes do Ensino Médio, evidenciando as expressões populares do contexto
regional e local como fator de pertencimento social em vista da interculturalidade. As organizações
das expressões culturais devem partir da associação entre a experiência de vida, a interação com os
agentes e os recursos da cultura popular. As relações entre diferentes culturas são fundamentadas na
interculturalidade, pelos processos de interação que contribuem para as pessoas cultivar o respeito
mútuo e a igualdade para que possam lutar por melhores condições de vida.
A cultura popular é constituída por bens simbólicos criados por trabalhadores, homens e
mulheres do povo, geralmente com baixo poder aquisitivo e nível de instrução formal, possui
ligações com as condições de vida e a sobrevivência. Assim, partimos da questão de pesquisa: como
os estudantes percebem a cultura popular, a ressignificação da identidade e a valorização social e
educacional do festejo junino maranhense? A cultura tem referência à antiguidade, resistência social
e o anonimato dos criadores, as quais vão se perdendo por possuírem traços da oralidade se
distanciando da escrita.
A cultura popular é heterogênea e se desenvolve a partir de processos que são históricos e
complexos. Neste trabalho, delimitamos como objetivo geral: analisar a percepção dos estudantes
sobre interculturalidade e sua importância para o processo de ressignificação da identidade, tradição
e a valorização social e educacional das festas juninas. Pois, a cultura é parte da construção social
de cada sujeito nos diversos contextos. A cultura sofre alterações nos aspectos econômicos,
administrativos, educativos e sociais. A participação dos estudantes nesse projeto foi significativa,
pois são possuidores de tradição, o que garante o entendimento da realidade, partindo do imaginário
e simbólico para as formas de sobrevivências e organização social.
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EDUCAÇÃO E A VIVÊNCIA DA INTERCULTURALIDADE NO FESTEJO JUNINO
MARANHENSE
Analisamos a importância da ressignificação da cultura popular e da formação humana no
contexto da interculturalidade como dimensão de construção da identidade, tradição e valorização
das manifestações de um povo, o que contribui para o desenvolvimento local, considerando as
expressões populares detentoras do contexto regional como fator de identidade cultural e
intermediação da formação do estudante do Ensino Médio. Pois nascemos em um contexto cultural,
não sendo possível separar as origens e as tradições. Para Turner (1999, p. 46), “[...] cultura é um
sistema de símbolos que uma população cria e usa para organizar-se, facilitar a interação e regular o
pensamento”. Os símbolos se manifestam de modo padronizados, as culturas populares se
apresentam para evidenciarem suas verdades pela identidade cultural, como as representações
sociais inseridas no imaginário dos homens e mulheres.
Existe uma interrelação entre a escola e a cultura, pois, é na escola que ocorre a
consolidação de saberes, fazeres e formas de agir do sujeito no contexto social, ou seja, uma relação
orgânica. Como explica Forquim (1993), a cultura deve ser entendida como uma dimensão
histórico/social de intermediação da humanidade com as relações de vivências praticadas nas
instituições escolares, propiciando experiências teórico-práticas de diversas naturezas e dimensões
da realidade social.
A compreensão de cultura na escola é parte da cultura popular, a escola é intermediada pelos
fatores históricos e culturais, sendo uma organização social reconstituída pelos sujeitos, expressões
e símbolos, que socializam ideias e atitudes, que influenciam nos resultados das relações sociais.
Para Arroyo (1992, p. 48), a cultura materializada determina “[...] à cultura individual, [...] interage
conflitivamente e leva à construção de significados e crenças sobre fracasso e sucesso, tanto nos
professores quanto nos alunos. Essa cultura escolar legitima condutas, currículos, avaliações, [...]”.
Cultura é a construção de um saber coletivo produzido por processos cognitivos e
comunicativos, em que os indivíduos definem os princípios a serem seguidos. Para Certeau (2012),
a cultura não se configura apenas como informação, mas também como operações em função das
relações sociais estabelecidas. Cultura parte de duas funções: como orientadora e como tradutora de
processos comunicativos, materializados em sistemas simbólicos, convicções e valores e portadora
de transformação.
Nesta perspectiva, a interculturalidade é reinvenções e resistências produzidas pelos sujeitos
que são também culturais e históricos. Reinvenção cultural é entendida como a possibilidade de
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continuidade do processo de criação, de elaboração de sentidos e significados, o que exige luta,
oposição e resistência na continuidade de ações.
A cultura popular engloba o contexto da inovação, o enfoque tradicional nas manifestações
populares, danças e folguedos, tidos como tendências das culturas de massa e dos processos de
interculturalidade. Chartier (1995) define cultura popular como uma “categoria erudita”, devido ser
construída a partir de discussões e produções de pessoas que se afinam em fazer parte desta cultura,
como construção de identidade.
No entanto, faltam políticas públicas e maior divulgação das manifestações dos produtores
culturais e dos brincantes, como incentivo à produção da identidade cultural. Adorno (1999) faz
uma análise da crise da formação cultural da sociedade moderna, pela falta de reflexão sobre o
significado da formação nas reformas educacionais e nos estudos sociológicos, o que exige uma
análise sobre a formação como apropriação cultural, partindo da diferença do significa civilização e
cultura.
A escola deve evidenciar a cultura popular seus valores, símbolos e a realidade. Para Freire
(1996) os valores são parte de um processo dialético emergente, na afirmação dos valores de ontem,
buscando sua preservação. Na sociedade capitalista existe uma produção e uso das manifestações
culturais, que deveriam estar a serviço de sua preservação, caberia, então, aos produtores culturais e
ao povo um trabalho de significação da cultura, transformando-as em autênticas culturas populares.
Nessa perspectiva, Giroux (1997) propõe um ensino crítico para os estudos culturais que
transforme a educação em um projeto democrático, incorporando discursos críticos sobre cultura,
política e identidade. Os estudos culturais possibilitam a reconstrução da educação, para uma nova
compreensão da cultura, política e pedagogia, que visem a transformação social, favorecendo a
igualdade, liberdade e justiça.
A cultura popular é idealizada e cultivada em maior proporção pelas camadas sociais menos
privilegiadas socialmente. Os grupos dominantes tentam reprimir tais manifestações, não
incentivam a manutenção e crescimento dessas organizações, que se encontram à beira da extinção,
mas ainda não desapareceram, devido à insistência em manter viva a cultura (SANTOS, 2004). Este
projeto foi uma forma de incentivar e ressignificar a cultura popular, incentivando e divulgando
suas bases culturais.
Durante a intervenção e pesquisa, discutimos a dimensão cultural das festas juninas
maranhense, pelas manifestações: Quadrilha; Cacuriá; Bumba-meu-boi; Lili; comidas e
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brincadeiras típicas. Para Sousa (2014), através da cultura conhecemos os costumes e o cotidiano
das pessoas, festas típicas, comidas, paisagem e crenças.
Apresentaremos as danças e manifestações culturais realizadas na escola: a Dança do Lili,
originada a partir de brincadeiras da Semana Santa; o Bumba-meu-boi do século XIX, como forma
de criticar a situação social dos negros e índios, combinando comédia, drama e tragédia, aspectos da
cultura europeia e africana; a Quadrilha tem origem nos bailes de salão da cultura francesa; a Dança
do Cacuriá representa o folclore do Maranhão; o Tambor de Crioula é uma dança de origem
africana praticada por descendentes de escravos; e as comidas típicas, a citar: quentão, cuscuz,
pamonha, canjica, milho, pipoca, curau, bolo de fubá, bolo de aipim, tapioca, dentre outros.
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Ensino Médio Santos Dumont, com 44
estudantes. Trata-se de um estudo exploratório, do tipo Pesquisa-ação, com abordagem qualitativa e
quantitativa. A pesquisa-ação é uma forma de investigação que utiliza técnicas consagradas para
informar a ação realizada para melhorar a prática. Utilizamos o método dialético o qual se baseia na
argumentação e confronto de ideias.
A abordagem quali-quantitativa, traduz as conexões entre o individual e o coletivo,
presentes no cotidiano das práticas sociais. O estudo exploratório tem a finalidade de fornecer
informações significativas sobre o assunto a ser investigado, possibilitando a delimitação do
problema, condução, fixação dos objetivos e a criação das hipóteses, além de desvendar novas
possibilidades de enfoque para o assunto.
A produção dos dados ocorreu durante: realização da formação para os alunos no período de
10 meses; aplicação de questionários para os estudantes; e realização da observação. Os dados
foram analisados de acordo com Bardin (1995), que consistiu na leitura detalhada do material, na
identificação dos conjuntos de palavras com sentidos, classificação em categorias-temas
semelhantes quanto ao critério sintático ou semântico.
ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS PRODUZIDOS NA PESQUISA
Questionamos aos alunos sobre suas histórias de vida com as festas juninas: 25 alunos
participam das danças na escola; 10 alunos participam das danças fora da escola em Caxias e
região; 05 não participam de festa junina, mas reconhecem que é fundamental para o
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desenvolvimento social; 04 alunos não participam por não gostarem de dançar, porém, assistem as
atrações. Os alunos consideram importante a festa junina e o projeto desenvolvido, para enaltecer a
cultura e não cair no esquecimento as tradições que são importantes para a construção da identidade
cultural. A escola tem a função de incluir os alunos na busca da ressignificação da cultura popular.
Indagamos os interlocutores sobre a representação das festas juninas, assim: 34 estudantes
consideraram é a vivência da expressão cultural; para 06 alunos representa danças culturais da
nossa região em que aprendermos mais sobre as culturas dos antepassados; para 03 alunos é uma
descontração com os amigos; 01 alunos é uma simples festa/dança, que não expressa sentidos para
ele. Segundo Castro (2012), na festa junina existe um desejo explícito em suas manifestações
culturais, sem fazer apologia ao espaço, como multi-identitário, tem sua representatividade com
diversos significados e características próprias capaz de ressignificar a cultura popular.
Questionamos sobre a dança mais significativa do festejo junino: 30 estudantes
consideraram que é o Bumba-meu-boi; 06 alunos a dança do Lili; 03 escolheram o Cacuriá; para 03
alunos é o Baião; 02 estudantes optaram pela Dança Portuguesa. Para Moisés; Rios e Barbosa,
(2012), o Bumba-meu-boi é uma dança da cultura brasileira, que repassa ao público de forma
crítica, as relações sociais de exclusão dos negros e índios no Brasil. A dança combina a comédia,
sátira e tragédia, contendo aspectos europeus, africanos e indígenas, para mostrar a relação do
homem caboclo e os animais.
Questionamos os alunos sobre a tradição, simplicidade e a modernidade das festas juninas:
34 estudantes o importante é a tradição; para 08 alunos devem modernizar, valorizando a tradição;
02 estudantes a modernidade é mais importante. Segundo Albuquerque (2013, p. 23), as festas
juninas são importantes para a tradição “[...] manifestações folclóricas, mesmo preservando o
caráter popular, atinge do tradicional ao estilizado, as mudanças estão presentes nos trajes, nas
danças, na música, entre outros.” No entanto as mudanças acontecem seja nos trajes ou músicas,
para se adequar ao momento social e à cultura local e regional, porém mantendo sua tradição e seus
significados. A escola deve orientar os alunos sobre a importância da cultura, como espaço para
dialogar e transformar a realidade em busca de melhor qualidade de vida.
Questionamos os alunos sobre as características das festas juninas: para 22 alunos remete à
vida do campo, roupas coloridas e chamativas; 09 estudantes as danças, os passos que encantam
pela simplicidade e alegria; 08 expressa arte e tradição passada de geração a geração; e para 05
criticam às injustiças sociais. Para Castro (2012), as seculares festas de São João se constituem em
tradição no Brasil, originárias de áreas rurais. As pessoas se deslocavam de forma difusa para outras
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residências para dançar, degustar comidas típicas etc. A escola deve preservar e valorizar a cultura
de seu povo.
CONCLUSÕES
A cultura popular na escola foi abordada de forma interdisciplinar, envolvendo os
componentes curriculares, professores e outros profissionais que pesquisa cultura, refletindo os
aspectos que favorecem a compreensão da cultura como manifestação artística, fenômeno complexo
e dinâmico, que envolve a concepção de mundo e de ser humano, observando as percepções sobre
cultura, desenvolvimento local e regional e formação humana na construção da identidade cultural.
Percebemos que os alunos da escola valorizam o saber, denominado tradicional, o que
favorece na divulgação da cultura local e regional, entendendo as manifestações populares como as
festas juninas como um saber que merece estudos. Os alunos entenderam a importância da cultura
para a construção e a valorização da identidade cultural, evidenciando as manifestações como
pertencimento social, pelas quais homens e mulheres ressignificam os valores e tradições.
O projeto de intervenção contribuiu para o fortalecimento das identidades socioculturais,
melhoria da autoestima dos alunos, consolidação da prática pedagógica e a valorização do
desenvolvimento local, pois, a cultura se baseia em fatos histórico-sociais, que implicam na
formação intercultural e aceitação de valores e costumes do povo, ou seja, é uma construção
coletiva. Sugerimos que outros projetos como este sejam desenvolvidos com vistas a fortalecer a
importância da cultura popular.
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Resumo
Neste trabalho analisamos a importância da ressignificação da cultura popular para a valorização da
identidade cultural do estudante do Ensino Médio, evidenciando as expressões do povo como fator de
pertencimento social e vivência da interculturalidade como direito social e humano. Projeto foi
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão - FAPEMA, Solicitação: “Com Ciencia-Cultural”-02799/18, Vigência: 03/09/2019 a
03/09/2020, Edital nº 005/2018, Título do Projeto: “Ressignificação da Cultura Popular: identidade,
tradição e a valorização educacional do festejo junino maranhense.” Parte do Programa de Bolsas de
Iniciação Científica da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA/PIBIC-CNPq, Edital nº
12/2019. Partimos da questão de pesquisa: como os estudantes do Ensino Médio percebem a cultura,
ressignificação da identidade e a valorização social e educacional do festejo junino maranhense?
Objetivo geral: analisar a percepção dos estudantes sobre interculturalidade e sua importância para o
processo de ressignificação da identidade, tradição e a valorização social e educacional das festas
juninas. Trata-se de um estudo exploratório, uma Pesquisa-ação, com abordagem quali-quantitativa,
utilizamos como instrumento um questionário. Fundamentamo-nos em autores como: Candau (2008);
Adorno (1996); Certeau (2011); Forquin (2003); Arroyo (2015); entre outros. Através dos resultados da
pesquisa foi possível entender que os conhecimentos sobre cultura produzidos pelos alunos ajudam no
seu entendimento sobre interculturalidade proporcionada pelas festas juninas. Percebemos que a
cultura contempla os aspectos econômicos, educativos, sociais e identitários do povo Maranhense.
Portanto, os estudantes percebem a importância da cultura popular para o entendimento da sua
realidade, produções intelectuais e a interculturalidade, partindo do imaginário e simbólico para as
formas de vida e organização escolar e social.
Palavras-chave: Educação; Cultura Popular; Interculturalidade; Festejo Junino.
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INTRODUÇÃO
A definição de multiculturalismo, intraculturalidade e interculturalidade crítica vem, nas
últimas décadas, permeando muitos dos debates relacionados à educação. Principalmente daqueles
em que se discutem e defendem a importância e a necessidade de se “reinventar a escola”
(CANDAU, 2016), diante da problemática instaurada pela afirmação das diferenças na
contemporaneidade, em todas as instâncias sociais e especificamente na instituição escolar. De
acordo com Candau e Russo (2011):
A afirmação das diferenças – étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre
outras – se manifesta em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, crenças e diversas
linguagens. As problemáticas são múltiplas, visibilizadas pelos movimentos sociais,
que denunciam injustiças, desigualdades e discriminações, reivindicando igualdade de
acesso a bens e serviços e reconhecimento político e cultural. (CANDAU; RUSSO,
2011, p. 59).

A “emergência da perspectiva intercultural” nesse contexto, explica a necessidade de
“reinventar a escola” que historicamente serviu a um processo de “homogeneização cultural” e de
difusão e consolidação de “uma cultura comum de base ocidental e eurocêntrica” (CANDAU;
RUSSO, 2011, p.60). Justifica-se desse modo, a busca por melhor compreender as relações entre os
conceitos de multiculturalismo, intraculturalidade e interculturalidade crítica na educação, a partir
do estudo analítico de publicações sobre essas abordagens.
O presente texto apresenta a análise de quatro (04) pôsteres científicos e dezessei (16)
artigos pertencentes a painéis em que foram desenvolvidos os conceitos de multiculturalismo,
intraculturalidade e interculturalidade crítica no XIX ENDIPE (2018); a motivação principal foi o
interesse em fazer um levantamento sobre quais deles prevaleceram e com qual enfoque. Assim, a
nossa proposta foi de analisar quantitativa e qualitativamente a emergência das perspectivas
mencionadas. Os textos analisados apresentam relatos de experiências concernentes a diferentes
âmbitos da educação, como política, currículo, formação de professores e didática. Apresentaremos,
portanto, resultados e considerações acerca da terceira etapa da pesquisa realizada pelo Grupo
Didaktiké (FE/UFG)1.

O grupo DIDAKTIKÉ, coordenado pelos professores Dra. Marilza Vanessa Rosa Suanno e Dr. Carlos Cardoso Silva,
encontra-se vinculado à Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC (Brasil/Espanha/Portugal/Bolívia). Disponível
em: https://ec.wipick.cat/. Manifestamos gratidão pela colaboração dos pesquisadores Daniel Junior de Oliveira –
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao analisarmos as terminologias que transitam na sociedade atual e emergente veremos a
polissemia da nomenclatura de multiculturalismo e interculturalidade, uma vez que o
multiculturalismo encontrou espaço na diversidade cultural por meio das questões da cultura,
gênero, etnia, religião entre outras temáticas postas para a discussão e compreensão que envolve a
convivência com diferentes situações culturais: “[...] afirmação dos diferentes grupos culturais na
sua diferença e o interculturalismo pondo o acento nas inter-relações entre os diversos grupos
culturais” (CANDAU, 2012, p. 125).
A intraculturalidade trata-se de um termo recente nas discussões teóricas no cenário
educacional brasileiro. Presume-se que este conceito emergiu-se da realidade boliviana e refere-se,
segundo Delgado; Escobar (2006) em evidenciar a importância em reconhecer e fortalecer as
próprias raízes culturais e identitárias, bem como a valorização dos próprios saberes, tradições e
práticas.
Se não ocorrer a potencialização e afirmação da própria cultura, pode-se comprometer o
diálogo intercultural, passando a vivenciar um eminente risco de que a movimentação intercultural
se desconfigure e torne-se semelhante ao processo de colonização.
A partir desse pressuposto Vargas; Delgado (2006) trabalham com a afirmação de que haja
articulação entre intraculturalidade e interculturalidade crítica, o que seria fundamental, para evitar
uma contraposição entre as duas abordagens. Deste modo, a efetivação da intraculturalidade
constitui-se parte do processo que considera a interculturalidade crítica como um caminho possível
a seguir, na consideração das diferenças positivamente.
Portanto, promover o diálogo entre diversos grupos, reconhecendo as diferenças entre os
sujeitos é necessário para que se possa promover a justiça social, cultural e econômica. Assim
sendo, surge a interculturalidade, que segundo as autoras Candau e Russo (2011) e Candau (2012) o
termo surgiu na América Latina, proveniente do histórico de colonização e por meio das
reivindicações dos movimentos sociais que começaram a denunciar “injustiças, desigualdades e
discriminações” e especificamente no âmbito educacional, tendo como objeto inicial a educação
escolar indígena.
A interculturalidade para Candau (2019) é um termo polissêmico, ou seja, possui mais de
um significado. Ao se referir à perspectiva intercultural, que vem sendo inserida nas políticas
públicas educacionais, a pesquisadora faz um alerta sobre o fato de parecer “[...] um significativo
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progresso”, mas que “não deixa de estar permeado por fortes ambiguidades, pois [...] se dá no
contexto de governos [...] que assumem a lógica da globalização hegemônica e a agenda dos
principais organismos internacionais.” (CANDAU; RUSSO, 2011, p.70).
O presente texto corrobora com os estudos de Candau (2011, 2012 e 2019) que demonstram
a importância e fazem a defesa pelo conceito e o desenvolvimento da interculturalidade crítica no
processo educacional, vista como um meio de empoderamento:
Trata-se de questionar as diferenças e desigualdades construídas ao longo da história
entre diferentes grupos socioculturais, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual,
religiosos, entre outros. Parte-se da afirmação que a interculturalidade aponta à
construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da
democracia e sejam capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias
entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram
historicamente inferiorizados (CANDAU, 2012, p. 127).

Ao reconhecer a diferença e relacioná-la às históricas desigualdades sociais, culturais e
econômicas, a interculturalidade crítica desvela a hierarquização do poder e suscita um movimento
de transformação: “uma estratégia ética, política e epistêmica” que possibilite a construção de uma
sociedade democrática a partir de novas relações sociais, com base no reconhecimento da
diversidade e na igualdade de direitos. Nesse sentido, a educação possui fundamental importância.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa sobre as publicações constantes nos anais do XIX Encontro Nacional de Didática
e Práticas de Ensino - ENDIPE (2018), surgiu no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
Didáticas e Questões Contemporâneas – Didaktiké (FE/UFG), durante o segundo semestre de 2019.
A partir de estudos iniciais relacionados às intersecções entre didática e cultura, nos
dedicamos a compreender os conceitos de multiculturalismo, intraculturalidade e interculturalidade
crítica.
Posteriormente, ocorreu o levantamento de trabalhos publicados, os quais apresentavam as
palavras multiculturalismo, intraculturalidade e interculturalidade crítica ou ainda, variações destas
no título dos trabalhos. Assim, foram identificados 4 pôsteres científicos e 7 painéis (cada painel
continha 3 artigos articulados à mesma temática). Desse modo, tivemos 25 artigos selecionados
para análise. No entanto, 5 deles foram excluídos no momento da análise, uma vez que utilizaram
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um dos termos indicados no título, porém não apareciam ou eram desenvolvidos no decorrer do
texto.
Para realizar a leitura em profundidade de cada um dos artigos selecionados (ENDIPE,
2018) foi elaborada pela coordenação do Didaktiké (FE/UFG) uma Ficha de Leitura com os
principais conceitos, embates e aspectos do multiculturalismo, da intraculturalidade e da
interculturalidade crítica na educação. Para a construção deste instrumento de pesquisa utilizou-se
como referência principal Candau (2019).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao analisar os pôsteres constatou-se que em um (1) deles apareceu os conceitos
intraculturalidade e interculturalidade crítica concomitantemente e em três (3) se identificou o
enfoque da interculturalidade crítica. Não houve pôster que apresentasse o conceito de
multiculturalismo.
Na análise dos textos publicados no formato de painéis, identificou-se em um (1) dos artigos
o enfoque sobre o multiculturalismo; em nove (9) artigos fizeram referência à interculturalidade
crítica; em três (3) foram constatados conjuntamente aspectos que referenciam as definições de
multiculturalismo e interculturalidade crítica; e em mais três (3) artigos, a correlação entre os
conceitos de intraculturalidade e interculturalidade crítica.
Do total de artigos analisados, o percentual de enfoques acerca do multiculturalismo foi
apenas de 5%; a abordagem que relacionou o multiculturalismo e a interculturalidade crítica
totalizaram 14%; seguido da combinação entre intraculturalidade e interculturalidade crítica, 24%; e
por fim, a maior parte dos artigos se fundamentaram no paradigma da interculturalidade crítica,
resultando 57% deles.
As pesquisas discutidas nos artigos que apresentaram uma aproximação unicamente ao
conceito da interculturalidade crítica abrangeu diversos aspectos dessa perspectiva. Devido à
presença de várias características que são atribuídas ao termo, umas aparecem em somente um
texto, assim como outras são explícitas em mais de uma produção.
Nesses artigos encontrou-se relações com a interculturalidade crítica presente, de algum
tipo, no contexto educacional formal por meio de reformulação de currículos, exemplificação de
práticas pedagógicas, formação de professores, didática, valorização de depoimentos orais ou
utilização de instrumento em sala de aula. Ficou evidente que abarcaram os níveis de educação
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básica e ensino superior e também abrangeu as modalidades de educação de jovens e adultos,
educação escolar indígena e educação escolar quilombola. Além disso, apareceram especificidades
atribuídas às áreas de conhecimento de educação física, arte e história.
Dialogaram, seja de maneira implícita ou explícita, acerca do reconhecimento de saberes de
distintos grupos, sendo mencionadas as seguintes denominações: indígenas, quilombolas,
ameríndios, afro-brasileiros, negros e jovens e adultos.
Percebeu-se a constante em questionar aspectos monoculturais e hegemônicos da sociedade
que influenciam na elaboração do currículo escolar, em que se privilegia a construção do
conhecimento como uma continuidade das relações desiguais de poder, dando continuidade às
injustiças sociais e ao pensamento hegemônico.
Consequentemente, observa-se o processo de empoderamento, seja individual e/ou coletivo
dos sujeitos que historicamente foram subalternizados. Assim, os diferentes modos de existência se
expressam nos textos, com base na identidade dos grupos que trabalham de maneiras colaborativas
no reconhecimento e autoafirmação, vislumbrando a educação como um meio para desconstrução
de preconceitos.
Especificamente nos artigos que abarcaram a temática interculturalidade em diálogo com os
conhecimentos possibilitados por meio da prática pedagógica das disciplinas de arte e educação
física percebeu-se a apropriação do corpo como constituinte da linguagem, uma vez que esse se
comunica ao interagir socialmente, além de ser uma marca identitária individual e coletiva.
Nos artigos sob a perspectiva do multiculturalismo e da interculturalidade crítica, percebeuse nitidamente, que ao desenvolverem as temáticas, partiram da constatação da diversidade cultural:
multiculturalismo, como componente social presente em todas as instituições, especialmente nas
educativas, para uma posterior defesa da educação intercultural que prevê o diálogo entre as
diferentes culturas a partir da perspectiva crítica, considerando o enfrentamento dos desafios,
marcados pelas relações desiguais de poder, de acordo com Candau (2016), concebendo ainda a
dinamicidade das culturas e como historicamente, elas vão se modificando.
De todas as publicações analisadas, em que se identificou os conceitos de multiculturalismo,
intraculturalidade e interculturalidade, em que o enfoque foi sobre a relação destes com os
diferentes âmbitos da educação, percebeu-se a abertura de uma consciência sobre a polissemia dos
termos e as diferentes intencionalidades que portam, prevalecendo na maior parte deles a defesa por
uma educação intercultural transformadora, que reconhece as tensões existentes a partir da
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diversidade cultural, étnica de gênero, sexual, religiosa, e a estreita relação com as desigualdades
sociais e econômicas, a partir de pesquisas e autores latino-americanos. Se pode confirmar, assim, a
assunção em sua maior parte, pela interculturalidade crítica, de acordo com Susana Beatriz
Sacavino:
[...] a interculturalidade crítica é prática política alternativa à geopolítica hegemônica,
monocultural e mono-racional de construção do conhecimento, de distribuição do
poder e de caráter social. Trata-se de uma ferramenta, uma estratégia e uma maneira
“outra” de pensar e agir. Um projeto de pensar e agir que se constrói de baixo para
cima, que exige articulação em suas propostas dos direitos de igualdade, com os
direitos de diferença. (SACAVINO, 2018, p. 4).

Portanto, para além de assinalar os conceitos apresentados nos artigos publicados, percebeuse um movimento e defesa pela interculturalidade crítica nos processos educacionais.
CONCLUSÕES
Dos textos analisados, dos quais a maior parte apresenta o conceito de interculturalidade
crítica, aqueles que se referem aos termos multiculturalismo e intraculturalidade, demonstram o
movimento de compreensão dos conceitos e, em alguma medida, se pautam posteriormente na
interculturalidade crítica, demonstrando um crescente no desvelamento de um conceito a outro.
Da ênfase às diferenças culturais à necessidade de compreender as relações entre diferença e
desigualdade e o mais importante: o compromisso ético político de pensar a educação como o
campo propício de iniciar as transformações sociais tão almejadas por meio do diálogo e do
reconhecimento do “outro”. De acordo com Walsh (2006, p.21):
Mais do que um simples conceito de inter-relação, a interculturalidade assinala e
significa processos de construção de conhecimentos ‘outros’, de uma prática política
‘outra’, de um poder social ‘outro’ e de uma sociedade ‘outra’, formas diferentes de
pensar e atuar em relação e contra a modernidade/colonialidade, um paradigma que é
pensado através da prática política. (WALSH apud CANDAU; RUSSO, 2011, p. 73).

A educação é um ato político e vem demonstrando, por meio dos artigos analisados, que há
uma atenção aos paradigmas emergentes. Por conseguinte, constatou-se a prevalência da concepção
de interculturalidade crítica nos artigos científicos analisados, tendo a sua relevância confirmada na
enfática afirmação de Severino (2019) “[...] Nós temos que evitar tanto o monoculturalismo (como
os colonizadores fizeram aqui) como também o multiculturalismo que cada um ‘chuta’ para um
lado. O multiculturalismo sem interculturalidade não resolve nada [...]” durante sua explanação
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intitulada “Didática frente aos dilemas” na conferência de abertura do VIII Encontro de Didática e
Prática de Ensino – EDIPE (2019), que se deu na cidade de Goiânia.
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Resumo
Esse pôster científico apresenta resultados da terceira etapa da pesquisa denominada “Formação de
Professores e Didática Emergente”2, cadastrada no Sistema Integrado de Atividades SIGAA/UFG n.
PI02868-2018. Nesta fase da pesquisa, buscou-se analisar os anais do XIX ENDIPE (2018), que foram
organizados em três eixos intitulados por: 1) Didática: abordagens teóricas contemporâneas; 2) A
Didática e os desafios políticos da atualidade; 3) A Didática, seus saberes estruturantes e a formação de
professores/as. O presente texto apresenta uma investigação acerca das publicações referentes ao
primeiro eixo. Tem a intenção de delinear os conceitos de multiculturalismo, intraculturalidade e
interculturalidade crítica nos processos educacionais e que emergiram nos artigos publicados,
identificando a frequência desses termos e os principais elementos que os definem. A metodologia
empregada foi a leitura analítica de vinte e cinco artigos, dentre painéis e pôsteres científicos publicados
no XIX ENDIPE, que abordaram os conceitos aqui investigados; se deu por meio de Ficha de Análise,
instrumento desenvolvido no âmbito do Grupo Didaktiké (FE/UFG)¹. A partir da análise realizada,
constatou-se a predominância do conceito interculturalidade crítica, embora se perceba que seja uma
temática recente e as discussões iniciais; multiculturalismo e intraculturalidade foram mencionados em
alguns trabalhos, entretanto, na maior parte dos textos, há um “movimento” desses dois conceitos que
conduz à defesa da interculturalidade crítica, enquanto abordagem imprescindível aos processos
educativos na contemporaneidade.
Palavras-chave: Multiculturalismo. Intraculturalidade. Interculturalidade crítica.
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A “BANALIDADE DO MAL” E A EDUCAÇÃO
ENQUANTO PROMOTORA DOS DIREITOS HUMANOS
Gilvan Elias Pereira – UNIFAAT
Gabriela de Lima Barbosa – UNIFAAT

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Considerando que a defesa dos direitos humanos tem por principal objetivo conferir à
pessoa humana a inviolabilidade de sua dignidade, é importante lembrar que tais direitos foram
consolidados formalmente pelas nações após as duas grandes guerras mundiais. Porém, ainda que
essas bases legais tenham se estabelecido desde meados do século passado, os direitos humanos
vêm sendo, mais recentemente, alvo de constantes violações decorrentes, principalmente, da ação
de movimentos conservadores que disseminam a aversão a grupos socialmente fragilizados. Diante
deste cenário, compreende-se que uma educação em direitos humanos pode ser um dos pilares
principais na construção de uma sociedade igualitária e promotora da dignidade humana.
Este estudo utiliza-se do conceito de “banalidade do mal” como fio condutor da análise,
considerando como principal enfoque da abordagem as consequências que a ausência de criticidade,
isto é, de uma postura de questionamento sobre a natureza ou os valores contidos nas ações
humanas, pode acarretar na efetivação dos direitos humanos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Sob o ponto de vista do papel da escola, entende-se neste trabalho, que na medida em que a
escola chama para si a tarefa de despertar e desenvolver a consciência crítica no sujeito, no que se
refere ao conhecimento de seus direitos enquanto pessoa humana, esta contribui para reduzir a
possibilidade da formação de cidadãos passivos, isto é, cidadãos cegamente obedientes e submissos
às convenções sociais, que, em geral, realizam suas atividades sem questionar ou indagar sua
natureza ou os valores nelas contidos.
Em relação aos aspectos formais e as principais políticas públicas em vigor, este trabalho
presume necessário considerar, de um lado, importantes documentos e leis, como a LDB, a Base
Nacional Comum Curricular, (BNCC), assim como outras diretrizes, declarações e tratados em
direitos humanos. Por outro lado, foi dada especial atenção às DNEDH, documento central e
considerado o principal norteador da educação em direitos humanos nos sistemas de ensino e em
suas instituições.
No bojo da bibliografia completa cabe destaque a autores como Freire (1970), Arendt
(1999), Comparato (2003), Piovesan (2013), as principais referências.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste estudo de abordagem qualitativa, realizou-se uma investigação em duas escolas do
interior de São Paulo/SP. O critério de seleção para a escolha das escolas investigadas levou em
consideração a existência, nas mesmas, de projetos focados em temáticas relacionadas direta ou
indiretamente ao trabalho com os direitos humanos.
A primeira escola, aqui designada como “Escola A”, é uma instituição de ensino pública,
localizada na área urbana, que atende as séries iniciais do Ensino Fundamental. Já a segunda
instituição, aqui designada como “Escola B”, é uma unidade escolar filantrópica ligada a uma
ordem religiosa, e que atende alunos de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.
Com o objetivo de descrever e analisar o modo com que estas escolas desenvolvem seus
projetos, foram utilizados, como recursos de produção de informações, entrevistas semiestruturadas
com membros da gestão escolar e corpo docente, além da aplicação de questionários abordando
questões pontuais sobre os objetivos e estrutura dos projetos, assim como sobre suas experiências
práticas. Tomou-se como parâmetro os princípios estipulados no art. 26, § 9º da LDB e nas
DNEDH.
Escola A - Projeto “Educação em valores humanos”
O projeto “Educação em valores humanos” foi implantado pelo então diretor da Escola A
em 2010. De acordo com dados apurados no texto do projeto, seu princípio consiste na “edificação
do caráter do aluno, através de reflexões, estudos, exercícios e prática dos valores humanos, visando
fortalecer as vivências reflexivas com os alunos, e com todos os atores da escola, com o propósito
de levá-los a reflexão de suas ações”.
O funcionamento do projeto previa uma sequência de ações diárias a serem aplicadas em
sala de aula, sendo requisitada a participação das famílias, uma vez por semana, por meio da
reflexão conjunta com a criança a respeito de frases e textos centrados em dilemas éticos e
comportamentais selecionados pela professora.
Segundo declarações da professora entrevistada, o projeto, como vinha sendo desenvolvido
desde 2010, possuía um formato único, sendo, portanto, aplicado nos mesmos moldes em todas as
séries. Deste modo, inferia-se que o aluno que ingressasse na escola no primeiro ano e nela
permanecesse até o quinto, teria vivenciado por cinco vezes as mesmas dinâmicas, debatido os
mesmos textos e refletido as mesmas frases.
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Assim, em decorrência da demanda por adaptações no escopo do projeto, a partir de 2019
seu exercício passou a ocorrer de modo mais independente, desobrigando as professoras da
execução diária de atividades pré-estabelecidas. Desde então, a coordenadora pedagógica seleciona
vídeos que tratem dos valores humanos e os compartilha com as professoras para que trabalhem
com os alunos nas situações que julgarem adequadas, não mais, necessariamente, o fazendo
diariamente como ocorria anteriormente. Com base nos relatos da professora entrevistada,
constatou-se seu empenho com o projeto, sendo que diariamente ela propõe diversos tipos de
atividade visando à elaboração de reflexões sobre os conteúdos propostos.
Escola B - Projeto “Valores” e projeto “Na raiz”
A Escola B desenvolve um projeto denominado “Valores” e outro intitulado “Na raiz”,
ambos realizados inicialmente de forma parcial por um Projeto Social da escola, e que
posteriormente foram expandidos à instituição como um todo.
Conforme apurado, o projeto “Valores” buscava desenvolver os valores humanos com os
alunos por meio da consolidação de práticas diárias baseadas principalmente no diálogo como meio
para a resolução de conflitos em detrimento da adoção de abordagens violadoras dos direitos
humanos, como agressões verbais e físicas.
No decorrer das atividades realizadas no Projeto Social, que incluía atividades formativas e
de recreação, notou-se, segundo relatos, um crescente número de desentendimentos entre as
crianças, as quais utilizavam da violência física e psicológica umas com as outras como recurso
para se resolver problemas. Sendo assim, a partir da observação dessas situações, as orientadoras
educacionais iniciaram o projeto “Valores”, no ano de 2013, visando trabalhar a formação humana
do aluno, com o objetivo de favorecer seu crescimento ético, humano, emocional e social.
Ao iniciar os novos projetos foram realizadas algumas assembleias para debater as
desavenças que ocorriam no dia a dia do Projeto Social. A partir de então, os próprios alunos
passaram a discutir como determinados casos seriam tratados e o que precisaria ser evitado para que
se mantivesse um convívio saudável naquele ambiente, culminando na criação de um conjunto de
regras próprias do Projeto Social.
Diante dessa divergência entre os valores praticados no Projeto Social daqueles vivenciados
pelos alunos em suas casas, desenvolveu-se o projeto “Na raiz”, cujo objetivo tratava-se de
expandir o trabalho do projeto “Valores” às famílias dos alunos, para que, tanto as crianças quanto
suas famílias pudessem ter consciência dos valores humanos e ciência de como praticá-los por meio
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de posturas dialógicas, baseadas no respeito, na empatia, na responsabilidade para com sigo e para
com o outro.
Inicialmente, o projeto “Na raiz” se desenvolveu em cinco encontros mensais de duas horas
de duração cada, atendendo, a princípio, somente algumas famílias, as quais tiveram uma
necessidade emergencial identificada pelas orientadoras educacionais, juntamente com a equipe
gestora. Nesses encontros, as famílias eram convidadas a refletir sobre aspectos pertinentes à
educação familiar e escolar, como a divergência da educação recebida por elas da que elas precisam
destinar às suas crianças, levando em consideração as novas demandas da atualidade, que são
diretamente influenciadas, por exemplo, pela presença constante da tecnologia no dia a dia das
crianças.
RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES
Os direitos humanos configuram-se como uma categoria multidimensional, marcada por
aspectos políticos, sociais, éticos e morais, compreendendo uma universalidade abstrata, que
quando concretizada no real expressa inúmeras contradições.
Dada esta complexidade, as escolas que se propõem a trabalhar os direitos humanos (ou
temáticas semelhantes) com maior profundidade deparam-se com algumas problemáticas,
apontadas nesta análise, a qual não tem por objetivo deliberar críticas a seus projetos, mas sim,
promover reflexões acerca do desafio comum enfrentado por ambas as escolas pesquisadas.
Em face do exposto, os pontos tensionados nesta discussão têm por finalidade contribuir
para com a superação destes desafios, tendo em vista o avanço, a transformação, a emancipação, e a
criticidade do sujeito educativo.
Educação em direitos humanos: o desafio da (in)definição
Com base em dados de pesquisa, foi possível verificar que no caso da Escola A, o projeto
carece de foco no contexto social, tendo um formato voltado apenas para a formação de valores
éticos e da conduta individual dos alunos. Não se verificou no material analisado qualquer pesquisa
da realidade local e que indicasse algum problema especial que merecesse mais atenção. O
estudante é tratado como um cidadão universal, descolado de sua realidade histórica e social. Nesse
sentido, ao se contrapor seus objetivos com o que se espera de um projeto voltado a combater tudo
aquilo que fere a dignidade humana, ele está bem distante do desejável. Essa característica
despertou o questionamento sobre até que ponto os projetos focados em valores humanos
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conseguem relacionar essa temática com a dimensão social e política dos direitos humanos, ou em
que medida esse tipo de trabalho focado em valores universais pode representar uma fuga do
tratamento social e político em favor de abordagens universalistas e abstratas.
Além da carência de abordagens que façam menção direta aos direitos humanos e às causas
de suas violações, verifica-se o papel determinante da gestão escolar na difusão de iniciativas que
tratem da educação em direitos humanos no âmbito da educação formal, pois, conforme se infere do
observado nesta escola, após nove anos de implantação do projeto ele tornou-se facultativo e desde
então uma única professora permanece se dedicando ao exercício do projeto conduzindo-o com
ênfase em seus próprios moldes e diminuindo seu caráter institucional. Diante dessa constatação,
verificou-se, também, a importância que a equipe gestora pode ter no sentido de conscientizar os
professores da importância de aliar o trabalho com os direitos humanos às disciplinas básicas.
Distinguindo-se do projeto “Educação em valores humanos”, desenvolvido pela Escola A, o
projeto “Valores” e o projeto “Na raiz”, desenvolvidos pela Escola B, relevadas as diferenças de
público, apresentam claramente uma preocupação social em decorrência do reconhecimento de
conflitos existentes na realidade das crianças e de suas famílias de baixa renda. Essa particularidade
suscitou, ainda, o desenvolvimento de uma cultura de constantes debates e resolução dialógica de
conflitos, que são reconhecidamente influenciados pelos contrastes de realidades sociais, culturais e
econômicas nas quais se encontram as crianças e suas famílias.
A despeito da preponderância do fator social nos projetos desenvolvidos pela Escola B, não
foi identificado, de forma explícita, qualquer ação voltada para a identificação dos principais
problemas que ocorrem na realidade social do aluno e que se enquadra como problema que ameaça
ou fere a dignidade humana e que deveriam ser os focos principais as ações de educação em direitos
humanos. Ao não superar a visão social de cunho fraternal, generoso e empático, para uma visão
política, portanto, mais abrangente e relacionada aos aspectos estruturais próprios de sociedades
desiguais e socialmente contraditórias, tais projetos também demonstram fragilidade em relação ao
que se pode esperar de trabalhos educacionais voltados para os direitos humanos.
Há que se esclarecer que nenhum dos projetos, tanto de uma como de outra escola, tinham
em suas justificativas e objetivos propostas explícitas de realizarem educação em direitos humanos,
o que pode expressar que estas escolas não reconhecem a relação entre os projetos por elas
desenvolvidos e os direitos humanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a instituição escolar seja considerada como um ambiente privilegiado para a
promoção de uma cultura em direitos humanos, as realidades das escolas observadas nem sempre
parecem compreender este preceito.
Com o objetivo de analisar o papel de uma educação voltada para os direitos humanos em
um cenário complexo, em que a banalidade do mal se impõe como um fenômeno preocupante, em
nível nacional e mundial, este estudo se propôs a olhar um fragmento desta realidade, tomando-se
algumas experiências em escolas que aplicam algum tipo de trabalho voltado para a formação de
valores e que, supostamente, estaria voltado para a educação em direitos humanos.
Nos projetos analisados constatou-se a supressão da terminologia própria dos “direitos
humanos” em decorrência da adoção de termos mais brandos para a abordagem do tema, como
“valores humanos” ou simplesmente “valores”. Além disso, o verificou-se que o tratamento de
questões sociais, econômicas e políticas, que são fatores de grande influência na violação dos
direitos humanos, dificilmente eram abordadas em sala de aula, restringindo-se o tratamento do
tema a uma dimensão mais existencial.
Tendo em vista os desafios que a educação em direitos humanos apresenta, com base
principalmente nos preceitos das DNEDH, e com base nos resultados dessa investigação, considerase que seria de grande valia a existência de políticas e orientações mais contundentes a respeito de
as escolas realizarem projetos ou mesmo práticas docentes que trabalhassem a dignidade humana
com os alunos de modo a incentivá-los para que pudessem ampliar sua atuação e atender ao
estabelecido no plano normativo.
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Resumo
Diante de um contexto, nacional e mundial, marcado por preocupantes transformações caracterizadas,
entre outros fatores, pela emergência de movimentos conservadores, que colocam em questionamento,
e em risco, os avanços alcançados historicamente no campo dos direitos humanos, principalmente no
que se refere ao exercício da democracia, o presente texto trata-se de um recorte de um trabalho de
conclusão de curso que tem por objetivo analisar a importância do papel da educação enquanto
promotora dos direitos humanos, e investigar como algumas escolas vêm desenvolvendo esta temática,
tomando-se por base o preconizado por documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, (LDB 9.394/1996), e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos (2012), (DNEDH). Em face da naturalização de posturas acríticas que violam a dignidade da
pessoa humana, cabe considerar a suposta incapacidade de grande parte dos sujeitos em analisar
criticamente as consequências de suas ações enquanto as realizam por meio da obediência plena a um
código de ética pré-estabelecido socialmente, sendo esta uma das características daquilo que Hannah
Arendt chamou de “banalidade do mal”, no início da década de 1960. Neste estudo de abordagem
qualitativa, utilizou-se como recursos de produção de informações, entrevistas semiestruturadas e
questionários que permitiram uma aproximação com a realidade de duas escolas do interior de São
Paulo/SP. Infere-se que a atuação da educação como promotora dos direitos humanos ainda está
distante do preconizado legalmente, embora seja possível identificar iniciativas isoladas que buscam
incluir os direitos humanos (ou temáticas semelhantes) de modo efetivo na educação básica.
Palavras-chave: Banalidade do mal; Conscientização; Educação em direitos humanos.
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INTRODUÇÃO
Embora tenha avançado decisivamente na proteção e promoção do direito e às diferenças, o
acesso aos direitos humanos no Brasil continua enfrentando barreiras estruturais, resquícios de um
processo histórico marcado pelo genocídio indígena, pela escravidão e por períodos ditatoriais.
Práticas do passado ainda ecoam em comportamentos, leis e na realidade social (PNDEH-3, 2009,
p. 52).
A educação configura-se como uma via importante para enfrentarmos um contexto social
marcado pela violação de direitos, preconceitos e violências, pois atua na formação do ser humano e
pode desde os primeiros anos de escolarização trazer conceitos, valores e práticas destinadas ao
reconhecimento das diversidades entre as pessoas e da igualdade que deve reger as relações na
sociedade. Assim, a Educação em Direitos Humanos (EDH) representa um tipo de educação que
transcende a mera transmissão de conteúdos formais e volta-se também à formação ética das
pessoas.
Um passo importante para a consolidação da EDH no Brasil foi dado em 2012, com a
redação das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, por meio da Resolução nº
1, de 30 de maio deste mesmo ano. Desde então, a EDH tornou-se obrigatória na Educação Básica e
no Ensino Superior do Brasil. A concretização das recomendações das Diretrizes no contexto
escolar pressupõe planejamento, formação docente e envolvimento da comunidade escolar. Um dos
primeiros passos a ser dado é a assunção do compromisso da instituição com a EDH. Neste sentido,
as Diretrizes da EDH, por meio do Parecer CNE/CP nº 8/2012, recomendam a inserção da EDH nos
Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das escolas.
A importância dos PPPs para o processo de consolidação da EDH reside no significado e
importância destes documentos para o planejamento, gestão e desenvolvimento das atividades
pedagógicas das escolas. Além disso, os PPPs devem ser um instrumento vivo da escola, reger as
relações interpessoais, institucionais e direcionar as atividades desenvolvidas. Altamente
democráticos em sua concepção, os PPPS devem ser formulados com a participação de toda a
comunidade escolar, garantindo a multiplicidade de olhares, interesses e necessidades. Isto posto, o
problema que direciona esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: “A Educação em
Direitos Humanos está presente nos PPPs das escolas de determinado Município do
Noroeste Paulista?
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O objetivo geral desta pesquisa, ainda em fase inicial, é investigar nos Projetos Político
Pedagógicos de escolas de Ensino Fundamental I de um Município do Noroeste Paulista se há
inserção da Educação em Direitos Humanos e em quais dimensões do trabalho pedagógico ela
ocorre nas Unidades de Ensino. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
Examinar se há conteúdos convergentes com a Educação em Direitos Humanos mencionados nos
Projetos Político Pedagógicos; Investigar se a formação docente em EDH integra o PPP das escolas;
Analisar quais dimensões da EDH (conteúdos, valores e práticas) são mais ou menos contempladas
pelos PPPs;
A natureza da pesquisa é aplicada, uma vez que visa gerar conhecimentos para aplicação
prática dirigidos à solução de problemas específicos. A abordagem do problema é qualitativa. Em
relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória: visa proporcionar maior familiaridade
com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Os procedimentos técnicos
adotados são pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.
EDH, EDUCAÇÃO BÁSICA E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
A relação entre Direitos Humanos e educação está presente na Declaração Universal dos
Direitos Humanos – DUDH (ONU, 1948), no preâmbulo e no artigo 26. No preâmbulo a educação
é concebida como via para que as pessoas possam conhecer e gozar seus direitos. No artigo 26
afirma-se o direito à educação. Este documento ressalta que a educação deve visar à plena expansão
da personalidade humana e ao reforço dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e deve
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou
religiosos.
Ainda que a relação entre educação e DH esteja estabelecida há décadas, a consolidação da
EDH no Brasil se deu em 2006 com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(BRASIL, 2006), documento que marca o compromisso do Brasil com a EDH enquanto política
pública. Em 2010, com a divulgação da terceira edição do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) (BRASIL, 2010) este compromisso é
reafirmado por meio da criação de um eixo dedicado à educação e cultura da paz. Em 2012, outro
passo importantíssimo foi dado com as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos
(BRASIL, 2012) que traça objetivos e caminhos para a implementação da EDH na Educação Básica
e no Ensino Superior.
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Os três documentos que norteiam em esfera nacional a EDH definem este tipo de educação
como um processo sistemático e multidimensional que articula as seguintes dimensões: a)
conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos
internacional, nacional e local; b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a
cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; c) formação de uma consciência
cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político; d) desenvolvimento
de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e
materiais didáticos contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem
como da reparação das violações..
O PNEDH está estruturado em cinco áreas de atuação: Educação Básica, Educação
Superior, Educação não formal, Educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança e
Educação e Mídia. Especificamente em relação à Educação Básica, o documento destaca em seus
objetivos a importância estratégica dos PPPs, pontuando que a EDH deve ser inserida nestes
documentos adotando práticas pedagógicas democráticas e presentes no cotidiano (BRASIL, 2006,
p. 33).
O artigo 6º da Resolução que institui as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos
Humanos (Brasil, 2012) estabelece:
Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser
considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos Regimentos
Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos Programas
Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação Superior; dos materiais
didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem
como dos diferentes processos de avaliação.

Pelo exposto, nota-se a importância dos PPPs na consolidação de propostas pedagógicas
destinadas à implementação da EDH nas escolas. Entende-se por Projeto
Político Pedagógico (PPP) o documento que reflete a proposta educacional das Instituições
de Ensino, devendo ser produzido por todas as escolas do País, de acordo com a LDB. A redação
deste documento, fruto de reflexão e investigação, exige profundo estudo sobre as finalidades da
escola, assim como a explicação de sua função social na comunidade em que está inserida e a clara
definição de seus caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os
envolvidos com o processo educativo (VEIGA, p.9, 2011).
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De acordo com Gadotti, (p. 16, 1998), não se constrói um projeto sem uma direção política,
um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da
escola trata-se de uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola.
A construção do ambiente escolar que proporciona simultaneamente conhecimentos,
respeito, valoração positiva e promoção dos DH se dá mediante a formulação de um projeto
pensado, discutido e orientado para tais fins. A construção dos PPPs é um ato deliberado dos
sujeitos envolvidos com o processo educativo da escola e são elementos centrais à consolidação da
EDH nas Unidades de Ensino (Klein, 2015).
MATERIAL E MÉTODO
O problema que direciona esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: “A Educação
em Direitos Humanos está presente nos PPPs das escolas deste Município?
O objetivo geral desta pesquisaé identificar nos Projetos Político Pedagógicos de escolas de
Ensino Fundamental I do município de uma cidade do Noroeste Paulista se há inserção da Educação
em Direitos Humanos e em quais dimensões do trabalho pedagógico ela ocorre nas Unidades de
Ensino.
Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
1. Examinar se há conteúdos convergentes com a Educação em Direitos Humanos
mencionados nos Projetos Político Pedagógicos;
2. Investigar se a formação docente em EDH integra o PPP das escolas;
3. Analisar quais dimensões da EDH (conteúdos, valores e práticas) são mais ou menos
contempladas pelos PPPs;
4. A natureza da pesquisa é aplicada, uma vez que visa gerar conhecimentos para
aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. A abordagem do
problema é qualitativa. Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa
exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a
torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Os procedimentos técnicos adotados são
pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.
A pesquisa bibliográfica realiza-se mediante estudos de materiais já publicados, ou seja,
livros, artigos e publicações de periódicos e impressos sobre o tema estudado (GIL, 2002). Esta
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pesquisa se define a partir de quatro parâmetros: temático, linguístico, as fontes primordiais que se
pretende consultar e o parâmetro cronológico das publicações (LIMA; MIOTO, 2017).
O tema é educação em Direitos Humanos e os descritores utilizados são: educação em
direitos humanos e projeto político pedagógico. Pesquisamos apenas obras em língua portuguesa,
uma vez que a discussão se relaciona à documentos e legislações nacionais. Para obtenção de
informações mediante a leitura de artigos, utilizamos a base de dados da Biblioteca Virtual da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), os bancos de teses da Universidade de São Paulo (USP),
o Scientific Electronic Library Online (ScIELO); os sites do Instituto Interamericano de Direitos
Humanos (IIDH) e do Ministério da Educação e o mecanismo de buscas do Google Acadêmico. Por
fim, as obras estudadas são as produzidas a partir do final da década de 1980, após a promulgação
da Constituição Federal que se constrói a partir de princípios dos Direitos Humanos.
A pesquisa documental diferencia-se da bibliográfica em relação à natureza das fontes,
sendo que a primeira utiliza materiais sem tratamento analítico, consideradas fontes primárias de
dados e a segunda baseia-se em trabalhos publicados por autores que pesquisam a temática. (GIL,
2002). O intuito da pesquisa documental é encontrar nos documentos as informações pertinentes
quanto às questões e às hipóteses de interesse sobre a temática pesquisada, construindo assim um
montante satisfatório de documentos sobre o tema e para “esgotar todas as pistas capazes de lhe
fornecer informações interessantes”, embasando e fundamentando a pesquisa em questão
(CELLARD, 2008, p. 298).
Os documentos analisados serão os Projetos Político Pedagógicos das escolas de Ensino
Fundamental I da rede municipal de um município do Noroeste do estado de São Paulo. Para
análise destes documentos, será formulada uma matriz, a partir das ações propostas pelos principais
documentos orientadores da EDH no Brasil: Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
Programa Nacional de Direitos Humanos-3 e Diretrizes Nacionais para a EDH.
As ações serão dividas entre as cinco dimensões que integram a EDH:
a) Conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos;
b) Valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos;
c) Formação cidadã capaz;
d) Processos metodológicos participativos e de construção coletiva;
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e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em
favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da
reparação das violações.
A análise documental procurará identificar se as ações estabelecidas pelos documentos
nacionais estão presentes ou ausentes nos PPPs e indo além, buscar-se-á caracterizar como se dá
esta presença: com proposição de ações ou como fundamento das atividades propostas. O acesso
aos documentos se dará por meio de contato individual com as escolas. Convém destacar que este
contato e a pesquisa forma autorizados pela Secretaria de Educação do município.
CONCLUSÕES
A pesquisa está em fase de coleta de dados e ainda não temos resultados a serem
considerados. No entanto, consideramos positiva a abertura e rápida adesão da Secretaria de
Educação ao projeto, demonstrando a preocupação com o tema. Cabe acrescentar que o município
estudado está em fase de elaboração dos PPPs, fazendo com que a etapa de coleta de dados seja
mais demorada do que supúnhamos.
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Resumo
Trata-se de uma pesquisa em andamento que subsidia uma dissertação de mestrado, cujo tema é a
Educação em Direitos Humanos (EDH), definida como um processo multidimensional, voltado à
formação de sujeitos de direitos a partir de conhecimentos, valores e práticas democráticas e coerentes
com os Direitos Humanos. A educação, importante ferramenta para a transformação da sociedade,
precisa estabelecer-se ainda mais como caminho para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária. No mundo contemporâneo, a escola vem se estabelecendo como um espaço que privilegia
conceitos relacionados à aprendizagem de temas acadêmicos, que preparam os sujeitos visando
qualificá-los para o trabalho. Assim, os princípios da educação para o exercício da cidadania e para o
pleno desenvolvimento do educando tornaram-se irrelevantes frente às necessidades de obtenção de
sucesso profissional no mundo global. Tendo em vista documentos que legislam a obrigatoriedade dos
Direitos Humanos como um componente transversal ao ensino no currículo escolar e a escassez atual
de valores nas relações humanas, esta é uma pesquisa em andamento, de abordagem qualitativa, que
tem como objeto de estudo a análise documental de Projetos Político-Pedagógicos (documentos que
definem a identidade da escola e indicam caminhos para que o ensino ocorra com qualidade) de escolas
de Ensino Fundamental 1 da rede municipal de ensino de um Município do Noroeste Paulista, a partir
de critérios estabelecidos com base em documentos-referência para a Educação em Direitos Humanos
no país, por meio da construção de uma matriz de análise. Tem como objetivos, além de gerar
conhecimentos sobre a implementação da Educação em Direitos Humanos nas escolas públicas,
verificar se há conteúdos convergentes com a EDH mencionados nestes, bem como investigar se a
formação docente está prevista e se há presença de elementos que integram conhecimentos, valores e
práticas da Educação em Direitos Humanos nas escolas públicas desta cidade.
Palavras-chave: Educação; Educação em Direitos Humanos; Projeto Político Pedagógico.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: PRESCRIÇÕES
CURRICULARES ENTRE AS DCNS E A BNCC
Luciana Nogueira da Silva – UEG
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INTRODUÇÃO
A Educação em Direitos Humanos (EDH) pode se desenvolver por meio da educação formal
e informal e é fundamental na formação de uma cultura de respeito e dignidade humana e também
na formação de um cidadão participativo e solidário, consciente de seus direitos e deveres. Por meio
da educação informal a EDH pode se desenvolver por meio dos movimentos sociais, organizações
não-governamentais, comunicação de massa, entre outros. Na educação formal a formação em
Direitos Humanos realiza-se por meio do sistema de ensino, ou seja, na escola ou instituição de
ensino superior orientada por um currículo sistematicamente elaborado. A EDH aqui abordada é
aquela que se desenvolve por meio da escola tendo como público alvo os alunos da Educação
Básica.
Como metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado a Análise de
Conteúdo (FRANCO, 2012) na BNCC e nas DCNDH tendo a mensagem como ponto de partida
como salienta Franco (2012, p. 21) ao enfatizar que seja a mensagem “verbal (oral ou escrita),
gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa
um significativo e um sentido. Sentido que não pode ser considerado um ato isolado.” (FRANCO,
2012, p. 21). A pesquisa foi em busca de desvendar o sentido do tratamento dos Direitos Humanos
nos documentos curriculares supracitados.
Sacristán (2000) apresenta uma concepção de currículo não estática, mas que se desenvolve
em um percurso, ou seja, seis etapas percorridas pelo currículo, desde a sua prescrição até a sua
realização de fato. Se configuando em: currículo prescrito, apresentado, modelado, realizado, em
ação e avaliado. O currículo prescrito segundo Sacristán (2000, p. 107) pode ser explicado, como a
própria prescrição da “ordenação do sistema curricular” e é “um instrumento de política curricular,
cujas funções se projetam sobre a organização do sistema escola e possuem estreitas relações com
as regulações curriculares”.
Neste trabalho, o currículo prescrito é representado nesta pesquisa pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), que é discutido no primeiro tópico, e pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (DCN-EDH), discutida no segundo tópicos. No
terceiro e último tópico, a transversalidade e a interdisciplinaridade são apresentadas como formas
curriculares da Educação em Direitos Humanos se organizar.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NAS DCNS
As Diretrizes curriculares nacionais para a educação em Direitos Humanos, em seu Art. 3º
defende uma educação cuja finalidade seja a de promover a “educação para a mudança e a
transformação social.”. Mudar a forma é a proposta de qualquer transformação. Nesse sentido a
proposta é audaciosa, pois a mudança social é complexa e requer empenho, mas não podemos
cruzar os braços e nos esquivar da responsabilidade social de ser docente, e nessa ótica a EDH é sim
um meio de caminhar rumo à transformação social.
É necessário estudar o saneamento básico, a sustentabilidade ambiental, o combate à
Aids, a mortalidade infantil, a disparidade de gênero, o desenvenho e a posição do
Brasil na erradicação da pobreza, a concentração da riqueza, o analfabetismo absoluto
ou funcional, entre outros aspectos. Educação em Direitos Humanos implica conhecer
a realidade e buscar soluções para que todos tenham vida com dignidade.
(BRANDÃO; CECÍLIO, 2010, p. 111)

Os Direitos Humanos (DH) enquanto objeto de conhecimento deve fazer parte do contexto
educacional por meio de prescrições curriculares. O currículo que está posto serve como referência
para direcionar o trabalho do professor e o aprendizado do aluno compreendendo como alerta
Brandão; Cecílio (2010, p. 110) que “Educação em Direitos Humanos não é uma orientação moral,
ética ou cívica, filosófica ou psicológica. É estudo e compreensão da situação social, política e
econômica do homem inserido na sociedade, a partir da cultura de um povo.” O contato com o DH
na escola deve ser garantido a partir das orientações curriculares, que deve orientar a elaboração e
desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico e os planos de aulas e ações pedagógicas docentes.
Ainda segundo as DCN - EDH, a educação em Direitos Humanos fundamentar- se nos
princípios, de: “I - dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização
das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na educação; VI transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.” (BRASIL, 2012,
p. 02). É importante pensar como tais princípios podem de fato fazer parte da educação
direcionando um processo em que a dignidade humana, o respeito e a valorização às diferenças e
sustentabilidade tenham destaque e possam passar de uma simples abordagem conteudista para uma
concepção de convivência na escola e na sociedade.
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EDUCAÇÃO COMO PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA BNCC
A Base Nacional Comum Curricular, aprovada por meio da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22
de dezembro de 2017 apresenta Competências Gerais da Educação Básica em que os Direitos
Humanos ganham ênfase como um elemento curricular que deve gerar respeito e promoção do
Direitos Humanos.
Segundo Zenaide (2016) a Educação em Direitos Humanos (EDH) é em si um direito
humano, um direito como a própria alimentação, a saúde, a educação, a moradia, que todos devem
ter acesso. “A educação é vista como um direito intrínseco e um meio indispensável para a
realização dos demais direitos.” (ZENAIDE, 2016, p. 47). Um direito humano fundamental e um
meio de garantir que os outros direitos só é possível a partir de um processo educacional que se
desenvolva de forma sistematicamente planejada, centrada em uma concepção de educação que
compreenda a EDH como um tema curricular e uma necessidade básica do aluno.
No componente curricular de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano, no eixo Práticas de
Linguagens, o Campo de Atuação na Vida Pública, apresenta no documento a compreensão do
contexto de promulgação dos direitos humanos (BRASIL, 2017, p. 146) refere-se a um estudo
contextualizado e histórico sobre o percurso da aprovação da Declaração dos Direitos Humanos,
das resoluções que reconhecem e legisla de modo a garantir que todos são iguais. Nessa
perspectiva, importa uma educação que desvende os nós da história e traga à tona as derrotas, as
lutas, as conquistas rumo à garantia dos DH.
(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância
universal, nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de crianças,
adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição
Brasileira, o ECA. [...] (BRASIL, 2017, p. 183)

A quinta habilidade do componente de história para o quinto ano do Ensino Fundamental,
espera-se que o aluno venha a: “(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.” (BRASIL, 2017, p. 415). A
diversidade sempre relacionada à EDH compreende a necessidade conhecer para valorizar.
Para o 9º ano do Ensino Fundamental a proposta contempla uma educação para “nunca
mais”. Uma educação que traga ao presente as memórias do passado, para que todos conheçam e
repudiem a violação aos DH que marcou de forma vergonhosa a nossa história no Brasil por meio
da ditadura e no mundo por meio de atrocidades como o holocausto da Alemanha, entre outras
ações que violaram direitos básicos como a vida. De modo que os alunos possam: “(EF09HI19)
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Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a
emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos
humanos.” (BRASIL, 2017, p. 431)
Baseadas nas 15 teses do Professor Karl-Peter Fritzsche responsável pela Cátedra Unesco
sobre educação em direitos humanos na Universidade de Magdeburg na Alemanha, Candau e
Sacavino (2010, p. 119) destacam que a EDH deve transmitir histórias de sucesso e também para
“nunca mais” de modo a promover “o sentido histórico, a importância da memória em lugar do
esquecimento” (p. 122)
O componente curricular de Ensino Religioso apresenta como objetivo orientação do
trabalho docente de modo que o aluno venha a: “Identificar e discutir o papel das lideranças
religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos.” (BRASIL, 2017, p. 455).
Enquanto no Ensino Médio o objetivo é “Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas
linguagens (artísticas, corporais e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e
valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos. (BRASIL, 2017, p. 492).
Trata-se de vivenciar elementos que fazem parte dos Direitos Humanos na escola de forma
interdisciplinar e transversal.
TRANSVERSALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE: CONCEPÇÕES CURRICULARES
Candau e Sacavino (2010) tomando como referência as 15 teses de Fritzsche propõe uma
educação em Direitos Humanos que “se assenta num tripé: conhecer e defender seus direitos;
respeitar a igualdade de direitos dos outros; e estar tão comprometido quanto possível com a defesa
da educação em Direitos Humanos dos outros.” (CANDAU; SACAVINO, 2010, p. 119). Nessa
perspectiva Candau e Sacavino (2010) ainda apresenta a concepção de Educação em Direitos
Humanos a partir de uma proposta de trabalho que “ocupe um lugar central no ensino e na
educação, planejando-a como uma temática interdisciplinar e transversal, fundamentada numa
teoria educacional, apoiando-a com as novas tecnologias e avaliando suas práticas” (CANDAU;
SACAVINO, 2010, p. 119). Assim, é importante discutir a interdisciplinaridade e a
transversalidade.
Segundo Santomé (1998, p. 65), “a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e
uma filosofia de trabalho”. Em um nível de “[...] associação entre as disciplinas, em que a
cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios e, consequentemente, enriquecimentos
mútuos” (SANTOMÉ, 1998, p. 70). Tal postura dialoga com a concepção de EDH apresentada
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

377

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

pelas teses de Fritzsche e enfatizada por Candau e Sacavino (2010, p. 120) quando salienta que a
EDH “No âmbito da educação formal, não se reduz a alguns temas do currículo, mas constitui uma
questão da filosofia e da cultura da escola.”. É necessário assim transpor as barreiras curriculares e
fazer parte da cultura escolar.
Fazenda (1994, p. 82) apresenta a interdisciplinaridade como uma atitude que promova o
diálogo diante do conhecimento curricular, de desafio perante o novo e de envolvimento. Pensar a
EDH de forma interdisciplinar é pensá-la como uma cultura, como uma filosofia de convivência,
uma atitude diante de Direitos Humanos. Uma proposta de educação que transbordem o
engessamento dos componentes curriculares.
Na perspectiva da superação de barreira disciplinar temos também a transversalidade que
segundo os Paramentos Curriculares Nacionais “diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na
prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos
teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na
realidade e da realidade). (BRASIL, 1997, p.30). A transversalidade eleva os conteúdos a temas que
está acima das fronteiras disciplinares, não se endereça em componente curricular “A” ou “B” e se
apresenta como responsabilidade de todas as disciplinas da Educação Básica. Não sendo de um
elemento curricular específico, o DH é de todos, ou seja, deve ser abordado por todas os
professores. A questão é que quem é de todos, podem acabar sendo de nenhuma. Uma fragilidade
que a EDH precisa levar em consideração.
A perspectiva transversal aponta uma transformação da prática pedagógica, pois
rompe a limitação da atuação dos professores às atividades formais e amplia a sua
responsabilidade com a sua formação dos alunos. Os Temas Transversais permeiam
necessariamente toda a prática educativa que abarca relações entre os alunos, entre
professores e alunos e entre diferentes membros da comunidade escolar. (BRASIL,
1997, p.30)

A transformação pedagógica é uma condição para um processo de ensino e aprendizagem
na perspectiva da transversalidade. É importante adotar uma nova postura diante do conhecimento
curricular. Segundo os PCNs “a proposta de transversalidade traz a necessidade de a escola refletir
e atuar conscientemente na educação de valores e atitudes em todas as áreas, garantindo que a
perspectiva político-social se expresse no direcionamento do trabalho pedagógico.” (BRASIL,
1997, p. 30). Pensar que saneamento básico na ótica dos DH pode ser tratado como conteúdo do
componente curricular de história, geografia e matemática.
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CONCLUSÕES
A partir das prescrições curriculares propostas pela Base Nacional Comum Curricular –
BNCC (2017) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos –
DCN-EDH (2012), a EDH deve acontecer de forma interdisciplinar e transversal. A porcentagem de
pessoas que tem esgoto encanado, acesso ao saneamento básico, à saúde, podem ser assuntos de
diversas disciplinas. Em matemática o professor pode trabalhar com porcentagens, tabelas, gráficos,
enquanto em Língua Portuguesa, o enfoque pode ser em leitura e interpretação textual. No entanto
todas as disciplinas devem proporcionar reflexões profundas sobre o tema.
Uma educação embasada pela tolerância, pela solidariedade, pelo respeito ultrapassa as
prescrições de um currículo enquanto componentes curriculares e parte para a necessidade do
desenvolvimento de ações que de fato oportunizam aos alunos viverem a partir de concepção de
direitos humanos, de uma adoção de práticas cotidianas que compreendam, valorizem e disseminem
o respeito ao outro enquanto ser humano. Que priorize a vida.
Aspectos como saneamento básico, igualdade, liberdade de expressão devem ser declarados
como direitos dos seres humanos e não estarem relacionados à solidariedade, ou bondade do outro.
Assim, é importante compreender a necessidade de se conscientizar os alunos a lutar por esses
direitos. Tal concepção deve nortear o planejamento pedagógico escolar e permear as práticas dos
professores de forma transversal e interdisciplinar.
Nessa concepção a EDH deve ser desenvolvida de modo que mesmo centrada em
disciplinas, possa dialogar entre si promovendo conhecimento. Não trata-se de uma desorganização,
ou um processo educacional em que os DH fiquem perdidos em meio a um emaranhado, mas uma
proposta pedagógica organizada tendo em vistas os objetivos da EDH sendo desenvolvida de forma
transversal e interdisciplinar.
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Resumo
O presente trabalho é resultado de pesquisa em andamento desenvolvida no âmbito da Educação em
Direitos Humanos e tem como objetivo apresentar e discutir as prescrições curriculares para a
Educação em Direitos Humanos propostas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) e
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – DCN-EDH (2012). A
problemática da pesquisa parte do pressuposto que não é possível desenvolver a Educação em Direitos
Humanos dentro do ambiente escolar que não seja direcionada por prescrições curriculares coerentes,
clara e insistente que oriente ao professor em um percurso cujas propostas de ensino e aprendizagem
promova uma educação mais humana, menos intolerante e baseada no respeito mútuo. Os Direitos
Humanos é uma condição para o desenvolvimento humano, compreende que todas as pessoas são
iguais em direitos e deveres e deve fazer parte da proposta curricular e pedagógica da escola de modo a
promover uma corrente de atitudes que repudie quaisquer desrespeitos aos direitos do outro, que
reconheça e valorize às diferenças. A educação nessa perspectiva precisa partir de prescrições
curriculares que compreenda e defenda os Direitos Humanos. A metodologia do estudo aqui
apresentada teve uma abordagem qualitativa realizada a partir da análise de conteúdo nos documentos
curriculares aqui apresentados. Como aporte teórico foi utilizado Brasil (1997); Candau; Sacavino
(2010); Fazenda (1994); Zenaide (2016); Sacristán (2000); Santomé (1998). Os resultados deste trabalho
indicam que o currículo para a Educação em Direitos Humanos precisa ser sistematicamente planejado
de modo a orientar o planejamento pedagógico escolar e permear as práticas dos professores de forma
transversal e interdisciplinar.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Currículo; Transversalidade, e; Interdisciplinaridade.
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Atualmente no panorama político, social, cultural e econômico do Brasil é perceptível
cenários que se mostram indiferentes, inertes, envilecido quando a temática é Direitos Humanos.
Os Direitos Humanos conformam um composto expressos em princípios e regras jurídicas, seja de
direito das gentes, seja de direito estatal, contudo são precedidos de princípios de distintas ordens
normativas: filosóficas, religiosas, sociológicas, políticas, antropológicas, econômicas, psicológicas,
biológicas e cosmológicas entre outras possíveis. Os Direitos Humanos são positivados por ordens
jurídicas plurais e foram convencionados como verdadeiras garantias contra o arbítrio e contra a
indignidade em que se encontram submetidas grande parcela da população planetária.
(MOLINARO, 2017). Os Direitos Humanos fundamentam a existência humana e indicam as
necessidades básicas para garantir a vida. Trata-se de um projeto co-existencial onde elege-se
como primordial pensar o outro como gente, como sujeito de direitos, como pessoa humana.
Diferentes

documentos

normativos

sobre

Direitos

Humanos

foram

construídos

historicamente em diferentes esferas políticas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH) é um documento marco na história dos Direitos Humanos. Elaborada por representantes
de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948,
através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por
todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos Direitos
Humanos. A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus
dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a
chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. (ONU, 2019)
Há 70 anos, as instituições, movimentos sociais, ativistas, entre outros lutam pela efetivação
dos Direitos Humanos junto a todas as populações mundiais. Os Direitos Humanos são constructos
complexos que defendem crianças, pessoas com deficiência, pessoas sem situação de rua,
identidades de gêneros, condições de trabalho, questões ambientais, saúde, educação entre outras
temáticas. Porém, percebe-se um reducionismo abrupto em sintetizar e sinonimizar Direitos
Humanos como instrumento de defesa de criminosos. Diante de tal cenário, iniciou-se uma pesquisa
que perscrutam os sentidos de Direitos Humanos que circulam em nossa sociedade atualmente.
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EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: BREVE REFLEXÃO
As discussões sobre Direitos Humanos circulam em diferentes espaços sociais, contudo
“tanto as normas internacionais de proteção dos Direitos Humanos quanto a Constituição Federal de
1988 impõe ao Estado e ao cidadão a tarefa de educar (dever) e ser educado (direito) em Direitos
Humanos e cidadania” (MAZUOLLI, 2018, p. 515). Há documentos normativos que norteiam os
processos educativos voltados para os Direitos Humanos como Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH) e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH).
O Programa Nacional de Direitos Humanos estabelece que
A educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de nova mentalidade
coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância.
Como processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de
direitos, seu objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a violência,
promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade. (BRASIL,
2010, p. 150)

O Brasil é signatário dos documentos globais de proteção aos Direitos Humanos e construiu
documentos próprios para efetivação da proteção destes direitos. Há de se considerar ainda que uma
nação tem por objetivo proteger os direitos civis, políticos, econômicos e sociais do seu povo. Os
Direitos Humanos e a educação caminham nessa mesma perspectiva
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos estabelece que a educação é um meio
privilegiado na promoção dos Direitos Humanos, cabendo a esta a formação de agentes públicos e
sociais para atuar no campo formal e não-formal, abrangendo os sistemas de educação, saúde,
comunicação e informação, justiça e segurança, mídia, entre outros. Desse modo, a educação é
compreendida como um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros
direitos. A educação ganha, portanto, mais importância quando direcionada ao pleno
desenvolvimento humano e às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente
excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a cidadania plena para a construção de
conhecimentos, o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos, além da defesa
socioambiental e da justiça social (BRASIL, 2007).
A educação em Direitos Humanos é fundamental para transformações necessárias em uma
sociedade profundamente marcada pela exclusão, desigualdades e pelas violações sistemáticas aos
direitos fundamentais.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

383

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Nesta perspectiva, consideramos que os Direitos Humanos devem ser o fundamento
ético de um paradigma educativo, de uma educação libertadora e transformadora para
uma cidadania ativa, daí a importância do papel do (a) educador(a) como agente
sociocultural e político. (CANDAU, 2013, p.46)

É perceptível que embora previstos na constituição de muitos países, os Direitos Humanos
são protegidos e respeitados de forma efetiva, apenas nas sociedades ondo o cidadão permanecem
vigilantes e participantes, sem delegar apenas ao Estado a proteção e a aplicação desses direitos
(TAIAR, 2009). Isso nos mostra que precisamos de ações constantes incorporadas as práticas
cotidianas voltadas para efetivação dos Direitos Humanos.
DIREITOS HUMANOS E OS SENTIDOS PRODUZIDOS NAS PESQUISAS SOBRE
EDUCAÇÃO NO CAMPO DO DIREITO
Nesse sentido, empreendeu-se uma pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
dissertações (BDTD) inicialmente com o termo de busca: Direitos Humanos. A primeira busca
resultou em 15739 trabalhos, sendo 11979 dissertações e 3760 teses. A fim de estabelecer um
número menor de documentos estabeleceu-se um corte temporal, compreendendo o período de 2009
a 2019. Esse procedimento resultou em 12.970 trabalhos, a seguir excluiu-se aqueles em língua
estrangeira, permanecendo 12.761. Adicionou-se um campo de busca e utilizou-se o termo
educação, resultando em 3003 trabalhos. Por fim, optou-se por selecionar apenas pesquisas
produzidas no campo do direito, resultando em 102 trabalhos que foram investigados um a um
através de seus títulos, assuntos e palavras-chaves. Por fim, a pesquisa apontou 12 trabalhos com
pertinência temática que estão dispostos no quadro a seguir.
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Quadro 01. Quadro de pesquisas sobre direitos humanos e educação

Título

Autor

Classificação

Ano

Educação Formal e a efetivação da cultura dos

Flávio Estevão Neto

Dissertação

2017

Dissertação

2017

Direitos Humanos
Cinedebate como instrumentos de Educação em

Débora

Regina

Honório

Direitos Humanos

Galan

Estudos jurídico-constitucionais no ensino básico

Hermano Victor Faustino

Dissertação

2017

Maria Cristina Teixeira

Tese

2016

Evandro Borges Arantes

Dissertação

2016

Cidadania: a educação em direito a emancipação

Valquíria

Dissertação

2016

política do homem

Costa

Educação em Direitos Humanos através do

Synara Veras de Araújo

Dissertação

2015

Julianne Freire Marques

Dissertação

2015

Cássio Carvalho Correia de

Dissertação

2015

António

Dissertação

2012

Pedroso

Dissertação

2011

Dissertação

2010

brasileiro: uma análise dos direitos fundamentais
à educação
Educação para a cidadania, fundamentos do
Estado Democrático de direito
O direito à educação no Brasil sob a lente de
teoria Crítica dos Direitos Humanos: antinomias
entre os efeitos da juridicização e a efetivação
mais substantiva desse direito
Ortiz

Tavares

cinema: experiência docente no Sertão Central de
Pernambuco
Círculos da Paz: práticas restaurativas como
instrumentos de acesso à justiça nas escolas de
Tocantins
A

crise

de

legitimidade

na

democracia

representativa e o desatendimento aos direitos
fundamentais:

um

enfoque

Andrade

participativo

educacional
Angola: a trajetória das lutas pela cidadania e a

Florita

Cuhanga

educação em Direitos Humanos

Telo

O direito à educação e a educação em/para

Ana

Direitos Humanos no PNDH-3

Ribeiro Pessoa

As perspectivas educacionais como instrumentos

Nálbia Roberta Araújo da

de proteção integral no combate a violência

Costa

Carolina

contra a criança e o adolescente

A primeira análise é que a temática não mostrou-se presente nos últimos dois anos. Essa
ausência pode apontar inúmeros significados, mas é relevante assinalar que Direitos Humanos não
compõe as recentes pesquisas nos cursos de Pós-Graduação em Direito no Brasil.
Os estudos sobre as pesquisas encontradas mostram que a dissertação intitulada Educação
Formal e a efetivação da cultura dos Direitos Humanos analisa a relação existente entre educação
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formal face à efetivação de uma cultura dos Direitos Humanos.

Seu objetivo centrou-se na

conjugação da educação formal como um veículo para a efetivação de uma cultura dos Direitos
Humanos, na perspectiva individual, do aluno enquanto ente de direito. O direito à educação
analisado neste trabalho tem enfoque no direito à educação escolar, como função essencial do
Estado Democrático de Direito. A pesquisa aponta que a educação formal é uma das ferramentas
para a efetivação da cultura dos Direitos Humanos (ESTEVÃO NETO, 2018).
O trabalho seguinte denominado Cinedebate como instrumentos de Educação em Direitos
Humanos tratou de processos educacionais fora do espaço escolar, enfatizando os Direitos
Humanos através dos filmes produzidos sobre a temática. Os Estudos jurídico-constitucionais no
ensino básico brasileiro: uma análise dos direitos fundamentais à educação analisa-se a viabilidade
de se incluir nos currículos da educação básica o ensino jurídico-constitucional, com vistas à
efetivação da cidadania através do direito à educação. A tese intitulada Educação para a cidadania,
fundamentos do Estado Democrático de Direito analisa a construção de uma educação voltada para
a construção da cidadania. A dissertação nomeada O direito à educação no Brasil sob a lente da
teoria crítica dos Direitos Humanos: antinomias entre os efeitos da juridicização e a efetivação mais
substantiva desse direito busca entender o processo de juridicização do direito humano à educação.
O trabalho seguinte tem como título Cidadania: a educação em direito a emancipação política do
homem tem como tema central o papel que a educação em Direitos Humanos exerce na construção
da cidadania. Apresenta a educação em Direitos Humanos como uma possibilidade de instrução aos
indivíduos quanto aos direitos civis, sociais e políticos que se entrelaçam com sua realidade social,
buscando transmitir as aptidões necessárias para que a própria pessoa promova, defenda e exerça os
Direitos Humanos em sua vida cotidiana (COSTA, 2016).
A dissertação Educação em Direitos Humanos através do cinema: experiência docente no
Sertão Central de Pernambuco realizou uma análise de produções cinematográficas pertinentes à
Educação em Direitos Humanos.
Círculos da Paz: práticas restaurativas como instrumentos de acesso à justiça nas escolas de
Tocantins discute sobre a violência escolar e o uso da justiça restaurativa como instrumento de
pacificação social autocompositivo, embora apresente Direitos Humanos nas palavras chaves, não
traz discussões específicas sobre esse tema. A crise de legitimidade na democracia representativa e
o desatendimento aos direitos fundamentais: um enfoque participativo-educacional tem por objetivo
trazer à reflexão a crise de legitimidade da democracia representativa brasileira, da qual decorre o
desatendimento a direitos fundamentais.
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Angola: a trajetória das lutas pela cidadania e a educação em Direitos Humanos retrata as
contribuições que uma educação em Direitos Humanos pode fazer pela construção da democracia
na educação formal num contexto de emancipação social. A dissertação O direito à educação e a
educação em/para Direitos Humanos no PNDH-3 defende que a educação, além de ser um direito
humano, é também um suporte fundamental para a realização de outros direitos. Partindo dessa
compreensão, o objeto deste estudo é a Educação em Direitos Humanos (EDH) entendida,
atualmente, como um conjunto de processos de educação formal e não formal, orientados para a
construção de uma cultura de respeito à dignidade humana. A dissertação apresenta fundamentação
e conceituação da EDH a partir de marcos normativos internacionais e faz uma abordagem histórica
da Educação em Direitos Humanos no Brasil, desde a Constituição Federal de 1988 até a
publicação da terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos em 2009, demonstrando
o desenvolvimento do processo de institucionalização do tema como política pública no país
(PESSOA, 2011).
Por fim, a dissertação Perspectivas educacionais como instrumentos de proteção integral no
combate a violência contra a criança e o adolescente trata do direito a integridade física e a nãoviolência, abordando os Direitos Humanos como um direito inerente na luta contra a violência.
Os trabalhos enfatizam a multiplicidade de contextos e identidades não permite um sentido
fechado para o significante Direitos Humanos, mas isso não pode se configurar um óbice para uma
ação educativa voltada para a construção de políticas voltadas para o reconhecimento das diferenças
e valoração das singularidades culturais, reconhecendo a dignidade necessária a cada pessoa
humana que habita esse planeta. Não trata-se de uma igualdade universalizada, mas o
reconhecimento do que é de cada pessoa, a partir de sua identidade imbricada em seu contexto
sociocultural.
BREVES CONSIDERAÇÕES
Os trabalhos pesquisados reafirmam o sentido de Direitos Humanos enquanto condição
necessária a civilidade, desenvolvimento social, qualidade de vida e dignidade da pessoa humana,
nenhum questiona ou ressignifica o sentido de Direitos Humanos. De tal modo, a pesquisa realizada
aponta Direitos Humanos como pressupostos necessários para a construção de espaços educativos
pautados na justiça social e na dignidade humana.
Por fim, estou longe de defender um sentido fechado de Direitos Humanos, já que o
significado não pode basear-se em pretensa universalidade que impõe a anulação da pluralidade tão
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comumente abarcada pelos Direitos Humanos. Ao contrário, buscou-se compreender possíveis
sentidos de Direitos Humanos como possibilidade de preencher de sentidos um significante que
pode tornar a educação mais potencializadora.
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Resumo
Os sentidos sobre Direitos Humanos construídos ao longo dos tempos marcam debates no campo da
discursividade. Hoje percebe-se nos meios de comunicação, com ênfase nas redes sociais, sentidos de
Direitos Humanos como recurso para defender a criminalidade e seus praticantes. Há um sentido de
Direitos Humanos que ocasiona um descarte de todo o escopo jurídico de garantias fundamentais à
pessoa humana. Diante deste cenário procurou-se compreender como tais discussões circulam nos
espaços educativo e quais os sentidos discutidos nestes cenários. A partir dessa problematização,
propõe-se um estudo sobre os sentidos de Direitos Humanos que circulam os trabalhos acadêmicos
produzidos no campo do Direito. A investigação mostrou-se potencialmente fértil para o entendimento
das estratégias culturais mobilizadas na produção e nas disputas de significados sobre Direitos
Humanos. Para compreender os sentidos produzidos, investigou-se as disputas em torno do
significante Direitos Humanos em 12 trabalhos na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações
(BDTD). Inicialmente utilizou-se o significante Direitos Humanos, estabeleceu-se um corte temporal
de 2009 a 2019, adicionou-se o termo educação e optou-se por selecionar apenas pesquisas produzidas
no campo do Direito, resultando em 102 trabalhos que foram investigados um a um através de seus
títulos, assuntos e palavras-chaves. A pesquisa apontou 12 trabalhos que discutiam Direitos Humanos
e Educação, permitindo perceber os sentidos produzidos em contextos educativos. Os trabalhos
pesquisados revalidam o sentido de Direitos Humanos enquanto condição necessária a civilidade,
desenvolvimento social, qualidade de vida e dignidade da pessoa humana, nenhum questiona ou
ressignifica o sentido de Direitos Humanos.
Palavras-chave: Sentidos; Educação; Direitos Humanos.
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DESIGUALDADES RACIAIS E SOCIAIS E O DIÁLOGO
COM A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
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A educação é reconhecida como um dos fundamentos sobre os quais se assenta o
desenvolvimento político, social e econômico das sociedades. Contudo, as desigualdades sociais e
regionais, a pobreza acentuada, a enorme concentração de renda, as discriminações de raça, gênero
e idade, a baixa qualidade do ensino público, entre outros problemas, ainda estão presentes na
realidade brasileira.
As diferenças raciais são muito marcantes. Recente estudo sobre As Políticas Públicas e a
Desigualdade Racial no Brasil 120 anos após Abolição (2008), realizado por uma equipe de
pesquisadores do IPEA, evidenciou não somente as relevantes desigualdades entre brancos e
negros, ao longo das últimas décadas, mas também, e principalmente, a sua estabilidade ao longo
das décadas o pesquisador do referido estudo, membro do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – afirma que o caminho é longo e que será preciso a adoção de políticas públicas de
combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação como condição básica para que as
iniquidades sejam proscritas e o país possa, enfim, galgar o caminho de uma verdadeira ordem
democrática.
Desse modo, Marcelo Paixão e Luis M. Carvano afirmam no Primeiro Relatório Anual das
Desigualdades Raciais no Brasil 2007 – 2008, do Instituto de Economia da UFRJ: na educação,
ainda existe uma distância entre os grupos raciais. Segundo os autores, são os negros, 75% dos 2,1
milhões de estudantes de 7 a 14 anos, que estão ainda analfabetos. Cinquenta por cento das crianças
negras de 7 a 10 anos no Brasil já está atrasada na escola. Em 2006, nem metade das crianças
brasileiras, de 11 a 14 anos, frequentavam a escola na série esperada, mesmo entre as crianças
brancas. Todavia, era ainda pior a situação das crianças pretas e pardas, das quais somente um terço
estava na série correta. Assim, 47,1% da população no primeiro ciclo do ensino fundamental
apresentava defasagem escolar, enquanto entre os brancos esse percentual era de 29,8%, em 2006.
Já no segundo número do Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, abrangendo
o período de 2009-2010, organizado pelos autores Marcelo Paixão, Irene Rosseto, Fabiana
Montovanele e Luiz M. Carvana, publicado em 2012, tem-se como objetivo a análise das
assimetrias de cor ou raça e grupos de sexo no Brasil, através dos indicadores sociais presentes nas
bases de dados que contenham informações estatísticas sobre a população residente no país. Para os
autores, as desigualdades vêm diminuindo a cada ano, mas ainda assim é possível perceber lacunas
entre as assimetrias cor e raça e os indicadores do sistema educacional dos pretos e pardos,
comparativamente aos brancos, as quais mostraram severos problemas agravados de acesso e
permanência no sistema de ensino brasileiro.
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Segundo o Relatório Anual das desigualdades Raciais entre 2009 -2010, chama atenção em
particular o atraso superior das crianças e jovens, em especial pretos e pardos, no processo de
alfabetização. O relatório ressalta o seguinte:
Em 2008, o percentual de crianças pretas & pardas de 10 e 11 anos que não sabiam ler
e escrever foi de, respectivamente, 6,4% e 4,1%. Já entre as crianças brancas do
mesmo intervalo de idade, as taxas de analfabetismo foram de, respectivamente, 2,4%
e 1,6%. Na verdade, ao longo de quase todas as idades da população em idade escolar,
a taxa de analfabetismo da população preta & parda era mais do que o dobro daquela
apresentada pelos brancos. (p.208)

No livro A dialética do bom aluno, Marcelo Paixão (2008) conclui a partir dos dados
analisados, que a recente expansão do sistema educacional brasileiro não se traduziu na superação
das iniquidades raciais. A partir da análise de um conjunto de indicadores educacionais estudados, é
possível constatar:
•

Um ingresso mais tardio na rede de ensino por parte dos negros comparativamente
aos estudantes brancos;

•

Uma saída mais precoce dos estudantes negros do sistema de ensino;

•

Um nível de aproveitamento do ensino inferior entre os negros em relação aos
brancos, o que se reflete na taxa de escolaridade líquida, eficácia do sistema de
ensino e adequação dos jovens às séries esperadas (PAIXÃO, 2008).

Em uma edição especial, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2007) afirma
que hoje, depois de várias pesquisas, tanto qualitativas como quantitativas, é difícil negar as grandes
diferenças raciais observadas em quase todos os segmentos da vida cotidiana. Negros nascem com
peso inferior a brancos, têm maior probabilidade de morrer antes de completar um ano de idade,
têm menor probabilidade de frequentar uma creche e sofrem taxas de repetência mais altas na
escola, abandonam os estudos com níveis educacionais inferiores aos dos brancos, e apresentam
ainda probabilidades menores de encontrar um emprego. As diferenças raciais são muito marcantes.
Os negros estão menos presentes nas escolas, apresentam médias de anos de estudo
inferiores e taxa de analfabetismo visivelmente superior. As desigualdades se ampliam quanto
maior o nível de ensino. No ensino fundamental, a taxa de escolarização líquida – que mede a
proporção da população matriculada no nível de ensino adequado à sua idade – para a população
branca era de 95,7, em 2006; entre os negros, era de 94,2. Já no ensino médio, essas taxas eram,
respectivamente, 58,4 e 37,4. Isto é, o acesso ao ensino médio ainda é bastante restrito em nosso
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país, mas significativamente mais limitado para a população negra, que, por se encontrar nos
estratos de menor renda, é mais cedo pressionada a abandonar os estudos e a ingressar no mercado
de trabalho, segundo dados do IPEA (2008).
Convém salientar que o termo “raça” neste trabalho é usado no sentido sociológico,
concebido como “uma construção social, política, cultural produzida no interior das relações sociais
e de poder ao longo do processo histórico” (MUNANGA E GOMES, 2006).
O Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo de desenvolvimento excludente,
impedindo que milhões de brasileiros tivessem acesso à escola e nela permanecessem. Há uma
cultura da exclusão, que rotula e naturaliza os preconceitos de raça, gênero e classe. Nesse sentido,
é preciso defender uma educação que respeite as diferenças e a diversidade étnico-racial e cultural,
pois “as desigualdades raciais no Brasil são influenciadas de maneira determinante pela prática
passada e presente da discriminação racial” (IPEA, 2007, p. 187).
Trabalhar com a temática racial na escola torna-se um fator importante para tentar
desconstruir as narrativas predominantes nas nossas escolas, construir e contar outra narrativa, de
valorização da diversidade, das práticas, experiências, lutas e solidariedade que fazem parte da vida
das pessoas e dos alunos(as). Assim, a escola e o currículo podem procurar desconstruir as
identidades essencializadas e estereotipadas e proporcionar a construção de práticas pedagógicas e a
criação de estratégias de promoção da igualdade racial no cotidiano da sala de aula, bem como de
valorização das diferentes identidades em construção presentes no cotidiano escolar. O espaço da
sala de aula representa um espaço privilegiado para a compreensão da construção das disparidades
raciais no processo educacional. A escola representa a principal agência de socialização, depois da
família, para as crianças e jovens. Mas, de acordo com vários estudos realizados sobre as relações
raciais no espaço escolar, a escola, como agência de socialização, muitas vezes acaba confirmando
e reproduzindo as tradicionais assimetrias entre brancos e negros em múltiplos aspectos. Tal como
aponta CAVALLEIRO (2003), “a escola, assim, atua na difusão do preconceito e da discriminação.
Tais práticas, embora não se iniciem na escola, contam com o seu reforço, a partir das relações
diárias, na difusão de valores, crenças, comportamentos e atitudes de hostilidade em relação ao
grupo negro” (id., 2003, p.99).
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E O COMPROMISSO CONTRA TODAS AS
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, VIOLÊNCIA E OPRESSÃO
Podemos perceber que diferentes desigualdades marcam a educação brasileira. O direito à
educação está mais afastado para quem é pobre, negro(a), tem menos de 6 e mais de 14 anos de
idade, para quem mora na zona rural, para quem possui alguma deficiência, ou para quem está na
prisão, dentre muitos exemplos que poderiam ser citados. Seguem exemplos de mais desigualdade
na educação brasileira:
•

Existem 57,7 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam escola e
que não têm sequer o ensino fundamental completo (PNAD, 2009).

•

Mais de 70% dos 473 mil adultos privados de liberdade no país não concluíram o
ensino fundamental e apenas cerca de 17% estão frequentando alguma atividade
educativa (Ministério da Justiça).

•

Estima-se que 15 milhões de brasileiros(as) possuem algum tipo de deficiência.
Entretanto, em 2009, apenas 639.718 pessoas com deficiência estavam matriculadas
na escola (Censo Escolar, 2009).

•

A população negra, com média de 6,7 anos de estudo, tem praticamente 2 anos de
estudo a menos que a branca (8,4 anos) (PNAD, 2009).

•

O número médio de anos de estudo das pessoas de 15 anos de idade ou mais no
Brasil é de 7,5; no Nordeste o número médio é de somente 6,3 anos de estudo,
enquanto no Sudeste é de 8,2 anos de estudo (PNAD, 2009).

•

28% dos brasileiros – mais de um quarto da população – com idade entre 15 e 64
anos é de analfabetos funcionais. Entre aqueles que têm renda familiar de até um
salário mínimo, há 55% de analfabetismo funcional; na população com mais de dois
salários mínimos, a porcentagem cai para 22% (INAF, 2009).

•

Enquanto o valor anual por aluno do Fundeb para cada estudante matriculado no
ensino fundamental é de R$ 1.729 nos dez estados de menor arrecadação (AL, AM,
BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI e RN), alcança R$ 2.640 em São Paulo e R$ 2.915 em
Roraima (FNDE, 2011).

Tais exemplos foram expostos apenas para refletirmos sobre o fato de que a desigualdade é
acentuada para determinados grupos na área da educação, embora exista também em quase todos os
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setores da nossa sociedade; isso demostra um tratamento diferenciado, dificultando ou impedindo
acesso a bens sociais e pessoais no Brasil.
Por outro lado, ao lermos os diversos documentos relacionados aos Direitos Humanos no
Brasil podemos notar que há uma preocupação sistemática no combate das desigualdades e o
fortalecimento de uma sociedade civil democrática, com o objetivo de favorecer processos
educativos e de difundir a cultura dos direitos humanos no país. O acesso aos direitos fundamentais
ainda enfrenta barreiras de ordem estrutural, oriundas de um passado histórico marcado pela
escravidão.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, afirma que a educação tem um
papel crucial para promover o respeito por esses direitos e liberdades e, pela adoção de medidas
progressistas de caráter nacional e internacional. Em seu preâmbulo, convoca todos a promover o
progresso social e a buscar melhores condições de vida, através de uma liberdade mais ampla
construída a partir do comprometimento com eliminação da discriminação, do preconceito e de todo
tipo de violação.
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NOS DIAS ATUAIS
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEHD), em suas diferentes versões,
afirma que a Educação em Direitos Humanos é compreendida como um processo sistemático e
multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, afirmando as seguintes dimensões:
1. Apreensão de conhecimentos históricos construídos sobre direitos humanos e sua
relação com os contextos internacional, nacional e local;
2. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos
humanos em todos os espaços da sociedade;
3. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo,
social, ético e político;
4. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;
5. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em
favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da
reparação das violações.
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De acordo PNEDH, a educação em Direitos Humanos tem como objetivo a valorização dos
conhecimentos que foram construídos ao longo da história em um diálogo internacional, nacional e
local. Por isso, é de suma importância manter sempre viva na memória coletiva os horrores da
história, buscando ressaltar as práticas e lutas dos movimentos sociais pelas conquistas de direitos,
os questionamentos e as resistências ao modelo de sociedade hegemônica vigente, para que os
indivíduos se percebam também como sujeitos produtores de sua própria história. Outra função,
importante, no PNEDH, é a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a
cultura dos direitos humanos nas práticas educativas. É possível dialogar sobre as relações que a
cada dia afetam as pessoas e sua consciência sobre o meio social. Para tal, é necessário trabalhar as
ações em toda a sua complexidade. “É possível superar as desigualdades e, ao mesmo tempo,
valorizar a diversidade, promover a redistribuição e reconhecimento, que se situa hoje na
problemática dos direitos humanos” (CANDAU, 2012, p. 4).
A educação em Direitos Humanos é considerada um componente básico para a construção
de um projeto alternativo de sociedade: inclusiva, democrática e plural. Segundo CANDAU (2008),
os processos de Educação em Direitos Humanos devem começar por favorecer processos de
formação de sujeitos de direito, a nível pessoal e coletivo que articule as dimensões ética, políticosocial e as práticas cotidianas concretas, pois que buscamos uma cidadania ativa (BENEVIDES,
2007) coletiva, que favoreça a organização da sociedade civil, privilegie os atores sociais
comprometidos com a transformação social e promova o empoderamento dos grupos sociais e
culturais marginalizados.
PARA NÃO CONCLUIR: UMA PEQUENA REFLEXÃO
Benevides (2003, p. 309-31) afirma que a educação em Direitos Humanos é essencialmente
uma cultura de respeito à dignidade humana através do respeito e da vivência dos valores da
liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. Segundo
a autora, a formação desta cultura tem como fundamento ajudar na construção de novas
mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem dos valores já
mencionados no texto, os quais possam ser transformados em práticas democráticas e
emancipatórias. De acordo com BENEVIDES (2003), essa educação parte de três pontos
fundamentais. No primeiro, a autora afirma que a educação tem uma natureza permanente,
continuada e global. No segundo ponto, ressalta que a educação gera uma mudança de cultura e de
mentalidades e, no terceiro enfoque, busca a garantia de valores, do bem-estar, para que a paz possa
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atingir a todos e não apenas a transmissão de conhecimentos. Assim, a educação em Direitos
Humanos tem por premissa a eliminação de todas as formas de exclusão, o respeito à minoria a
prática da solidariedade, da paz, o respeito à diversidade e o direito de participar do exercício da
cidadania ativa. Como afirmam CANDAU e SACAVINO (2010), a educação em Direitos Humanos
supõe a promoção de empoderamento individual e coletivo, especialmente dos grupos sociais
desfavorecidos ou discriminados. A educação em Direitos Humanos, no espaço escolar, consiste
em uma possibilidade de se propor mudanças com o objetivo de promover uma cultura em Direitos
Humanos.
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Resumo
Este pôster se insere no tema da Educação em Direitos Humanos e o debate democrático sobre o
significado destes e de sua relação com as questões que perpassam a sociedade brasileira,
principalmente aquelas envolvendo a desigualdade racial e social em nossa sociedade. O diálogo entre
possíveis temas surge da intrínseca relação dos direitos humanos com a educação e o compromisso
centrado no respeito ao outro, na tolerância, na solidariedade contra todas as formas de discriminação,
opressão e violência. Esse é o caminho para que as pessoas possam ser capazes de construir novos
valores, fundados essencialmente no respeito integral à dignidade humana, bem como no
reconhecimento das diferenças como elemento primordial para a construção de uma sociedade mais
justa. O pôster está estruturado da seguinte forma: no primeiro momento, apresentamos os dados de
pesquisas e relatórios do IPEA sobre as desigualdades raciais e sociais na educação e na sociedade
brasileira. No segundo, desenvolveremos um diálogo sobre a importância da Educação em Direitos
Humanos para o enfrentamento dessas desigualdades na Educação e na sociedade a partir de
referências teóricas da temática Direitos Humanos.
Palavras-chave: Direitos Humanos, Desigualdades raciais e Educação em Direitos Humanos.
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INTRODUÇÃO
As reflexões a que este texto convida fazem parte da pesquisa de doutoramento que se
encontra em desenvolvimento, baseada na investigação da formação da leitura literária de mulheres
lésbicas, considerando que é preciso reescrever o que é ser mulher lésbica e revelar aspectos que
são silenciados, omitidos por uma memória coletiva organizada por uma sociedade machista,
heteronormativa e homofóbica.
Tomando como ponto de partida o reconhecimento de que atividades de leitura e escrita se
constituem em práticas sociais, portanto imersos em “armazém de conceitos, convenções e
práticas”, (STREET, 2014, p. 9) nesse sentido, a leitura assume um caráter ideológico, pois as
práticas letradas são produto da cultura, da história e dos discursos, conforme aponta os estudos de
Street (2014) em referência a comportamentos e conceitualizações relativas ao uso dessas
habilidades. As ponderações do autor nos permite entender a leitura como localizada nas tramas
sociais, nas salas de aulas, em articulação com outros elementos: mediações, discursos, sujeitos e
suas relações sociais, tempo e lugar, atividades; coadunando com a perspectiva que toma a noção de
contexto histórico como fundamental, pois inserem os movimentos da estrutura social.
O exposto evidencia ser preciso considerar que as práticas leitoras desenvolvidas estejam em
consonância com as novas demandas educativas do mundo contemporâneo considerando que estas
não acontecem isoladas, nem distantes das relações de poder, da política e do exercício da
cidadania.
De tal modo, quando adentramos os discursos literários sobre a mulher no papel de
leitoras/escritoras, tocamos um terreno ao mesmo tempo fértil e também vazio em identidades no
que se refere a determinados grupos, ao uso de novas tecnologias, novos espaços e contextos. Esta
pesquisa, portanto, parte do princípio de que é preciso entender os modos em que se inscrevem
historicamente os processos de produção de sentidos na constituição leitoras de literatura que se
subjetivam ao ler e que marcam identidade, discutem preconceitos, denunciam violências e que
marcam os textos produzidos em sites e blogs na internet.
A metodologia de pesquisa funda-se na pesquisa-ação, uma vez que pauta-se na interação
das pesquisadoras com colaboradoras da pesquisa, centrando-se em narrativas literárias de
escritoras lésbicas publicadas em sites na internet. O principal objetivo da pesquisa é mostrar como
a ampliação de fronteiras discursivas tem criado fissuras no discurso normativo acerca da mulher
lésbica.
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Para o aprofundamento teórico acerca de tais questões, são trazidos para o diálogo teóricos
do campo da linguagem como Orlandi (1999) e Góes (1997); de gênero Anzaldúa (2000); Lauretis
(1994); Louro (2008); dos estudos literários Dalcastangné (2007; 2005); Vieira e Oliveira (2016);
da sociologia Castells (2003); da filosofia Althusser (1995); e outros.
Sendo uma pesquisa em andamento, ainda não há possibilidade de apresentar resultados.
A FORMAÇÃO DA LEITORA LITERÁRIA E AS QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE
No horizonte da diferença é passível colocarmos em análise os sentidos, as relações, as
identidades e subjetividades, decorrentes das práticas de leitura e escrita em que se
envolvem/envolveram mulheres lésbicas em nossa sociedade, tanto no contexto escolar quanto para
além deste.
Sob esse prisma, um fator importante para pensar o insucesso em relação à formação de
leitoras literárias, pode residir no fato de se desconsiderar a variedade de contextos referentes ao
lugar de fala dessas mulheres nas obras selecionadas pelas escolas. Esse fato contradiz o que vem
sendo norteado no âmbito dos estudos literários, uma vez que lidando com representações, há vieses
e conhecimentos suscitando por serem desvelados (DALCASTAGNÈ, 2007).
Na linha do tempo, o cânone literário sempre foi ocidental, valorizou a escrita masculina,
branca, heteronormativa e de classe média-alta. Em contrapartida, as narrativas presentes na
literatura não-canônica de autoria lésbica abordam a questão feminina registrando concepções
indispensáveis sobre esse universo para superação de paradigmas discriminatórios, pois:
O feminino se apresenta como performance, como construção discursiva, sendo a
maneira mais apropriada de compreender, na atualidade, os diferentes modos de
circulação de corpos e de discursos sobre corpos, de identidades e de discursos sobre
identidades com os quais nos defrontamos cotidianamente na literatura ou fora dela.
(VIEIRA E OLIVEIRA, 2016 p. 10).

Tais abordagens empreendidas no debate acerca da existência de uma escrita feminina e,
mais notadamente, lésbica são de centralidade cultural, advindas de um sistema patriarcal e assim
pode-se falar em literaturas femininas e masculinas estabelecidas por um sistema sociocultural
ainda vigente e produtor de diferenças entre ser-homem e ser-mulher.
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Embora o desejo feminino tenha sido contado nas diversas épocas da história e expressa por
diversos textos, em sua maioria foi escrito por homens. A homossexualidade, dissimulada por tabus,
é terra a ser explorada; não sem percalços para quem se predisponha a contá-la ou a estudá-la.
De tal maneira, romper com a tradição e a canonicidade imposta na literatura permite
adentrar por concepções e subjetividades, conferindo a essas narrativas o poder de inscrever
questões próprias do universo feminino lésbico de forma contundente, capaz de contribuir para
superação de modelos hegemônicos e discriminatórios, desse modo, o fenômeno da internet se
apresenta como possibilidade para ampliar as fronteiras discursivas.
Em tempos contemporâneos, onde se dilatam os espaços de produção, circulação e consumo
literário, temos presenciado a amplitude de fronteiras discursivas da literatura, notadamente as
inscritas no ambiente virtual/internet, o qual se destaca como potente ferramenta para atuação,
organização e expressão política, tais escritos nos tornam cumplices e geram o diálogo, a interação,
a identificação entre pares.
No âmbito das escritas de literatura lésbica em rede, elas nos tornam cúmplices ao gerar o
diálogo, a interação, a identificação mostrando-se ferramenta para atuação, organização e expressão
política, que se nutre de informação alcançando um dos princípios da comunicação humana,
revelando-se tecnologia participativa a partir da emissão, recepção e difusão, pois “(...) a formação
de redes, é uma prática humana muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo,
transformando-se em redes de informação energizadas pela internet” (CASTELLS, 2003, p. 17).
De acordo com Góes (1997, p. 156) “Ler, é um debruçar-se, explorando os próprios
sentimentos, examinando as próprias reações através das relações que o próprio texto oportuniza”.
Considerando essas premissas, ao ler um romance, pode a leitora estar em busca de conectar-se a
outras experiências de sua vida, encontrar alguém como ela, querer entender o outro, ter outro sexo
ou encontrar uma maneira diferente de ver o mundo, portanto “reconhecer-se em uma representação
artística, ou reconhecer o outro dentro dela, faz parte de um projeto de legitimação de identidades,
ainda que elas sejam múltiplas” (DALCASTAGNÈ, 2005 p. 14).
Assim, a linguagem literária se constitui veículo de valores, significados discursos próprios
de um grupo, manifestando a forma como se expressam e desenvolvem suas práticas afetivas,
culturais, seus modos de ser, agir e pensar. Na ótica dessa percepção a leitura é um espaço de
reflexão sobre identidade de gênero. Nas palavras de Lauretis (1994, p. 237).
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“é aí, que os termos de uma construção diferente podem ser colocados – termos que
tenham efeito e que se firmem no nível da subjetividade e da auto-representação (...)
cruzando e recruzando as fronteiras – e os limites – da(s) diferença(s) sexuais.

Desse modo, a literatura promete tais possibilidades, pois reúne essa pluralidade de
perspectivas sociais e culturais, e, para que tal possibilidade se efetive, é necessário ampliar as
fronteiras discursivas, visto que essas abrigam possibilidades e impossibilidades de identificação do
sujeito com determinados sentidos, resultante das suas reais condições de existência e da
representação imaginária que ele faz dessas condições (ALTHUSSER, 1995, p.85).
Para tanto, é necessário subverter com a tradição e a canonicidade imposta na literatura que
permite adentrar por concepções e subjetividades, conferindo ao texto literário o poder de inscrever
questões próprias do universo feminino lésbico de forma contundente, capaz de contribuir para
superação de modelos discursivos hegemônicos e discriminatórios e como possibilidade para
subverter essa ordem.
Na perspectiva de Louro (2008), gênero e sexualidade são também entendidos como
discursos, modos discursivos, tratados como constructos que se fazem pela cultura, espaços
linguísticos e culturais. Desse modo, as diferentes manifestações da linguagem passam a ser
entendidas como prática, dotada de valores e “lugar de embates de poderes que tanto pode manter
ou subverter discursos que fundam e legitimam noções naturalizadas de gênero e sexualidade”
(VIEIRA; OLIVEIRA, 2016).
CENÁRIOS, LUGARES E ATRIZES
A perspectiva metodológica dessa investigação se firma nas bases da pesquisa qualitativa,
cujo método será pautado na pesquisa-ação e terá como campo de discussão e dispositivos de
análise categorias específicas da Análise do Discurso, partindo do princípio de que é preciso
entender os modos em que se inscrevem historicamente os processos de produção de sentidos na
constituição de leitura literária de mulheres lésbicas.
A palavra discurso etimologicamente “tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por,
de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática da linguagem (...)” (ORLANDI,
1999, p. 15) e, desse modo, o foco de análise estará nas categorias: memória, nas ideologias, os não
ditos e/ou já ditos.
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A opção pela metodologia da pesquisa-ação justifica-se pela proposta de intervenção, na
qual, após pesquisa preliminar de levantamento dos conhecimentos já produzidos por mulheres
lésbicas acerca da literatura produzida, notadamente em meio eletrônico, nosso específico campo de
interesse, serão propostas atividades interventivas de leitura e produção de texto literário com
temática específica, o que leva as pesquisadoras a visualizarem um modo de conceber e de
organizar uma pesquisa social de finalidade prática e que esteja de acordo com as exigências
próprias da ação e da participação de colaboradoras da situação observada, afinal, como ensina
Thiollent (2011, p. 22).
Nessa perspectiva, é necessário definir com precisão, de um lado, qual é a ação, quais
são os seus agentes, seus objetivos e obstáculos e, por outro lado, qual é a exigência de
conhecimento a ser produzido em função dos problemas encontrados na ação ou entre
os atores da situação.

É, ainda, esse autor que defende que a Pesquisa-Ação não é constituída apenas pela ação ou
pela participação. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir
para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das questões abordadas. Do ponto de vista
científico, o autor afirma que a pesquisa-ação é uma proposta metodológica e técnica que oferece
subsídios para organizar a pesquisa social aplicada sem os excessos da postura convencional ao
nível da observação, processamento dos dados, experimentação etc.
A pesquisa preliminar ou fase exploratória, segundo Thiollent (2011, p. 56), consiste em
descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro
levantamento (ou diagnóstico) da situação dos problemas prioritários e de eventuais ações. Assim,
serão levantadas as produções literárias lésbicas que se pode encontrar na internet e buscar
mulheres que leem e/ou escrevem essa literatura para chama-las a participarem da pesquisa. A partir
desse primeiro contato, vão ser construídas as sequências interventivas de produção de leitura e
escrita.
Como dispositivos de pesquisa, serão priorizadas as entrevistas abertas e semiestruturadas,
além de análise de textos em mídias digitais que versem sobre o tema do lesbianismo.
A composição do cenário contará com a participação de mulheres lésbicas, alunas de cursos
de graduação, num quantitativo de quinze (15) com diferentes tempos de vida e experiência. O
objetivo é poder apreender em diferentes perspectivas os sentidos que se constituem nos textos
inscritos no discurso de gênero e sexualidade que circulam em sites e/ou blogs no ambiente virtual,
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considerando as relações de gênero e sexualidade no campo discursivo o qual definimos enquanto
constructo gestado pela linguagem e pela cultura.
À GUISA DE CONCLUSÃO
É importante ponderar que o estudo aqui proposto alcança vertentes importantes e
interdependentes, que implica sair da mera descrição, ou do discurso sobre o sujeito, mas fazer algo
sobre quem se fala com a força do testemunho.
O testemunho nos reporta a Glória Anzaldúa (2000, p. 232) que em suas cartas escritas às
mulheres afirmava: “escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as
histórias mal escritas sobre mim, sobre você”, por essa razão suas obras acrescentaram uma
contribuição fundamental sobre a consciência mestiça, lésbica e queer na história do feminismo.
Trata-se de perceber as relações de gênero e sexualidade no campo discursivo o qual
definimos enquanto constructo gestado pela linguagem e pela cultura. Assim, a linguagem literária
se constitui veiculo de valores, significados discursos próprios de um grupo, manifestando a forma
como se expressam e desenvolvem suas práticas afetivas, culturais, seus modos de ser, agir e
pensar.
Destacamos ainda ser imprescindível discutir e refletir o tema amplamente no ambiente
escolar, bem como rever currículos, desenvolver pesquisas, tecer um olhar em qualquer espaço
onde são construídas identidades de gênero e sexualidades no sentido de uma educação menos
legitimadora de condutas e comportamento de gênero na escola ou em casa, e que ainda se constitui
um desafio a ser conquistado. Discutir relações de gênero em seu contexto significa também
discutir as práticas e seus sujeitos para redescobrir e desconstruir significados.
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Resumo
Este texto apresenta-se como uma proposta para discutir a formação de leitoras de literatura. É uma
pesquisa de doutoramento que se iniciou em 2020, e que visa investigar a leitura literária feita por
mulheres lésbicas, considerando que é preciso reescrever o que é ser mulher lésbica e revelar aspectos
que são silenciados, omitidos por uma memória coletiva organizada por uma sociedade machista, e, no
geral, homofóbica. No horizonte da diferença é possível colocarmos em análise os sentidos, as relações,
as identidades e subjetividades, decorrentes das práticas de leitura e escrita em que se
envolvem/envolveram as mulheres lésbicas, tanto no contexto escolar quanto para além dele. Nessa
perspectiva, ao longo do processo de formação para leitura literária, manter uma estreita relação entre
essas mulheres e a literatura é factível se a leitura do texto ficcional acontecer não pela anulação do real,
mas pela recriação e representação desse. Na ótica dessa percepção, se expressam as várias
potencialidades que o ambiente da internet gera para socialização e visibilidade de aspectos culturais e
identitários. Essa pesquisa parte do princípio de que é preciso entender os modos em que se inscrevem
historicamente os processos de produção de sentidos na constituição da leitora literária que marca
identidade, discute preconceitos, denuncia violências e que marcam os textos produzidos em sites e
blogs na internet. O corpus de análise serão os discursos das leitoras que serão escritos após leitura de
narrativas literárias de escritoras lésbicas publicadas em sites na internet – buscamos mostrar como a
ampliação de fronteiras discursivas tem criado fissuras no discurso normativo a partir da leitura de
teóricos como Orlandi (1999); Góes (1997); Anzaldúa (2000); Dalcastangné (2007); Castells (2003);
Althusser (1995); Vieira e Oliveira (2016) e outros.
Palavras-chave: Leitora Literária; Discurso; Lésbica; Gênero.
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O PRECONCEITO EM FACE DA DIVERSIDADE DE
GÊNERO NA ESCOLA
Vivian Paula Viegas – PUC/SP
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INTRODUÇÃO
Somos seres humanos diversos em praticamente tudo – raça, cor da pele, cultura, corpo,
religião etc. É no cotidiano que se criam e perpetuam as práticas que contribuem para a afirmação
de poder de certos grupos sociais, mas, também é nele, principalmente o escolar, que se pode
introduzir de forma gradativa as mudanças em tais práticas.
Ao pensarmos sobre a diferença entre os sexos, o termo gênero não reflete a realidade
biológica primária, mas pode indicar o sentido dessa realidade quando justificamos os
comportamentos sociais de mulheres e homens como decorrentes de uma ordem natural, o que é
claramente uma formulação ideológica. Gênero deve ser compreendido como uma construção
cultural, e de origem social, das identidades subjetivas de mulheres e homens, como assevera Grossi
(1998), apesar das regras sociais calcadas na determinação biológica diferencial dos sexos.
Todas essas considerações levam ao seguinte entendimento: trata-se de uma questão de
identidade e não de transtorno quando alguém vive a experiência de gênero desvinculada daquilo
que é esperado em termos de comportamento que, em tese, pertence aos indivíduos de determinado
sexo biológico. Não menos importante é ressaltar que as variantes de gênero não possuem relação
direta com a orientação sexual de cada indivíduo.
Ao abordar o tema da diversidade de gênero no ambiente escolar, existem preconceitos e
desafios a serem enfrentados pelos professores em seu dia-a-dia nas salas de aula. Por um lado, se o
professor crítico enxerga como “sorte” a diversidade geral, vista como fonte de enriquecimento da
ação pedagógica, por outro, é necessário lançar mão de estratégias especiais para envolver a todos,
evitando linguagem, procedimentos e conteúdos inadequados ou desrespeitosos aos alunos. Desse
modo, muitos temas podem se tornar tabu na sala de aula, como religião, política e sexualidade.
GÊNERO
Ao enfatizar gênero como categoria de análise à luz das teorias elaboradas pelos estudiosos
no assunto, com destaque para Judith Butler, remete-se para o pensamento plural e para o exame
das representações de homem e mulher, esquivando-se dos argumentos biológicos e culturais
usados para explicar a desigualdade, os quais historicamente posicionam o masculino como
referencial.
Se o gênero ou o sexo são fixos ou livres, é função de um discurso que, como se irá
sugerir, busca estabelecer certos limites à análise ou salvaguardar certos dogmas do
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humanismo como um pressuposto de qualquer análise do gênero. O lócus de
intratabilidade, tanto na noção de “sexo” como na de “gênero”, bem como no próprio
significado da noção de “construção”, fornece indicações sobre as possibilidades
culturais que podem e não podem ser mobilizadas por meio de quaisquer análises
posteriores (BUTLER, 2016, p. 30).

Segundo Butler, estamos diante de uma “ordem compulsória” que exige uma coesão total
entre sexo, gênero e orientação sexual, ou seja, a imposição de que todos os desejos e práticas são
essencial e obrigatoriamente heterossexuais. Um exemplo dessa ordem compulsória é: ao saber que
o bebê, ainda no útero da mãe, possui uma vagina, todo seu vestuário e seus brinquedos futuros
serão definidos conforme o padrão cultural estabelecido para as meninas, inclusive com o
condicionamento de sentir atração sexual por meninos. Butler desmonta a relação direta, imediata e
obrigatória entre sexo, gênero, orientação e desejo sexual, destacando a necessidade de revolucionar
a ordem social que leva compulsoriamente os indivíduos a se identificarem com o que se espera
deles. Se isso não acontecer, a noção de gênero continuará legitimando essa ordem na medida em
que se torna um instrumento que inscreve o sexo e as diferenças sexuais fora do campo do social,
ou seja, o gênero aprisiona o sexo em uma natureza inalcançável à nossa crítica e capacidade de
transformação social.
Muitos e qualitativamente diversos são os usos do termo gênero, sempre procurando
ultrapassar o determinismo biológico como explicação. Há aqueles que o utilizam para explicar a
produção histórica e cultural das diferenças sexuais, mas que mantêm o sexo como elemento de
distinção. Outros não encontram apoio na biologia para explicar as diferenças e semelhanças entre
homens e mulheres, considerando a predominância cultural.
O ponto de partida para a construção social do que é ser homem e mulher é a diferença
biológica. O sexo é atribuído ao fator biológico, enquanto gênero é uma construção histórico e
social. A noção em torno de gênero aponta para a dimensão das relações sociais do masculino e do
feminino.
O PRECONCEITO
Entende-se o preconceito como uma predisposição, uma atitude voltada contra o objeto
(coisa, pessoa, grupo, sociedade, cultura, natureza etc.), um conceito desfavorável previamente
concebido, baseado somente no sentimento hostil de um indivíduo ou grupo antes de qualquer
experiência. Motivado por hábitos de julgamento que estabelecem categorizações, criando
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estereótipos ou generalizações apressadas, o preconceito provoca naqueles que o empregam um
elemento afetivo e qualitativo não determinante pela realidade do grupo alvo do preconceito, ou
seja, o preconceito tem mais relação com as normas de valores do indivíduo preconceituoso do que
com as particularidades de fato do seu objeto.
E como as vítimas são intercambiáveis segundo a conjuntura: vagabundos, judeus,
protestantes, católicos, cada uma delas pode tomar o lugar do assassino, na mesma
volúpia cega do homicídio, tão logo se converta na norma e se sinta poderosa
enquanto tal. Não existe um genuíno antissemitismo e, certamente, não há nenhum
antissemita nato (HORKHEIMER; ADORNO, 2006, p. 142).

São muitos os estereótipos presentes nos preconceitos que são dirigidos a variados objetos, e
algo destes deve estar presente na composição daqueles estereótipos, ainda que não seja
mencionado nada desse objeto na sua composição e enunciação. Portanto, pode-se afirmar que o
indivíduo propenso ao preconceito não depende da experiência com o objeto para se realizar como
preconceituoso, embora o objeto não seja totalmente independente do estereótipo correspondente a
ele. Seja como for, ainda que o preconceito expresse mais o que constitui o preconceituoso do que
sobre a vítima, a estereotipia em relação à gênero é diferente daquele que se volta contra o negro
que, por sua vez, também não é igual ao estereótipo sobre o judeu, ainda que os dispositivos
psicológicos envolvidos em todas essas operações tenham similaridades.
Os estereótipos do homem adulto, forte, empreendedor, independente, funciona como
padrão de ideal social. Que ele não possa ser independente, uma vez que também
depende das circunstâncias sociais; que ele continue frágil, quer frente à vontade
coletiva, quer porque, como Freud (1986) mostrou, o passado que é vivido como
fragilidade frente ao mundo adulto sobrevive no adulto, são dados que devem ser
ocultados de sua consciência. Certamente, os estereótipos que ele atribui ao outro e a
si mesmo contribuem para isso (CROCHÍK, 1996, p. 50).

Entende-se como preconceito de gênero toda manifestação ou tendência de atitude que leve
à discriminação negativa dos indivíduos não enquadrados na heteronormatividade binária ou que
não atendam as expectativas dos papéis de gênero esperados e construídos culturalmente por sua
sociedade. Os estudos sobre a personalidade autoritária, realizado pelos autores da teoria crítica da
sociedade, especialmente Adorno, permitiram verificar a relação entre a adesão a tipos de ideologia
política – liberal ou conservadora – e conformações da personalidade predispostas ou não ao
fascismo, portanto, ao preconceito.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

410

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

Ao entender o preconceito como um dos meios fundamentais de promoção da barbárie, os
autores da teoria crítica da sociedade, com suas elaborações, permitem a reflexão sobre o papel da
escola como um caminho próspero para a resistência ao preconceito. A autorreflexão crítica, o
conhecimento que a psicologia e a sociologia proporcionam sobre as motivações que produzem a
agressividade e a violência, a educação política e a valorização da experiência formativa podem ser
fontes de resistência para os sujeitos, com a consequente não adesão às tendências que promovem a
barbárie.
MÉTODO
Criei uma escala para detectar a coesão, bem como a tendência de pensamento e atitude do
indivíduo em relação ao preconceito de gênero, assim como identificar e analisar, por meio das
respostas, as ações e tendências dos professores diante dos conflitos relacionados às questões de
gênero. Tal escala foi elaborada com base na minha experiência como ser humano e professora, mas
também pela vivência social e militância como mulher, lésbica com identidade de gênero masculina
que me deram elementos importantes para elaboração dos itens, foram consultados e serviram de
inspiração trabalhos de vários autores como Leon Crochík por exemplo, bem como a Escala F dos
frankfurtianos, estudos e artigos sobre a personalidade autoritária.
CONCLUSÕES
Conforme os dados constantes da tabela até o momento, os estudantes possuem maior
inclinação ao preconceito de gênero do que os docentes. Atribuiu-se este fato às discussões e à
formação continuada realizadas nas duas escolas. Se tal explicação estiver correta, isso indica a
necessidade de ações que evidenciem as questões de gênero, o preconceito e os problemas
derivados das tensões e conflitos presentes na escola, o que pode contribuir para o esclarecimento
do corpo docente e, também, dos alunos.
Comparando docentes e estudantes por gênero confirma-se a tendência de maior preconceito
por parte dos estudantes. Em uma sociedade patriarcal e, ainda, machista e conservadora não de
estranhar que os homens tenham obtido um escore médio mais alto que as mulheres.
As respostas em geral tanto do corpo docente, como discente não apresentaram nenhuma
radicalidade extrema, ou seja, ninguém a princípio absolutamente preconceituoso, portanto visando
continuidade da pesquisa pretendo aprofundar as análises, realizando testes estatísticos para
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confirmar validade dos achados sobre as diferenças encontradas, assim como também verificar se
de fato essas diferenças são significativas. Aprofundar a análise tanto dos estudantes como dos
docentes com escores muito altos em confronto com os de escores muito baixos, analisar se existe
diferença significativa nos escores do corpo docente, confrontando as escolas pesquisadas. Verificar
nas escolas envolvidas se algum trabalho em relação à diversidade de gênero já foi realizado nas
unidades, pretendo também ampliar a discussão sobre preconceito, gênero e a educação.
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ANEXOS
1) Escala PG (Preconceito de Gênero)
Identificação:
2) Se for professor, há quanto tempo atua no magistério?
( ) Menos de 5 anos
( ) Entre 5 e 10 anos
( ) Entre 11 e 15 anos
( ) Entre 16 e 20 anos
( ) Acima de 20 anos
Escala de opinião
1) É uma situação aceitável os meninos brincarem de boneca.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
2) É inadmissível a existência de banheiros unissex para uso coletivo dos estudantes nas escolas.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
3) No verdadeiro romantismo o homem sempre paga a conta.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
4) Não há nada de mais no fato de os homens usarem saia.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
5) Sempre me surpreendo quando descubro que uma pessoa que não aparenta é gay.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
6) Ser bruto é da natureza do homem; ser delicada é da natureza da mulher.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
7) Homens não fazem tricô e crochê.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
8) Não é agradável ver mulheres bebendo em bares.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
9) Ballet não é para meninos, pois os torna afeminados.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
10) Respeito os gays, desde que não chamem a atenção.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
11) Os gays são mais sensíveis que os héteros.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
12) Lésbicas masculinizadas são, na verdade, mulheres com algum tipo de desorientação.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
13) Maquiagem, hoje em dia, é um item tanto para uso de meninas como de meninos.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
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plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
14) Os homens de verdade nunca fariam sexo com outros homens.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
15) Ser gay é uma possibilidade para todas as pessoas, independentemente da condição social.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
16) O casamento gay é uma conquista importante para a sociedade.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
17) Tudo bem homens cuidarem somente da casa e dos filhos, enquanto as mulheres sustentam a família.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
18) As mulheres são mais cuidadosas que os homens.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
19) Caso uma mulher tenha sido casada por vários anos com um homem, após o divórcio só terá um envolvimento
afetivo com outra mulher por causa da frustração.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
20) Geralmente homens que escolhem profissões tradicionalmente consideradas femininas o fazem por serem gays.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
21) Se um menino desde a infância apresentar gestos e trejeitos femininos, corrigi-lo energicamente é o melhor a
fazer para que ele não se torne gay na vida adulta.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
22) Ser bruto é da natureza do homem; ser delicada é da natureza da mulher.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
23) A orientação sexual de alguém não deveria ser fator de avaliação de seu caráter e de sua competência.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
24) Uma mulher deve ser cuidadosa na escolha de suas roupas, se não quiser passar a impressão errada.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
25) Aos psicólogos deve ser autorizada a “cura gay” para quem busca tal tratamento.
Concordo
Concordo
Nem concordo
Discordo
Discordo
plenamente
parcialmente
nem discordo
parcialmente
completamente
II - Número de sujeitos e média dos escores de docentes e estudantes por gênero

Estudantes
Docentes
Total

Mulheres
N°
Média
26
51,96
39
42,67
65
47,32

Homens
N°
Média
30
73,43
01
50,00
31
61,72

Não declarado
N°
Média
02
66,00
02
66,00
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Resumo
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa em andamento, onde até o presente momento se
investigou a posição de docentes e estudantes em relação ao tema diversidade de gênero no âmbito
escolar. Identificou-se e analisou-se as tendências de atitude com base nas manifestações sobre gênero e
as situações envolvidas no ensino fundamental de escolas pertencentes às redes municipais de Diadema
e São Paulo. Muitas são as dificuldades encontradas no desafio de romper práticas e ideias préconcebidas em torno das questões de gênero e a diversidade envolvida, observa-se na escola o desafio
de tratar as diferenças e combater o preconceito que surge ante essa situação. A hipótese formulada
para esta investigação pode ser expressa nos seguintes termos: mesmo a escola sendo é um local
privilegiado para trabalhar os valores éticos de respeito ao outro, com base no reconhecimento da
pluralidade e da necessidade das relações sociais inclusivas e democráticas, muitas vezes são
promovidas ideias e práticas que reforçam estereótipos e preconceitos de gênero. Numa sociedade
desigual os grupos dominantes defendem fortemente seus costumes, crenças, tradições e hábitos como
o padrão a ser seguido, sem reconhecer o valor de outras manifestações culturais. E esta é uma
estratégia para garantir as relações de poder vigentes. Discutir a temática da diversidade de gênero na
escola ainda é um tabu carregado de dúvidas e medos. Os dados foram obtidos por meio do uso de
uma escala de atitude elaborada e validada para esta pesquisa. O aporte teórico foi extraído das obras de
Adorno e Horkheimer, especialmente as considerações sobre o indivíduo, sociedade e preconceito.
Palavras-chave: Preconceito; Diversidade; Gênero; Escola.
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DIVERSIDADE E FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES/AS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Leandro Gileno Militão Nascimento – UNEB
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios – UNEB

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A temática da Diversidade no contexto escolar tem nos convocado a reflexões sobre
questões atuais e urgentes postas pela contemporaneidade e que precisam ser debatidas, analisadas e
trabalhadas na escola. As diferenças que atravessam e constituem o cotidiano escolar têm exigido
outros modos de ser docente, outras formações, outras políticas de conhecimentos construídas com
os sujeitos envolvidos.
Nas últimas décadas, as políticas de diversidade ganharam destaque nas formações de
professores/as através do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), sendo incorporadas nas
propostas das secretarias municipais de ensino. A partir deste contexto e com o atual cenário
nacional, buscamos entender o lugar ocupado pela diversidade na formação, assim como as
experiências de formação que os/as professores já vivenciaram. Assim, apresentamos uma etapa
inicial da pesquisa de doutoramento em que buscamos realizar um levantamento documental e
narrativo acerca do cenário da formação continuada e sua relação com a diversidade, construída a
partir das seguintes questões: Quais temáticas acerca da diversidade são trabalhadas na formação
continuada de professores/as na Rede Municipal de Salvador? O que narram os professores/as
acerca de suas experiências com a diversidade a partir destas formações?
Trata-se de uma abordagem qualitativa, utilizando-se, sobretudo, da pesquisa narrativa para
colher as experiências de formação dos/as docentes da Rede Municipal de Salvador. Conforme
Delory-Monberger (2016, p.136): “a pesquisa biográfica faz assim uma reflexão da inscrição do
agir e do pensar humano em figuras orientadas e articuladas no tempo que organizam e constroem a
experiência segundo a lógica de uma razão narrativa”.
A pesquisa foi desenvolvida na Rede Municipal de Salvador, especificamente, na Gerência
Regional de Educação do Cabula. Por ser uma etapa exploratória foi realizado um levantamento
documental acerca dos Programas de Formação continuada ofertada pela SMED/Salvador, cujas
temáticas voltam-se para as questões da Diversidade na Educação. Os registros foram colhidos no
site da referida Secretaria. Além disso, foram selecionadas seis professoras do Ensino Fundamental
de escolas envolvidas com os referidos Programas para participar da entrevista narrativa.
Nesse sentido, o artigo visa compreender como os/as professores/as têm construídos os
processos formativos na relação com a diversidade na Educação Básica, a partir dos programas de
formação continuada que são ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador, Bahia.
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DIVERSIDADE E OS CENÁRIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE
A diversidade é um elemento fundante nos processos de formação de professores/as, uma
vez que, compreendemos como uma dimensão epistêmico-política da profissão docente, além de
concebermos como uma construção histórica, cultural e social das diferenças (GOMES, 2008).
Nesse sentido a escola lida com questões da diversidade cotidianamente, que cada vez mais
se reafirma, sendo desta forma, um debate que exige postura política, social e também pedagógica
em uma perspectiva de enfretamento, entendendo que a escola pode contribuir para isso. Nesse
sentido trazemos a narrativa da professora Daniele:
Aqui na escola a diversidade pulsa o tempo todo, a nossa escola trabalha muito com a
Lei 10.639/03, nossos estudantes aprendem além do conteúdo do livro didático,
aprendem a respeitar o outro na sua forma de ser. Já participei do NUPER – Núcleo de
Políticas Educacionais das Relações Étnico-Raciais, aprendi muito. A gente não
consegue dá conta de tudo, mas temos esse cuidado de conversar, de mostrar a eles
que é necessário respeitar o outro que é diferente de mim. (Daniele. Entrevista
narrativa. 2020)

A professora Daniele reconhece a importância a e relevância da temática em discussão, ela
leva a reflexão de que vivemos em contexto da diversidade, e a individualidade, a diferença deve
ser respeitada, reconhecida porque somos diferentes uns dos outros e a formação tem ajudado nisso.
Para Mclaren(2000), ao tratarmos a questão da diversidade, devemos fazê-lo com ênfase na
reflexão a respeito do processo pelo qual foi construída e continua a ser afirmada a supremacia de
alguns grupos humanos em detrimento de outros, no intuito de questionar o poder e os privilégios
presentes nas relações sociais.
Refletir sobre essas questões da diversidade nos parece importante para percebermos que
trabalhar nessa perspectiva é pensar em favorecer o diálogo, dar espaço para as diferenças, para a
especificidade de cada estudante, chamar atenção para a participação de todos na construção de um
espaço plural e significativo.
Candau (2009, p.203) contribui afirmando que, “Em geral, a cultura escolar continua
fortemente marcada pela lógica da homogeneização e da uniformização das estratégias
pedagógicas”. Dentro dessa mesma abordagem, é que corroboramos com Canen e Xavier (2011)
quando afirmam que:a formação continuada de professores possui um papel relevante, uma vez que
preparar professores para refletirem e trabalharem com a diversidade cultural no contexto escolar

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

418

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

significa abrir espaços que permitam a transformação da escola em um local em que as diferentes
identidades são respeitadas e valorizadas, consideradas fatores enriquecedores da cidadania.
A escola como lugar privilegiado de formação precisa se desfazer desse modelo homogêneo,
que trata os/as alunos/as diferentes como iguais e avançar para uma proposta de uma educação
intercultural.
FORMAÇÃO CONTINUADA E DIVERSIDADE: ENTRE PROGRAMAS E NARRATIVAS
A Conferência Nacional sobre o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2009), traz nesse
movimento o reconhecimento da diversidade brasileira e tem sido apontada como dimensão a ser
trabalhada na formação continuada de professores.
Com o levantamento documental, percebemos que a SMED tem 20 Programas e destes
apenas três tratam de questões sobre a diversidade, são eles: Fundo Municipal para o
Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes (FIEMA);
Atendimento Escolar Hospitalar e Domiciliar e Núcleo de Políticas Educacionais das Relações
Étnico-Raciais (NUPER).
Diante da oferta destes programas na Rede, buscamos fazer um levantamento de
experiências narrativas com a formação vivenciada pelos/as docentes. Acerca dessas experiências, a
professora Daniele nos chama atenção para a autoformação:
Participei de uma formação com o NUPER aqui na escola, foi maravilhosa, me senti
segura e tive algumas ideias. Fiz planejamento, mudei algumas coisas em sala de aula.
Me ajudou a desenvolver em meus alunos outras posturas. Deveria ser uma formação
permanente não pontual. Mas serviu muito, hoje já compro livro com a temática afrobrasileira para estudar e na escola também fazemos estudos. (Daniele. Entrevista
narrativa. 2020)

Daniele vem nos dizer sobre a importância da formação que contribui em sala de aula, uma
formação voltada para a diversidade, para o respeito ao outro para que possam subsidiar aos/as
professores/as iniciar ou dá continuidade a uma reflexão sobre como organizar práticas pedagógicas
na diversidade em todos os seus aspectos. A professora na sua narrativa mostra a importância da
autoformação, como recurso importante e necessário para a profissão docente. Partimos do
pressuposto de que o/a professor/a é sujeito capaz de criar e recriar sua própria formação como nos
aponta Nóvoa (1992)
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Compartilhamos trechos da narrativa da professora Carina e sua preocupação com a
formação. Ela destaca:
As formações de professor sempre foram baseadas nas metodologias pedagógicas,
depois passaram a pensar nos conteúdos ficam nisso o tempo todo, parece que não
sabemos nada. Tenho muitas dúvidas e dificuldade de trabalhar com alunos
deficientes, com alunos que já mostra uma tendência homossexual. Outro dia meu
aluno de sete anos pediu meu batom para passar nele. Não tive reação. Tenho até
medo de dizer alguma coisa e repercutir depois na escola, na família. Não tem
formação para isso. Sei que a gente precisa aprender, mas sozinha fica complicado.
(Carina. Entrevista narrativa. 2020)

Com essa narrativa, ela revela limitações, desafios na formação continuada e chama a
atenção para a necessidade desse movimento de formação poder olhar para outros marcadores
sociais da diferença. Para isso, é necessário que as pessoas envolvidos/as no processo educacional
sejam convidados/as a construir saberes, repensar práticas escolares, relacionadas à convivência
com as diferenças, para tentar responder a essa demanda que é uma realidade nas escolas públicas
brasileiras. Ou seja, a professora ressalta a importância de buscar as singularidades construídas no
cotidiano da escola, através das vozes dos/as seus/suas próprios/as sujeitos.
A professora Carla narra sobre sua experiência com a formação e a diversidade na educação
básica:
Participei de uma formação organizada pela SMED e os parceiros que acompanham
nossos alunos com deficiência. Foi uma formação muito boa, aprendi muito e levei
para minha sala de aula algumas aprendizagem que vem dando certo, tenho aluno
altista severo e um com síndrome de Down , a troca de saberes foram importantes e
me fez rever a minha prática. Não é fácil, mas a formação me ajudou muito, conto
com apoio da professora do AEE. (Carla. Entrevista narrativa. 2020)

Essa narrativa da professora Carla vem nos mostrar o significado da formação quando o/a
professor/a se envolve e sabe de sua importância para que o processo de aprendizagem aconteça e
com ela surgem práticas significativas que irão reverberar no bom andamento do/a estudante, em
parceria com outros sujeitos da escola. Percebemos um movimento de acolhimento dos programas
voltados para os sujeitos com deficiência, uma vez que as docentes ressaltaram as dificuldades em
lidar com esta realidade na escola. A professora afirma o lugar da formação continuada e,
sobretudo, o desdobramento através de ações colaborativas que são construídas a partir das
experiências produzidas na relação com a diversidade na sala de aula.
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O que fica visível no pequeno recorte que trazemos para discussão é que as experiências de
formação das professoras vivenciadas com as temáticas da diversidade foram acolhidas e
representativas para o processo de constituição de modos de ser docente no cotidiano da escola. Há
sinalizações de espaços ainda reduzidos nos programas ofertados em relação a participação de
todos/as professores/as envolvidos, assim como, de temáticas que possam contemplar um maior
número de marcadores sociais da diferença.
CONCLUSÕES
A formação continuada de professores/as e a diversidade são palavras-chave para pensarmos
uma educação que possa ir além dos conteúdos programáticos, que valorize a pessoa humana. Por
vivenciarmos a escola pública da Educação Básica é que acreditamos que a reflexão sobre a
diversidade precisa ser o ponto de partida da nossa caminhada para conseguirmos uma formação
que ofereça subsídios aos/às professores/as para auxiliá-los/as nas práticas pedagógicas inclusivas.
Os programas de formação continuada ofertados pela SMED têm uma grande importância
para rede municipal de ensino de Salvador, uma vez que criam oportunidades de diálogos com a
temática no cotidiano da escola. Entretanto, esta etapa da pesquisa revela que eles não chegam a
todos/as professores/as e não visibilizam experiências singulares construídas nas escolas.
Percebemos, nas narrativas das professoras que apenas os dois marcadores sociais da diferença raça
e pessoas com deficiência foram contemplados nas temáticas das formações continuada ofertadas.
O levantamento realizado ainda é inicial não tendo como aprofundar como esses programas foram
introduzidos na rede municipal e os reflexos em relação às produções de experiências formativas
docente.
As narrativas das docentes também nos revelaram que a escola apesar de dar alguns passos
em direção ao trabalho com a diversidade, ainda demonstra dificuldades em lidar com algumas
situações que envolve a diversidade em de sala de aula. Dessa forma, salientamos que não haverá
um currículo educacional que garanta aprendizagens a nossos/as estudantes se este não se preocupar
em incluir a temática da diversidade em sala de aula, uma vez que é necessário compreendê-la
como lócus de constituição dos sujeitos e da formação.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo compreender como os/as professores/as têm construídos os processos
formativos na relação com a diversidade na Educação Básica, a partir dos programas de formação
continuada que são ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador, Bahia. O foco do
estudo versa sobre os desafios postos pelo atual cenário nacional, principalmente no que diz respeito a
relação entre diversidade e a formação de professores/as. O estudo baseia-se nos estudos de Candau
(2009), Canen (2011), Mclaren (2009), Nóvoa (1992), Rios (2016), entre outros. Os/as autores/as nos
permitiram dialogar com a relação produzida entre a educação e a diversidade no contexto da formação
continuada de professores/as. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, em fase exploratória
inicial, se situa na abordagem (auto) biográfica, como dispositivo de recolha de informações, foram
utilizadas entrevistas narrativas com professores/as do Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Salvador, Bahia e um levantamento documental. Esta etapa do estudo revelou que há oferta de cursos
de formação continuada voltados para a diversidade, entretanto as formações não atingem todos/as
os/as docentes. Assim como, dos vinte programas apresentados pela Secretaria, apenas três trazem
questões voltadas para a diversidade. Dos muitos marcadores sociais da diferença, apenas dois foram
temas das formações, sendo eles: pessoas com deficiência e raça. Os demais marcadores são silenciados
nos programas de formação. Os/as professores/as que participaram das formações apontam em suas
narrativas a necessidade que as formações visibilizem experiências singulares construídas nas escolas,
uma vez que é o lócus em que a diversidade se constitui.
Palavras-chave: 1; Diversidade. 2; Formação Continuada 3; Educação Básica.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

422

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

DIVERSIDADE E DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR
Jully Ana Aguiar de Loiola – PUC-Rio

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A adaptação dos estudantes à universidade está sendo bastante estudada atualmente,
principalmente visando medidas para diminuir a evasão escolar. A maior parte da literatura sobre a
temática, no entanto, não enfoca as questões sociais, como o não reconhecimento da diferença e o
preconceito vivido por alunos dentro das universidades. Apesar de o acesso às universidades está
sendo cada vez mais democratizado, não necessariamente as IES - Instituições de Ensino Superior estão se adaptando ao novo público presente.
Os autores também apontam que as taxas de evasão e fracasso escolar são mais elevadas
entre os alunos das camadas menos favorecidas da sociedade. Com a entrada das camadas populares
nas IES, o debate sobre o respeito à diversidade está mais em pauta em muitas universidades
públicas e privadas, o que pode ser percebido com a criação e fortalecimento dos coletivos dos
estudantes, por exemplo. Entretanto, além de iniciativas dos alunos, deve-se cobrar também no
âmbito acadêmico medidas que auxiliem em uma educação intercultural e em prol dos direitos
humanos.
Nesse sentido, realizamos uma pesquisa em uma universidade privada do Rio de Janeiro,
dividida em duas etapas. Na primeira etapa, propomo-nos a conhecer determinados aspectos da
vivência dos alunos, como, por exemplo: (1) como é o relacionamento deles com outros alunos e
professores, (2) como avaliam questões relacionadas à diversidade existente na universidade e (3)
se conhecem e frequentam os núcleos e grupos/coletivos que a universidade possui.
Pudemos perceber pelos resultados que a relação professor-aluno foi relatada pelos
estudantes ora como positiva, ora como negativa. Isso despertou o interesse de explorar mais essa
temática, o que nos levou a pesquisar especificamente sobre essa relação. Os objetivos da segunda
etapa da pesquisa foram: (1) conhecer melhor a relação que os alunos estão tendo com seus
professores e (2) saber quais tipos de aula os alunos gostam mais, se percebem que seus professores
estão comprometidos com sua aprendizagem e se estão entendendo suas explicações sobre as
matérias.
Dando voz a esses alunos, buscamos pensar de que forma melhorar as políticas e serviços
que já são oferecidos pela instituição, assim como uma relação professor-aluno mais satisfatória
para ambas as partes, visando um ambiente de mais respeito às diversidades sociais, econômicas,
raciais, religiosas, sexuais e de gênero.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Marcos Masetto (2015) em seus estudos sobre docência universitária, aponta que há uma
crença, mesmo com as mudanças nas exigências das universidades para contratação dos
professores, de que “quem sabe, automaticamente sabe ensinar” (p. 15). O autor explica que, até a
década de 1970, era exigido o bacharelado e um bom exercício da profissão; a partir da década de
1980, além de bacharelado, era exigido curso de especialização na área, e, atualmente, exige-se
mestrado e até doutorado. Porém a crença de que quanto mais sabe melhor se ensina continua a
mesma, mas o autor, na contramão, defende que, para exercer bem a profissão, o professor
universitário precisa também de uma formação pedagógica.
Considerando uma perspectiva mais social, Vera Candau (2012) traz o conceito de educação
intercultural, que diz respeito a uma prática escolar que valoriza as diferenças, e assim, promove
uma sociedade democrática, justa, igualitária e libertária. A partir de estudos sobre didática, e
entendendo que ela envolve mais que uma dimensão técnica, a autora afirma que o processo de
ensino-aprendizagem para ser adequadamente compreendido, precisa ser analisado de tal modo que
articule consistentemente as dimensões humana, técnica e político-social (CANDAU, 2004). A
dimensão humana é a relação afetiva que o professor tem com o aluno, sua empatia e consideração
por ele. Em relação à dimensão político-social, a autora nos esclarece que todo processo de ensinoaprendizagem é situado em um determinado tempo, lugar, cultura; e classe social. A dimensão
técnica se trata da organização do ensino: como o professor irá se preparar, que instrumentos ele vai
usar, em qual método de ensino ele vai se basear.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em uma universidade privada do Rio de Janeiro. Ambas as etapas
da pesquisa foram de cunho qualitativo, sendo a primeira realizada no primeiro semestre de 2018 e
a segunda no primeiro semestre de 2019. Nas duas etapas foram realizadas perguntas
sociodemográficas e entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas em áudio e transcritas.
Utilizamos o software Atlas.ti para fazer uma análise qualitativa das entrevistas, da qual geramos
códigos de categorias. Esses códigos foram cruzados com os dados sociodemográficos no programa
Excel.
Em relação aos participantes, utilizamos como critério de seleção na primeira etapa a
grandeza de 0.5% de alunos de cada um dos 23 curso da universidade, totalizando, assim, 60
alunos. Já na segunda etapa, 30 alunos foram entrevistados. O critério escolhido foi entrevistar 2
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alunos dos primeiros períodos e 2 dos últimos períodos dos 4 maiores e menores cursos da
universidade.
A segunda etapa ainda está em andamento. Estamos na fase de análise das entrevistas que
realizamos com os professores da mesma universidade. Consideramos essencial entender os pontos
de vista destes docentes, visto que para uma relação satisfatória, ambos os lados precisam ser
ouvidos.
RESULTADOS
Diversidade e Vivência Acadêmica – 1ª etapa da pesquisa
Amizades e Poder Aquisitivo
Ao perguntarmos sobre como se relacionam com pessoas que têm poder aquisitivo diferente
do deles, 25 dos 60 (42%) entrevistados disseram que a relação é normal ou indiferente. Outros 16
estudantes (27%) disseram que se relacionam bem ou muito bem com pessoas de outras classes
sociais, mas, dentre esses, duas alunas que declararam ser de classe média-baixa relataram que
existem limites e barreiras nessa relação.
Alguns estudantes disseram que comentários fora da realidade são bastante comuns, como,
por exemplo, pessoas de classe mais elevada reclamando que não receberam a mesada de 3 mil
reais que costumavam receber, ou falando de viagens realizadas para o exterior. Também foi citado
o choque de realidade da entrada na universidade e a preferência de relacionamento com pessoas da
mesma classe social.
Percepção e Vivência de Preconceito
Perguntamos aos alunos se eles já tinham observado algum tipo de preconceito na
universidade, e 43 pessoas (72%) disseram que já observaram uma situação ou que ouviram falar de
algum caso. Desses, 18 (30%) falaram que a discriminação foi realizada por alunos e 17 (28%) que
foram por professores. Quando perguntados se já sofreram algum tipo de exclusão, comentários
maldosos, ou tratamento diferente, 47 (78%) alunos responderam que não. Dentre os 13 (22%)
restantes, 10 disseram pertencer a classe média-baixa ou baixa.
Coletivos, Grupos e Serviços de Apoio
A universidade em questão possui coletivos e grupos formados pelos próprios alunos, assim
como serviços de apoios institucionais de atendimento multidisciplinar, contemplando aspectos
acadêmicos, psicopedagógicos e psicológicos. Encontramos que apenas 9 (15%) pessoas disseram
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não conhecer os serviços de apoio da universidade. Além disso, 18 (30%) pessoas disseram que
usam ou já usaram algum serviço de apoio.
Quarenta (67%) disseram não fazer parte de nenhum coletivo ou grupo. Os coletivos e
grupos mais citados foram um grupo religioso, um coletivo de alunos e ex alunos negros e um
coletivo de bolsistas e/ou periféricos. Os entrevistados ressaltaram que esses grupos e coletivos são
importantes para a adaptação na universidade, pois é uma oportunidade de se reunirem com pessoas
semelhantes e debaterem sobre assuntos relevantes. Além disso, promove a sensação de
pertencimento e acolhimento, que é apontado por eles como algo importante para a adaptação e até
mesmo a permanência na universidade.
Professores e Diversidade
Em relação aos professores, perguntamos se os estudantes acham que eles levam em
consideração a diversidade existente na turma. Vinte e quatro alunos (40%) falaram que acham que
sim, com a maior parte (44%) deles sendo de cursos de ciências humanas. Alguns exemplos dados
de professores que se importam com a diversidade foram: professores que cancelam aulas por
motivos externos, como greve de transporte; professores que não marcam atraso por saberem que
alguns alunos moram longe ou que disponibilizam gratuitamente o PDF dos textos ao invés de pedir
para os alunos tirarem cópia.
Entretanto, 17 (28%) disseram que seus professores não se importam com tais questões.
Alguns citaram que é pedido materiais caros e seus professores não consideram que nem todos têm
condição de pagá-los. Outros também mencionaram que não é considerado quando existem alunos
que não dominam a língua inglesa.
Didática e Relação Professor-Aluno – 2ª etapa da pesquisa
Relação com os docentes
Quinze dos 30 (50%) alunos afirmaram possuir uma relação boa, tranquila e próxima com
seus professores, dentre esses, 10 pertencem a cursos menores. Eles mencionaram a importância do
professor se importar em saber os nomes dos alunos, conversar fora da sala de aula, perceber a
individualidade e procurar ajudá-los quando possível para uma melhor relação professor-aluno.
Treze alunos trazem críticas: alguns de seus professores só estão na sala de aula com o
objetivo de cumprirem sua obrigação docente, alguns não são muito bons profissionais, alguns os
desmotivam e/ou não percebem a individualidade de seus alunos.
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Quatorze dos entrevistados afirmaram que seus professores são comprometidos e dedicados
com os seus processos de aprendizagem, sendo 8 destes, pertencentes aos cursos menores. Segundo
os alunos, algumas ações e atitudes que os professores realizam demonstram o seu compromisso
com a aprendizagem de seus alunos, tais como: a utilização de diversos recursos, a renovação do
material utilizado, o gosto por ensinar, quando instigam a participação durante as aulas e nas
atividades propostas, a preparação de aulas contextualizadas, a atenção que dedicam, a realização
de autoavaliação e o retorno que dão para os alunos.
Didática e sala de aula
Perguntamos aos alunos que tipo de aula eles mais gostavam. Treze disseram que gostam de
aulas dinâmicas/participativas, com debates e outras atividades mais interativas. Desses, 12
pertencem aos cursos de humanas. Uma pequena parte dos alunos, 6 dos 30, disseram que gostam
de aula expositiva/teórica. Destes, 4 são de cursos de exatas.
Perguntamos aos entrevistados em que situações eles se sentem à vontade para fazer
perguntas e se percebem que seus professores são receptivos quando eles as fazem. Dezenove
alunos disseram que seus professores abrem para perguntas, sendo 16 pertencentes aos cursos de
humanas. Os exemplos citados que incentivam a fazer perguntas são: familiaridade e interesse com
o tema e estarem na turma de origem. Já os que desmotivam são professores que não dão
importância ou diminuem a fala de alguns alunos.
Vinte e três disseram que entendem a explicação de seus professores. Sobre o que os ajudam
a entender a matéria deram como exemplo: quando a aula é contextualizada, com o professor
conversando com os alunos sobre o assunto; quando é trazida para a realidade, com exemplos do
dia a dia; ou quando usam uma linguagem próxima à deles. O restante dos alunos disseram recorrer
a outros meios para poder entender algumas matérias. Relataram que às vezes a explicação do
professor é insuficiente, ou não conseguem entender muito bem o que é explicado quando o
professor ensina por slide, ou quando a matéria não é interessante.
Demandas acadêmicas
Perguntamos aos alunos como eles estavam se sentindo frente às demandas acadêmicas.
Quinze responderam que estão tranquilos/normais. Dentre os demais estudantes, 9 responderam que
estão preocupados/pressionados. Todos comentaram sobre a demanda alta de seus professores e
matérias. Vale notar que 7 desses 12 alunos estão em seus últimos períodos e 5 alunos declararam
ser de classe social baixa. Desses últimos, foram citados algumas dificuldades, como não ter
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possuído um bom incentivo à leitura no ensino público, morar longe dificultando o gerenciamento
de tempo e a necessidade de conciliar trabalho e vida acadêmica.
Perguntamos aos estudantes se eles já tinham experimentado sensação de ansiedade e/ou
estresse ao longo de alguma disciplina. Dos 30 alunos entrevistados, 24 já experimentaram sensação
de ansiedade ou estresse. Os principais motivo de terem ficado ansiosos são: provas, dificuldade
com matérias e/ou professores difíceis e demanda alta dos professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados dessa pesquisa apontam para a importância do fortalecimento dos grupos,
coletivos e serviços de apoio da universidade, pois estão ajudando muito os alunos nessa adaptação.
A prevalência de ansiedade na fala dos alunos é algo preocupante que devemos ficar atentos. A
partir dos relatos pudemos perceber que os estudantes que se declararam de classes menos
favorecidas e bolsistas são os que enfrentam mais dificuldades na universidade. Eles relatam maior
dificuldade de se relacionarem com colegas com poder aquisitivo elevado e com seus professores.
Além disso - em sua grande maioria - são as pessoas dessas classes que relataram ter sofrido
preconceito.
No que se refere ao relacionamento com os professores, os resultados mostram que os
docentes dos cursos de exatas tendem a estabelecer uma relação mais distante com os alunos.
Foram esses os que menos relataram professores que levam em consideração a diversidade. Por
outro lado, cursos menores têm melhor relação professor-aluno. Outro fator relevante foi a
preferência de aulas dinâmicas e participativas, com espaço para perguntas e debates. Isso aponta
como os professores precisam ser motivados a terem uma atitude de renovação e atualização em sua
prática em sala de aula, tanto em termos de didática quanto em consideração e respeito à realidade
de seus alunos. Assim, poderemos buscar uma educação com uma proposta mais intercultural, em
que as diferenças sejam vistas como positivas e importantes, tornando o ambiente acadêmico cada
vez mais inclusivo na sua diversidade.
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Resumo
Esse artigo aborda a vivência acadêmica de alunos de uma universidade privada do Rio de Janeiro. O
objetivo desta pesquisa é investigar quais são as demandas e dificuldades dos alunos universitários,
principalmente no que diz respeito ao respeito às diferenças e ao relacionamento com seus professores.
Neste artigo, apresentaremos as duas etapas da pesquisa, sendo a primeira já finalizada. Foram
realizadas, no total das duas etapas, 90 entrevistas semi-estruturadas com alunos de diferentes cursos da
universidade. Essas entrevistas foram analisadas no software Atlas.ti e cruzadas com alguns dados
sociodemográficos dos entrevistados. Os resultados encontrados apontam para a importância do
fortalecimento de grupos, coletivos e serviços de apoios na universidade, uma vez que esses são
fundamentais para uma vivência satisfatória – principalmente para alunos bolsistas e/ou de baixa renda.
Os resultados indicam também que professores de cursos grandes e de cursos de exatas tendem a
estabelecer uma relação menos próxima com os alunos, algo relatado como ruim pelos próprios
discentes, que, em sua maioria, gostam de aulas participativas e dialogadas. O próximo passo da
pesquisa é ouvir o que os professores dessa mesma instituição têm a dizer sobre as questões de
diversidade e didática - algo extremamente importante, visto que estamos tratando da relação
professor-aluno. Com esses dados em mãos, poderemos ampliar as ações institucionais que já operam
na universidade, assim como pensar formas de dar o suporte e a formação continuada necessária aos
docentes. Esses, muitas vezes possuem o conhecimento teórico das matérias, mas não necessariamente
sabem a melhor forma de dar aula ou de estabelecer um relacionamento significativo com os alunos.
Palavras-chave: Ensino Superior; Diversidade; Adaptação à universidade; Docência universitária.
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LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este artigo se caracteriza por ser uma pesquisa em rede em que se integra com duas outras
pesquisas, desenvolvidas pelo grupo de Pesquisa Culturas, Parcerias e Educação do Campo, como
objetivo de aprofundar mais sobre o tema pesquisado, em que os pesquisadores desenvolvem de
forma integral e coletiva ações para com os sujeitos do campo.
Mais especificamente fomenta um recorte filosófico da pesquisa “Diálogos Interculturais
entre a Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) e os Povos e Comunidades Tradicionais
(PCTs)”, provocando um olhar sobre a importância de dialogar com as diferenças e a necessidade
de propor teorias e práticas que intensifique o fomento para novas possibilidades de formação dos
professores do campo.
O artigo discorre na primeira seção trazendo considerações ao pensamento do filosofo
latino-americano Raúl Fornet-Betancourt, que luta por uma filosofia prática, voltada para os povos
da América Latina, propondo adentrar ao conceito de interculturalidade. Seguindo para Educação
Popular, uma educação libertadora, emancipadora, autônoma e política proposta pelo Patrono da
Educação Brasileira - Paulo Freire, voltado para os sujeitos excluídos e invisibilizados,
contribuindo ativamente com uma formação dialógica, crítica e humanizada.
Na terceira seção propomos um encontro entre a Filosofia Intercultural com a Educação
Popular, destacando pontos importantes para pensar sobre a educação brasileira com práticas de
ação libertadora. Para observar toda a teoria efetivada na prática, proponho uma análise de indícios
ou rastros da Filosofia Intercultural no curso da Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) na
Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras na turma de Ciências Humanas e
Sociais, na qual está sendo realizado as observações da pesquisa participante.
FILOSOFIA INTERCULTURAL DE RAÚL FORNET-BETANCOUT
Raúl Fornet-Betancout por ser considerado um filósofo pouco conhecido no Brasil e com
acesso restrito aos seus textos se faz necessário um breve esboço biográfico. Nascido em 1946 em
Holguín, Cuba, onde concluiu seus primeiros estudos, seguiu para Espanha cursar teologia, que
porventura trocou pelos estudos da filosofia. Militante em movimentos estudantis, opositor ao
regime de Franco, foi exilado (SCHNORR, 2015, p.71).
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A Filosofia Intercultural de Raúl Fornet-Betancourt é relativamente nova, surgindo
efetivamente na década de oitenta início dos anos noventa, apontado como um Kairós, visto que
nega efetivamente a filosofia europeia, propiciando uma abertura intercultural e a sua reformulação
(FORNET-BETANCOURT, 2004).É importante pontuar que a Filosofia Intercultural se insere em
um diálogo comprometido com a filosofia da libertação.
A prática de filosofar intercultural proporciona pensar em um caminho dialógico para a
diversidade do ser humano, se direcionando a um processo constante de busca por transformação.
Sua maior crítica da Filosofia Intercultural é veemente a universalidade filosófica europeia ou
ocidental, a que se pretende uma universalidade do ser humano, abarrotada de práticas
monoculturais, homogeneizadoras, etnocêntricas, autoproclamadas como sistema mundial.
Segundo Fornet-Betancourt, a filosofia intercultural tenta mudar o atual conflito
globalizado, promovendo uma integralização de diversas culturas, ao qual fortalece as relações de
convivência através de uma hermenêutica, interpretação epistemológica e antropológica das
realidades compartilhadas.
Uma prática de intercâmbio e diálogos de culturas que tem como principal objetivo a
construção coletiva de um novo projeto de nação sem fronteiras culturais, visando não apenas uma
revolução econômica, social ou política, mas uma revolução antropológica.
EDUCAÇÃO POPULAR DE PAULO FREIRE
Em 1960 e 1990, na América Latina classes populares ou trabalhadores explorados e
empobrecidos, sem condições de reproduzir dignamente a sua vida, se organizaram em movimentos
e lutas em defesa dos seus direitos, dando os primeiros passos para a construção de uma educação
diferenciada, conhecida mundialmente como Educação Popular (BRANDÃO, 1994).
A concepção educativa da Educação Popular se integra ao modo de produção da vida em
sociedade. De acordo com Paluto (2012) suas raízes emergem das experiências históricas de
enfrentamento do capital pelos trabalhadores, no pensamento pedagógico socialista, nas lutas pela
independência vividas na América Latina, na teoria de Paulo Freire e na teologia da libertação.
Com múltiplos avanços obtidos nas ciências sociais e na formulação teórica para a
compreensão da sociedade latino-americana, a educação popular vai se afirmando e propondo
alternativas as práticas tradicionais e liberais, que estão a serviço do poder político, da exploração
de mão de obra barata e da dominação cultural (PALUTO, 2012, p.283). A Educação Popular em
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1960 com forte influência da teoria de Paulo Freire toma forma e confronta-se com a Pedagogia
Tradicional, conhecida por “educação bancária” e a Pedagogia Nova também chamada de Escola
Ativa ou Escola Progressiva.
Esse projeto educativo ocasiona como marco ontológico e se delineia como: sujeito
construtor de sua própria história, consciente de seu inacabamento, com práticas de organização
coletiva, protagonista, autônomo e com uma função de transformação social. Sua metodologia
destaca-se a práxis (prática-reflexão-prática, ação-reflexão-ação e ver-julgar-agir), que se estende a
uma busca por uma educação política, social, ética e cultural, que produz conhecimento para a
transformação (FREIRE, 2018).
Paulo Freire não criou um método de Educação Popular, mas conseguiu interpretar em
Pedagogia do Oprimido, uma autêntica Educação Libertadora. Assim, a Educação Popular começa
no populismo no fazer política das massas e nos movimentos populares, com um esforço de
mobilização, organização e capacitação das classes populares. Uma educação não para transformar
as pessoas, mas uma educação que reflete com as pessoas a transformação do país inteiro (FREIRE
& NOGUEIRA, 1993), que está em constante construção.
UM ENCONTRO DIALÓGICO ENTRE A FILOSOFIA INTERCULTURAL E A EDUCAÇÃO
POPULAR
Começo esse encontro trazendo uma conversa, ou melhor, um diálogo entre Giselle e Raúl,
descrito com muita sensibilidade e emoção, na sua tese de doutorado, ao qual ela pergunta:
[...] se o conceito que ele usa de interculturalidade não se aproxima de que Paulo
Freire propõe como ação cultural libertadora que se dá na dialogicidade. Raul FornetBetancourt, nos disse, humildemente, que leu e conhece pouco Paulo Freire e com um
sorriso no rosto sugeriu: “que tal colocar eu e ele para dialogar [...] sem dúvida esse
seria um grande encontro: Paulo Freire e Raúl Fornet-Betancourt” (SCHNORR,2015,
p.70).

Com este convite, pretendo propor um “diálogo” baseado na filosofia e na pedagogia da
libertação entre Paulo Freire e Raúl Fornet-Betancout, destacando os principais encontros entre o
pensamento destes dois autores. Para tanto, o texto não tem pretensão de seguir uma ordem
cronológica dos fatos, mas focalizamos a atenção aos acontecimentos que se entrecruzam para
propor conceitos e teorias possíveis para uma educação mais justa e humanizada.
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A educação e a filosofia, para Freire e Fornet-Betancout tem como objetivo a libertação do
povo oprimido, excluído, marginalizado, alienado e invisibilizados. Concentram-se suas escritas
para o povo da América Latina que vivem em comunidades, lugares historicamente subjugado e
colonizado, ou seja, um povo que passou por massacres violentos, escravidão, abusos e
desconstrução cultural, levando ao um reflexo de dívida social inquestionável, todavia negado pelas
políticas públicas.
Com uma concepção filosófico-antropológica, em que homem é um ser inacabado que se
constrói e se reconstrói a partir das relações como o mundo e com os outros, tem como base
fundamental o diálogo. Esse diálogo descrito por Freire e Fornet-Betancourt não se caracteriza
apenas por uma relação amigável entre povos com culturas diferentes, mas propõe um encontro
para a superação e transformação de uma realidade historicamente injusta, e a luta coletiva pela
libertação dos oprimidos, que resulta em práticas revolucionárias.
Pensar no diálogo para Fornet-Betancourt e Freire é pôr em prática a democracia,
desmistificando a cultura do individualismo, em que muitos acreditam que ir às urnas e votar é
exercer a democracia. O ato de fazer democracia pode ser entendida ou conceituada como um
governo do povo para o povo, mas que necessita a participação ativa em conselhos, assembleias e
ações populares para promover políticas públicas em benefício coletivo.
Freire sempre aberto para ouvir e ser ouvido com: movimentos sociais, trabalhadores semterra, missionários, tribos indígenas. Não era um diálogo pelo falar e ouvir, mas um diálogo de luta
e busca por superação e transformação da sociedade. Raúl proponha seu diálogo intercultural para a
convivência com as diferentes culturas, acreditando que a partir do diálogo se faz educação para a
libertação.
PRÁXIS INTERCULTURAL NA LEDOC
Paulo Freire aguça a viver a Práxis: “a teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a
prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a
ação criadora e modificadora da realidade (1979)”. Nessa etapa o relato de experiência é essencial
para que a teoria vire ação para transformação e que a filosofia possa ser prática na sua função
principal que é a construção do conhecimento.
A Educação do Campo é fruto de uma construção coletiva como prática de diálogo
libertador (FREIRE, 2018), que tem nas suas origens histórias de lutas por justiça ligada aos
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movimentos sociais da Educação Popular, movimentos eclesiais, universidades, órgãos
governamentais e não governamentais que buscam por políticas sociais, como: saúde, educação,
moradia, lazer e cultura.
E uma das suas conquistas é a Licenciatura em Educação do Campo – LEdoC, seu maior
patrimônio material, que desenvolve práticas pedagógicas voltadas para a interculturalidade e de
interdisciplinaridade. Para ilustrar essas práticas proponho um relato de experiência, vividas
intensamente - em uma análise real da possibilidade de fazer educação de uma forma diferente, para
aqueles que as políticas de educação vêm sendo negado durante anos.
De acordo com Fornet-Betancourt a interculturalidade é a ligação entre duas ou mais
culturas, visando um crescimento recíproco, a fim de fornecer uma maior plenitude humana. Para
conceber a interculturalidade na LEdoC, precisa-se pensar nos sujeitos que ali estão, campesinos,
indígenas, quilombolas, assentados, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais
(PCTs) com culturas, religiões, etnias, línguas e pensamentos diferentes, mas que se respeitam e se
unem em busca de uma educação para a formação humana e a transformação social.
Perpasso aos vestígios das práticas interculturais realizadas na modalidade de ensino da
Pedagogia da Alternância , que possibilita uma interação entre os saberes populares e a produção de
novos conhecimentos científicos, em tempos universidade (TU) e tempos comunidade (TC), em
uma prática circular de experiências que desenvolve um nível qualificado de reflexão que permite
uma permanente transformação na sua capacidade de pensar e agir.
No TU propicia um encontro cultural, em que conhecemos várias realidades, lugares,
regiões, modos de cuidar da terra e de trabalho, danças, crenças, tradições; um verdadeiro misto
popular sem fronteiras territoriais, interligando os saberes cotidianos as teorias científicas,
problematizando situações da realidade e buscando um rigor metodológico, teorizando as
experiências para buscar respostas às inquietações, assim fazendo pesquisa. Retomamos as
comunidades no TC, imbuídos de novos saberes, propomos um trabalho coletivo junto com a
comunidade, levantamos novos problemas e reformulamos nossas ideias.
A complexidade desta proposta se dá na necessidade de uma prática de formação para além
dos muros da universidade, pela responsabilidade coletiva entre a escola, comunidade e
universidade, em que garante uma formação completa, humana, crítica para emancipação dos
sujeitos, pois quando reconheço na minha realidade e faço parte da realidade do outro, se torna
possível se colocar no lugar do outro, vivendo as dificuldades, as alegrias e as tristezas, quebrando
as práticas do individualismo.
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CONCLUSÕES
O texto em si prestou-se a discutir brevemente os fundamentos filosóficos de Raul e Paulo,
voltando-se aos seus encontros entre a educação popular e a filosofia intercultural, vivenciados na
realidade das práticas da LEdoC, apenas tocou levemente, destacando que é um início de uma
pesquisa, ao qual requer mais aprofundamento teórico.
O artigo não tem um propósito de trazer respostas prontas, mas é um anúncio da necessidade
de dialogar sobre novas formas de fazer educação, no que concerne há não seguir padrões ou de
modelos engessados, no entanto entender que a educação parte da realidade dos sujeitos se tornando
significativa e necessita fazer refletir a sua própria realidade, ou seja, produzir conhecimento para a
transformação.
A Filosofia Intercultural e a Educação Popular mostram que é possível dialogar com
diversas culturas, e que essas vozes propiciam lutas de povos esquecidos, que precisam se unir com
práticas coletivas para conquistar seu espaço junto às políticas públicas, pois a filosofia constrói e
reconstrói os pensamentos de forma circular e contínua.
Nas observações realizada inicialmente na LEdoC, apresentam indícios da Filosofia
Intercultural em que a universidade precisa abrir espaço de diálogo para ampliação da práticas
pedagógicas que fogem aos padrões em outras áreas de conhecimentos, que não se cessa apenas
para a formação de professores, mas nos cursos de medicina, engenharia e tantos outros.
Em suma, a Filosofia Intercultural nas práticas de Educação Popular possibilita uma
revolução cultural para com os moldes de uma educação tradicional e homogeneizadora, propondo
um caminho mais justo, que visa uma formação humanizada para a emancipação dos sujeitos.
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Resumo
Este artigo é resultado dos intensos debates realizados durante as aulas de Abordagens SócioFilosóficas da Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo PPGE/UFES, alinhado a um recorte teórico de uma pesquisa em rede de mestrado. As reflexões
filosóficas construídas a partir das leituras do referencial teórico da disciplina propuseram a pensar
sobre as práticas de Educação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo da
Universidade Federal do Espírito Santo – LEdoC/UFES e os caminhos que as entrecruzam com a
Filosofia Intercultural, a fim de fortalecer as articulações a favor de uma construção coletiva de um
novo projeto de nação sem fronteiras culturais. Desafio que se impõe aos sujeitos da Educação do
Campo em avançar na clareza teórica para dar um salto na luta política e nas práticas pedagógicas, a que
se propõe a seguinte indagação: Como a Filosofia Intercultural dialoga com a Educação Popular nas
práticas de formação inicial de professores no curso de Licenciatura em Educação do Campo? A
pesquisa se ancora em dois grandes pensadores latino-americanos: Raúl Fornet-Betancourt e Paulo
Freire, além do referencial teórico proposto para a disciplina. Espera-se com este trabalho pontuar
possibilidades e análise crítica e reflexiva ao sistema educacional brasileiro, mensurando a necessidade
de haver outras formas de fazer educação com respeito à pluralidade dos sujeitos do campo.
Palavras-chave: Educação Popular; Filosofia Intercultural; Licenciatura em Educação do Campo.
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INTRODUÇÃO
O presente texto aborda a experiência do desenvolvimento de atividades relacionadas ao
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com ênfase na educação para as
relações étnico-raciais e Direitos Humanos. A UFSCar participou dos editais do PIBID desde a sua
primeira versão em 2007, ano em que o campus Sorocaba iniciava suas atividades ainda sem a
existência do curso de Licenciatura em Pedagogia que recebeu sua primeira turma em 2009. A
partir deste ano, o curso de Pedagogia, campus de Sorocaba, integrou o Projeto Institucional do
PIBID referente aos editais de 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018. Desde a sua primeira versão o
Projeto Institucional (PI), busca articular a iniciação a docência, a formação continuada de
professores e a melhoria do ensino. De acordo com o Projeto Institucional 2018-2020 esta
articulação “... está baseada na compreensão de que a atuação dos professores é situada, ou seja, as
ações individuais são desempenhadas enquanto práticas socialmente compartilhadas, com
dimensões contextuais”(UFSCAR, 2018, p.1). O desenvolvimento do PIBID na UFSCar decorre da
parceria entre a universidade e a(s) escola(s) e se apoia em dois pilares: a colaboração e a
interdisciplinaridade. A colaboração deve ser “ entendida enquanto metodologia de formação de
professores que articula a universidade e a escola” e a Interdisciplinaridade “enquanto metodologia
que propicia a articulação entre diferentes áreas do conhecimento de forma a promover atividades
teórico-práticas”. (UFSCAR, 2018, p.1)
O PI dialoga com o compromisso da UFSCar em relação a formação de profissionais,
destacando os da educação, quanto ao respeito às diferenças, valorização da diversidade e combate
às desigualdades. Neste sentido os eixos temáticos (ET) do PI envolvem processos de ensino e de
aprendizagem atentas a Educação para as Relações étnico-raciais e aos Direitos Humanos.
ET1: Discussões, reflexões e planejamento de atividades curriculares. No contexto da
iniciação à docência e formação continuada dos professores, promovem-se ações de
leituras e escritas relacionadas aos referenciais teóricos contemporâneos e a teorias
que fundamentam as atividades curriculares no contexto educacional planejadas com a
escola, problematizando suas possibilidades e dilemas dos alunos, professores e
futuros professores no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, as
questões de Educação das relações étnico-raciais e em relação à direitos humano.
(UFSCar, 2018, p. 2) grifo nosso.

Em sintonia com o PI e valorizando o compromisso com a Educação das relações étnicoraciais e Direitos Humanos, o subprojeto do Núcleo Pedagogia, campus Sorocaba, definiu que teria
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como eixo central de suas atividades o cumprimento ao artigo 26 A da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) 9394/96 que determina que as escolas de ensino fundamental e médio
devem incluir em seus currículos o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e
Indígena. São consideradas ainda a Resolução CNE 01/2004 e Parecer CNE 03/2004 que instituem
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (DCNERER).
As DCNERER deve ser observada por todas às instituições de ensino, em todos os níveis e
modalidades da educação brasileira, em especial nas que atuam na formação inicial e continuada de
professores. No entanto, como afirma XXXXX (2018, p. 74) “é preciso considerar que o racismo
estrutural e institucional contribuem para que a escola – seus agentes/sujeitos/atores(as) não
reconheçam a importância e a necessidade das DCNERER.” O Núcleo Pedagogia deste modo se
propôs a atuar em parceria com duas escolas do município de Sorocaba, selecionadas para
participarem do PIBID 2018-2020, construindo de forma colaborativa e interdisciplinar, ações que
propiciam a formação inicial e continuada, de estudantes e professoras, na perspectiva de
perspectiva do respeito às diferenças e da valorização da cultura e história afro-brasileira, africana e
indígena.
NÚCLEO PEDAGOGIA E AS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DOCENTE NA
PERSPECTIVA DO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS E DA VALORIZAÇÃO DA CULTURA E
HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA
O início das atividades do PIBID nas duas escolas municipais de Sorocaba ocorreu com a
visitação à escola, bolsistas e coordenação de área, conversa com a equipe gestora e levantamento
de informações acerca das escolas. Para o levantamento foi construído coletivamente um roteiro de
coleta de dados. Os/as estudantes dividiram-se na tarefa de levantamento dos dados de acordo com
seus interesses. Os dados referem-se estrutura física, história da escola e aspectos da cultura
institucional, recursos humanos, número de estudantes, características do entorno e outros. Foram
analisados os Projetos Pedagógicos das escolas e outros documentos, além da observação dos
espaços internos e externos. O segundo momento de preparo para a elaboração dos projetos a serem
desenvolvidos foi de investigar os conhecimentos prévios sobre História e cultura afro-brasileira,
africana e indígena que os estudantes das escolas possuíam bem como outros interesses e
expectativas sobre a atuação dos(as) bolsistas. Uma das bolsistas, por exemplo, afirma que
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“elaborou-se uma caixa de sugestões na qual era possível que o aluno escrevesse suas vontades do
que ele gostaria de fazer, muitos optaram por gincanas e jogos” (Dandara1).
A partir dos dados e da consulta aos estudantes do ensino fundamental, foram realizadas
reuniões de discussão das possibilidades de atividades a serem desenvolvidas. Às reuniões
aconteceram nas escolas e na universidade com a participação de bolsistas, das supervisoras e da
coordenadora de área. Às reuniões na universidade aconteceram no Laboratório Interdisciplinar de
Formação de Educadores (LIFE) local que disponibiliza infra-estrutura para o trabalho em grupo,
materiais bibliográficos de apoio, incluindo literatura infanto-juvenil sobre história e cultura afrobrasileira e indígenas, outros materiais de consumo (adquiridos com recurso do PIBID) e acesso a
internet. Um dos principais desafios foi a construção dos projetos de trabalho na perspectiva
colaborativa, interdisciplinar e anti-racista considerando o PI posto que “para a consecução dessa
parceria, é imprescindível a participação dos supervisores das escolas, considerando-se que são
conhecedores das necessidades reais das escolas”. Às decisões portanto não poderiam ser
centralizadas ou definidas por um único ator; cada um(a) com seus saberes e experiências colabora
para a construção do projeto e seu desenvolvimento. Tal como afirma Ibiapina (2017) em relação a
pesquisa colaborativa, também aqui não se reflete sozinho(a), compreendemos que a reflexão
precisa ser colaborativa, ter parceiros que colaboram questionando criticamente, trazendo
possibilidades de transformação. A leitura dos Portfólios e relatórios nos mostram que bolsistas,
supervisoras e coordenadoras de área revelam movimentos de reflexão, análise, interpretação,
percepção de erros e de acertos, reelaboração e possibilidades de transformação de suas práticas,
consolidadas e em construção. Este exercício revelou esforço de mudança de posturas de forma a
construir uma relação bastante horizontalizada, expressa na dinâmica proposta com a definição de
palavras significativas para cada um(a) e nas falas de bolsistas, supervisoras e da coordenação no
evento de encerramento das atividades do Núcleo PIBID 2018-2020. Como afirma uma das
supervisoras “acho que vocês me viam como uma aluna e eu aprendia muito com eles, me via
aprendendo assim, no mesmo nível … sem me colocar acima…”(Supervisora Escola 2).
OS PROJETOS DESENVOLVIDOS.
Foram definidos e desenvolvidos 3 projetos, sendo dois na Escola 1 e outro na escola 2. Na
Escola 1 foram desenvolvidos os projetos: “Reconhecimento, identificação e pertencimento étnicoracial através da ludicidade” - voltado para às turmas de 4os anos buscou por meio de brincadeiras e
1

Dandara é o nome fictício de uma das bolsistas. Excerto extraído do Portfólio 2018-2020.
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debates discutir a diversidade de povos presentes no Brasil e na cidade de Sorocaba com destaque
para a população negra e indígena; “Expressão de culturas não dominantes” - voltado às turmas dos
5os anos buscou discutir a presença dos negros na mídia, sua invisibilidade e a conscientização dos
alunos frente a essa problemática. Na Escola 2 foi desenvolvido o projeto “A África e a cultura
afro-brasileira”, voltado às turmas de 2os e 4os anos, com o objetivo de trabalhar a desconstrução de
preconceitos sobre a África e sua cultura, e consequentemente, contribuir para promover o respeito
às diversidades, especialmente a afro-brasileira. Como se pode ler no projeto “A África tem uma
história, e ela deve ser contada”. A elaboração dos projetos e seu desenvolvimento exigiu dos(as)
bolsistas e de suas supervisoras pesquisar os conteúdos, estratégias e materiais a serem utilizados. A
tabela anexa apresenta os conteúdos e objetivos desenvolvidos,
Os conteúdos foram trabalhados predominantemente de forma lúdica, ocupando diferentes
espaços das escolas ou alterando as formas de uso de determinados espaços, a exemplo de
reorganização de carteiras nas salas de aula. Foram utilizadas rodas de leitura de literatura afrobrasileira; brincadeiras típicas africanas; confecção das bonecas abayomis; projeção e discussão de
vídeos a exemplo de“Vista minha pele”, “Menina Pretinha, de Mc Soffia”, “Kiriku e a feiticeira”;
“Os Africanos - Raízes do Brasil”; conversa com aluna da UFSCar proveniente de São Tomé e
Príncipe; leitura do “Hino da negritude”, composto por Eduardo de Oliveira; leitura do Conto
“Quinhentos anos de quê?”do autor indígena Daniel Mundukuru.
Às atividades desenvolvidas resultaram em convite para participar de exposição no 2º
Fórum de Relações Raciais e Educação/SEDU; Mostra na Escola. Resultou ainda na confecção de
Livro elaborado manualmente como produto final dos projetos.
CONCLUSÕES
O curso de Pedagogia da UFSCar -Sorocaba tem incluído nas disciplinas e outras atividades
curriculares a abordagem de temas relacionados a educação para às relações étnico-raciais e
Direitos Humanos. No entanto, a experiência desenvolvida no Pibid - Núcleo Pedagogia trouxe
contribuições para formação docente na perspectiva do respeito às diferenças e da valorização da
cultura e história afro-brasileira, africana e indígena de forma prática. A articulação entre escolas e
universidade, por meio de integrantes do PIBID - professoras e estudantes,

resultaram em

processos intensos de reflexão sobre às práticas consolidadas e em construção relacionadas a
descolonização do currículo e a necessidade da pedagogia anti-racista. Enfim, não é suficiente não
ser racista na atuação docente, faz-se necessário ser atuante no combate a partir da escola.
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ANEXOS
Tabela 1. Conteúdos e objetivos dos projetos
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Resumo
O presente texto apresenta a experiência de formação docente com ênfase na educação para as relações
étnico-raciais e Direitos Humanos. O Projeto Institucional do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência (PIBID) da UFSCar contribui com a formação de profissionais da educação
quanto ao respeito às diferenças, valorização da diversidade e combate às desigualdades (UFSCar,
2018). A Educação para as Relações étnico-raciais e Direitos Humanos foram tema central do
subprojeto do Núcleo Pedagogia PIBID, campus Sorocaba. Tendo em vista a Resolução CNE 01/2004
e Parecer CNE 03/2004 que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (DCNERER)
as atividades foram desenvolvidas em duas escolas públicas do município de Sorocaba, envolvendo
suas professoras, estudantes e docentes do curso de Pedagogia/UFSCar. Na perspectiva colaborativa e
interdisciplinar (IBIAPINA, 2017) foram desenvolvidos os projetos: Reconhecimento, identificação e
pertencimento étnico-racial através da ludicidade; Expressão de culturas não dominantes; A África e a
cultura afro-brasileira; A África tem uma história, e ela deve ser contada. A elaboração dos projetos e
seu desenvolvimento exigiu da equipe reconhecer que a escola e a universidade atuam na reprodução
do racismo especialmente através do currículo. A partir da crítica estudantes e docentes se mobilizaram
na construção de propostas de valorização da História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena.
Deste modo, foram realizadas pesquisas sobre conteúdos, estratégias e materiais didáticos para
promover educação antirracista e descolonizar os currículos (GOMES, 2019; 2017; SILVA,2010;
MUNANGA, 2005). Os resultados foram apresentados na forma de Mostra em uma das escolas e no
2º Fórum de Relações Raciais e Educação/SEDU.
Palavras-chave: Formação de professores; PIBID; Relações étnico-raciais; Direitos Humanos; Lei
10639/03.
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INTRODUÇÃO
Qual a função precípua da escola? As diversas respostas para essa questão passam por
diferentes concepções e maneiras de compreender e interpretar o mundo atual. A escola já serviu
para conduzir e aproximar os indivíduos do conhecimento, entretanto, essa função isolada não é
mais suficiente para o atual contexto.
A educação escolar vai além da transmissão de informações e conteúdos curriculares, a
Constituição Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n°
9.394/1996 indicam o exercício da cidadania como uma das finalidades da educação ao estabelecer
uma prática educativa inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho.
Entretanto, para que essa finalidade se efetive é necessário compreendermos as
contingências do contexto contemporâneo. O processo de globalização, entendido já há alguns anos
como novo e complexo movimento das relações entre nações e povos, têm gerado consequências na
concentração da riqueza, tendo como resultado o aumento da desigualdade e a exclusão social,
assim como à violação de direitos humanos, em especial para as classes menos favorecidas.
Em um crescente movimento de resistência a essa “crise social”, de forma paradoxal,
surgem novas oportunidades para o reconhecimento dos direitos humanos. Nas palavras de
CANDAU (2008, p.45):
Neste contexto, extremamente vivo e plural de discussão e busca, algumas questões
podem ser identificadas como ocupando uma posição central nos debates, sendo
expressão de matrizes teóricas e político-sociais diferenciadas. Entre elas podemos
citar a problemática da igualdade e dos direitos humanos, em um mundo marcado por
uma globalização neoliberal excludente, e as questões da diferença e do
multiculturalismo, em tempos de uma mundialização com pretensões monoculturais.

Voltando à questão inicial desse texto e em face à contextualização aqui apresentada, fica
evidente que a educação escolar tem a função de fomentar a discussão acerca das questões de
identidade, justiça social, superação das desigualdades e democratização de oportunidades, entre
outras temáticas que fazem parte da educação em direitos humanos. Documentos oficiais como o
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007) e a Resolução nº 01 de 30 de maio de
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2012, que estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, legitimam,
deliberam e sistematizam as ações nesse campo.
A educação em direitos humanos implica a inserção de práticas pedagógicas intencionais
voltadas aos seguintes pilares: cidadania; conhecimento dos direitos fundamentais; enfrentamento
ao preconceito e a discriminação; respeito, reconhecimento e valorização de toda a diversidade
humana; buscando ações de promoção, proteção, prevenção, defesa e reparação dos direitos de
todos os indivíduos. De acordo com a Resolução nº 01 de 30/05/2012, em seu artigo 7º, a inserção
dos conhecimentos referentes à educação em direitos humanos na organização dos currículos pode
ocorrer: “I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados
interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no
currículo escolar; III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade”.
Os documentos oficiais dão conta de orientar de forma ampla e legal o trabalho a ser feito,
entretanto há um longo caminho a ser percorrido entre esses textos e as práticas pedagógicas
efetivamente realizadas. Nessa necessária intersecção, a problematização que norteia esse texto é:
qual a função da formação continuada para que a educação em direitos humanos torne-se uma
prática efetiva?
A EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM UMA
ESCOLA PÚBLICA DE CURITIBA E AS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA IN LOCO
No município de Curitiba, as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, de
acordo com as Portarias 17 e 18 (ambas de 20/05/2015) são orientadas a constituir comissões locais
de educação em direitos humanos.
Formadas por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, as comissões
tem o objetivo de: articular e promover ações de enfrentamento ao preconceito e a discriminação
relacionado a diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual e outros temas de educação
em direitos humanos; divulgar eventos, materiais e pesquisas que contribuam para o respeito e
valorização da diversidade humana; acompanhar a implementação das Leis nº 10.639/03 e nº
11.645/08 nas escolas; elaborar plano de ação, com a participação dos profissionais da escola,
voltado ao respeito e a não discriminação étnico-racial, de gênero, orientação sexual e identidade de
gênero.
Há dois anos atuando como representante da comissão local de educação em direitos
humanos de uma unidade de ensino fundamental, na qual exerço a função de pedagoga, pude
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constatar que o primeiro desafio que se estabelece é a formação das equipes para a educação em
direitos humanos, as práticas efetivas serão resultado dessa formação.
As temáticas abordadas são, em diversas situações, permeadas por polêmicas, opiniões e
crenças pessoais, conceitos e preconceitos que fazem parte da experiência individual de cada
profissional. Frente a isso, cabe aos integrantes da comissão local exercer, em um primeiro
momento, a escuta sensível e acolhedora, seguida de um processo de reflexão, argumentação,
orientação e fundamentação.
Estabelecer práticas efetivas de educação em direitos humanos requer desconstrução de
ideias pré-concebidas e aquisição de novas concepções e posicionamentos, o que só é possível por
meio da formação continuada. Como nos indica Freire (1999, p.55), ao chamar nossa atenção para o
necessário reconhecimento do “inacabamento do ser humano”. Essa perspectiva remete-nos a
necessidade da constante formação, no sentido de busca ao aperfeiçoamento, à aprendizagem
permanente, pressuposto da formação continuada.
Outro aspecto verificado é que a formação continuada realizada no interior da escola
direciona mais precisamente o processo de formação às expectativas dos sujeitos a quem se destina,
dando voz e vez ao professor, sem transformá-lo em mero receptor de informações. Muitos estudos
defendem a importância de conceder aos professores o poder de tomar nas mãos sua própria
formação, e as escolas a capacidade de avaliar as necessidades de formação de seu corpo docente, o
que não significa descomprometer os sistemas, mas dar voz e vez aos principais interessados.
Considerando a dinâmica do trabalho com a educação em direitos humanos, que está
presente diariamente nas ações e relações que se estabelecem nas escolas, a formação continuada
para esse fim mostra-se necessária através de diferentes estratégias: em momentos pontuais,
previamente definidos e planejados (como em reuniões pedagógicas, por exemplo), e também no
cotidiano escolar, em conversas e troca de ideias mais informais sobre uma atividade que se
pretende fazer, ou no acompanhamento diário realizado no qual se verifica alguma prática que
merece reflexão e orientação.
Posso exemplificar diferentes abordagens de formação citando algumas situações vividas.
Durante o acompanhamento de uma permanência alguns profissionais manifestaram o desejo de
trabalhar a cultura indígena e sua importância na constituição da identidade do povo brasileiro, para
tanto fizeram a proposta de organizar uma “apresentação do dia do índio”; a intenção era das
melhores, mas acabava esbarrando na reprodução dos estereótipos de um imaginário criado por uma
determinada forma de interpretação da história (em especial do período do Brasil Colônia). Frente a
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essa demanda específica, cabe a comissão local subsidiar os profissionais envolvidos com materiais
de estudo e reflexões pertinentes sobre a temática, com questões como: existem centenas de etnias
indígenas no Brasil, não podemos apresentar a imagem de um “índio genérico”, é preciso
contextualizar, qual grupo étnico será tratado? Em nossa região existem comunidades indígenas?
Quais são elas? Como os indígenas vivem hoje? Esse processo exige estudo e pesquisa dos
professores, para que não realizem um trabalho de “desinformação”, reproduzindo conceitos
equivocados e desatualizados, que não contribuirão com o objetivo inicial do trabalho.
A tendência de tratar um grupo étnico de forma genérica, sem a devida contextualização,
aparece também em práticas envolvendo a cultura afro-brasileira e africana. Não é incomum a
confecção das bonecas Abayomi nas escolas, mas nem sempre essa atividade vem acompanhada do
devido contexto – as bonecas eram confeccionadas no interior dos navios negreiros de séculos
passados, durante o transporte dos africanos que seriam escravizados no Brasil. Nos navios as
crianças eram separadas de suas mães e sofriam muito com isso, as mães então rasgavam suas
roupas e confeccionavam as bonecas, apenas com nós e retalhos, e mandavam para os filhos;
através da boneca as crianças sentiam o carinho, o cheiro, o acalanto da mãe. Essas bonecas
tornaram-se símbolo da resistência do povo afro-brasileiro. Cabe novamente o constante
acompanhamento e orientação das equipes para que a confecção da boneca, por exemplo, não seja
uma atividade isolada, e sim o resultado de um estudo e aproximação sobre um fato histórico que
foi apresentado as crianças.
Alarcão (1998) refere-se a esse tipo de formação continuada como um processo permanente
no tempo, ajustada às necessidades dos respectivos atores, construtiva de saberes e da pessoalidade,
na interação com seus pares.
Reflexões a respeito das questões de gênero também fizeram parte de momentos cotidianos
de formação, envolvendo discussão e mudança de atitude. A partir disso, o futebol do recreio, antes:
“jogo para os meninos”, passa a ser prática desportiva lúdica para todos e todas; brinquedos e
desenhos de super-heróis deixam de ser privilégios de meninos, assim como castelos e princesas
não servem de cenário apenas para brincadeiras de meninas.
São ações aparentemente “simples”, mas não de pouca importância, pois geram novos
comportamentos, assim como outras formas de compreender e interpretar o cotidiano.
As ações pontuais de formação continuada sobre a educação em direitos humanos ocorreram
através da definição de temas centrais para cada trimestre do ano letivo de 2019, os quais deveriam
permear de maneira transversal o currículo escolar, foram eles: o bom cidadão; faça o que é certo
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ainda que ninguém veja e, por fim, unidade na diversidade. Os temas referiam-se a conceitos
mais amplos: cidadania, ética, e, respeito e valorização das diferenças, respectivamente. Esses
temas foram devidamente apresentados a equipe seguidos de orientações, sugestões de
encaminhamentos, materiais para leitura e estudo, com objetivo de subsidiar as práticas dali
decorrentes. Também foram elaborados painéis utilizando espaços comuns da escola nos quais
frases, imagens e produções dos estudantes e professores abordavam os temas em curso.
O processo de formação continuada que se efetivou a partir da necessidade de subsidiar o
trabalho de educação em direitos humanos reforçou a função de formador do pedagogo, assim como
a valorização de uma prática de formação continuada que se mostra cada vez mais profícua, a qual
tem a escola como lócus e valoriza o conhecimento do professor, tomando-o como ponto de partida.
A esse respeito Candau (1997, p.57) afirma:
Neste sentido, considerar a escola como lócus de formação continuada passa a ser uma
afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação continuada
e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. Mas
este objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o simples fato de estar
na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que garante a presença das
condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática repetitiva, uma
prática mecânica não favorece esse processo. Para que ele se dê, é importante que essa
prática seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os problemas, de
resolvê-los, e cada vez as pesquisas são mais confluentes, que seja uma prática
coletiva, uma prática construída conjuntamente por grupos de professores ou por todo
o corpo docente de uma determinada instituição escolar.

Ao tratarmos de educação para os direitos humanos é necessário também pensarmos no
profissional da educação como sujeito de direitos, darmos voz a suas expectativas, fragilidades e
potencialidades. Nessa perspectiva a formação também serve de estímulo crítico ao se constatar as
enormes contradições da profissão e ao se tentar trazer elementos para superar as situações
perpetuadoras que se arrastam há tanto tempo: a alienação profissional, as condições de trabalho, a
sobrecarga de funções, etc. E isso implica, mediante a ruptura de tradições, inércias e ideologias
impostas, formar o educador na mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento de
capacidades reflexivas em grupo, e abrir caminho para uma verdadeira autonomia profissional
compartilhada, já que a profissão docente deve compartilhar o conhecimento com o contexto.
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CONCLUSÕES
As ações de educação em direitos humanos são uma realidade de absoluta necessidade nas
instituições escolares, por se tratar de temas muito dinâmicos, as demandas continuarão a surgir, e
por esse motivo o processo de formação continuada, realizado pelas comissões locais e equipe
gestora continua em plena atividade, o que, de acordo com Nóvoa (1991) caracterizam um processo
que está alicerçado numa reflexão da prática e sobre a prática, através de dinâmicas de
investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são
portadores. A esse processo deve-se a conscientização e adesão ao trabalho de educação em direitos
humanos por parte dos educadores, que mostram-se cada vez mais sensíveis e receptivos a
realização de novas práticas.
As mudanças nas atitudes dos estudantes, na forma de agir e avaliar diferentes situações no
contexto escolar e fora dele, mostram a eficácia no trabalho realizado, fruto da formação continuada
dos educadores.
O dinamismo dos temas relacionados a Educação em Direitos Humanos impelem a
continuidade das reflexões e processos formativos, sempre com vistas a formação de indivíduos
mais conscientes de seu valor como sujeito de direitos.
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Resumo
Este texto apresenta a experiência de organização do trabalho de educação em direitos humanos
realizado em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, na primeira parte mostra os
fundamentos que alicerçam o trabalho com a educação em direitos humanos, sua finalidade, os
documentos orientadores e a maneira como se estrutura a formação na rede de ensino; essas
informações contextualizam o objetivo principal do relato, que é mostrar a necessária relação entre a
formação continuada das equipes e a efetiva realização da proposta de educação em direitos humanos.
A sensibilização, convencimento e formação dos profissionais é o primeiro desafio que se apresenta
nesse campo permeado por polêmicas, opiniões e crenças pessoais, conceitos e preconceitos que fazem
parte da experiência e da formação individual de cada profissional. O trabalho mostra as ações de
formação continuada realizadas no interior da escola através de duas abordagens básicas: em momentos
pontuais, previamente definidos e planejados e também no cotidiano escolar, em conversas e troca de
ideias mais informais. Freire, Alarcão, Candau e Nóvoa fundamentam os conceitos de formação
continuada, os dois últimos mais especificamente nas questões referentes a formação in loc. Os
resultados obtidos demonstram mudanças nas relações entre os sujeitos, nas formas de agir e
encaminhar determinadas situações, na superação de ideias pré-concebidas, assumindo novas formas de
agir e posicionar-se a partir de novas concepções. Parte dos resultados deve-se ao modelo de formação
continuada adotada, que valoriza os saberes dos profissionais da educação, com estratégias de reflexão
da prática e sobre a prática, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação.
Palavras-chave: direitos humanos, educação, formação continuada de professors.
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AS DIFERENÇAS CULTURAIS NO ESPAÇO ESCOLAR:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Simone de Jesus Sena da Silva Sousa – UFPI

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Contextualizando a realidade educativa e, especificamente, ao espaço escolar caracterizado
por inúmeros desafios como relação família/escola, violência, indisciplina, problemas de
aprendizagens, aperfeiçoamento de professores, entre os quais ressaltamos as diferenças culturais
presentes nas práticas pedagógicas. Destarte, propomos uma reflexão sobre as diferenças culturais
no espaço escolar e como se relacionam com a prática pedagógica.
As diferenças culturais se manifestam no espaço escolar de diversas maneiras e através dos
diversos atores que fazem parte do processo educativo, desde o agente de portaria ao professor em
sala de aula, ou seja, alunos, professores, gestores, coordenadores e demais funcionários que
trabalham no espaço escolar. Somos seres humanos com características diversas

e

consequentemente traços culturais diferentes que se manifestam em nossas ações, atitudes,
comportamentos e fala.
É interessante ficarmos atentos às manifestações pelas quais as diferenças culturais se
apresentam na rotina da escola e em qual ideário se fundamentam. Para a partir de então, estar
aberto a conhecer, compreender essas diferenças e assim que possam ser vistas, trabalhadas,
conhecidas e conscientizadas como fato, e/ou aspecto positivo para a educação de crianças e jovens.
Uma vez que a instituição escolar tenha consciência da importância que deve ser dada as diferenças
culturais, pensamos que contribuirá para uma educação intercultural que tenha por objetivo
diminuir as práticas de preconceitos e discriminação, para que possamos desenvolver interações
e/ou relações recíprocas entre os atores do espaço escolar.
O estudo se justifica por sua importância no contexto educativo brasileiro no qual estamos
vivendo, repleto de mudanças no cenário educacional e social, assim refletir sobre as diferenças
culturais no espaço escolar, como está sendo vista e trabalhada pelos professores de acordo com os
estudos realizados, é relevante para que professores possam repensar sua prática pedagógica e sentir
a necessidade de que mudanças são possíveis e necessárias no processo de formação de crianças e
jovens.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desse estudo realizamos um diálogo crítico e reflexivo com Candau
(2010; 2011; 2016), Canen e Oliveira (2002), Imbernón (2016) e Martínez et al (2009) que trazem
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uma contribuição significativa das diferenças culturais e das práticas interculturais no contexto
escolar.
O estudo é de cunho bibliográfico no qual fizemos uma revisão de literatura com capítulos e
artigos científicos relevantes, por meio de leituras e reflexão crítica de escritos sobre a temática, na
busca de compreender a importância de trabalhar as diferenças culturais no espaço escolar e de sua
relação com as práticas pedagógicas que possam ser desenvolvidas na sala de aula. Nesse sentido, a
pesquisa bibliográfica é descrita por Severino (2007, p.122), como “aquela que se realiza a partir do
registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros,
artigos, teses, etc.”, refletimos acerca das discussões teóricas e resultados de pesquisas existentes
sobre a temática.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O espaço escolar é permeado por relações entre professores, alunos, gestores,
coordenadores, tais relações são caracterizadas por diferenças culturais diversas, pessoas com
comportamentos, atitudes, ações, pensamentos diferentes. Nesse contexto, o professor amplia sua
responsabilidade e autonomia para compreender o processo de ensino/aprendizagem dos educandos
e suas manifestações culturais na prática docente.
Para atender as diferenças culturais, a sala de aula precisa ser repensada, reorganizada para
oferecer atividades, propostas e/ou estratégias de ensino que proporcione uma aprendizagem
significativa. Esse é um dos desafios para a escola hoje, trabalhar as diferenças culturais em sala de
aula. Por isso nos indagamos, de que maneira podemos organizar os espaços escolares e as salas de
aula para trabalhar com as diferenças culturais? Como desenvolver práticas pedagógicas
interculturais que estude e leve em consideração a diversidade cultural?
Nessa perspectiva, se faz necessário repensar no contexto da sala de aula, na possibilidade
de mudanças e transformações enquanto espaço de aprendizagens onde trocamos experiências,
saberes e construímos conhecimentos. A sala de aula necessita de uma nova conceptualização
conforme Imbernón (2016), a sala de aula deveria ser um ambiente que permitisse a elaboração, por
parte dos indivíduos, de uma cultura própria no interior do grupo; por parte dos próprios
integrantes, de suas próprias concepções e práticas de ensino e aprendizagem, a partir das
tarefas realizadas, das experiências e das interações vividas. Para o autor citado anteriormente, a
sala de aula deveria ser um ambiente que possibilitem aos educandos estratégias para que
compreendam sua própria cultura e a dos outros.
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O citado autor ainda afirma que a sala de aula deveria “ser um espaço significativo na
tomada de consciência do indivíduo como ser social e para a realização da aprendizagem das
relações de poder, quer entre adultos e alunos, quer entre ser iguais”, Imbernón (2016, p. 86).
Interessante como a sala de aula pode tornar-se um espaço rico, onde possamos transformar de
maneira significativa a aprendizagem dos educandos, em relação a tomada de consciência enquanto
ser social, crítico, reflexivo e cultural e a realização de aprendizagem das relações de poder entre os
mais diversos grupos.
Para trabalhar com as diferenças culturais é imprescindível mudanças no espaço escolar e
em especial na sala de aula como nos referimos anteriormente, porém é interessante destacar que
estamos nos referindo a uma educação na perspectiva intercultural que apresenta por objetivo a
busca das interações entre diferentes grupos e culturas, promover o diálogo intercultural, aceitação
do outro, bem como o respeito e a valorização das culturas, e como estamos nos referimos ao
espaço

escolar,

mencionamos

as

interações

entre

professores/alunos,

alunos/alunos,

professores/professores, professores/gestores, ou seja, interações entre todos os atores do espaço
escolar.
Pensamos que para trabalhar com as diferenças culturais os professores necessitam ter
conhecimentos prévios acerca de sua própria cultura e das diferenças culturais de modo geral, bem
como reconhecer e valorizar sua importância, para assim compreender e entender o outro em suas
diferenças culturais e sociais. As diferenças culturais são fundamentais na perspectiva de educação
intercultural, conhecimento necessário para o desenvolvimento de um processo formativo contínuo
e de práticas interculturais de ensino.
Compreendemos que uma formação pautada na perspectiva intercultural, possibilitaria a
consciência de que somos distintos e que precisamos ser reconhecidos por sermos diferentes, ou
seja, levar em consideração as diferenças culturais no processo de ensino/aprendizagem, na ação
pedagógica e docente em sala de aula. E para isso é indispensável a construção de estratégias
pedagógicas na perspectiva das diferenças que possam ser trabalhadas em sala de aula, conforme
Candau (2010, p. 25), é preciso reconhecer nossas identidades culturais, desvelar o daltonismo
cultural presente no cotidiano escolar, identificar nossas representações e dos “outros”, e também
conceber a prática pedagógica como um processo de negociação cultural.
Podemos pensar em diferentes estratégias para se realizar práticas pedagógicas, educativas e
docentes que valorizem as diferenças culturais, nessa percepção e guiada por uma perspectiva
intercultural, segundo Martínez et al., (2009, p.52):
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[..] é oferecer às alunas e alunos múltiplas situações que lhes permita compreender o
mundo a partir de diferentes formas sócio-históricas que possibilitem a reflexão sobre
seu próprio contexto e sobre outras realidades, as que podem estar ou não próximas
deles, em termos tanto materiais quanto simbólicos. Isto é, aquilo que se persegue é
também penetrar no desconhecido.

Apesar de reconhecermos as dificuldades de se desenvolver práticas educativas,
pedagógicas, docentes baseada em conhecimentos interculturais é interessante ressaltar o que o
enfoque da perspectiva intercultural propõe:
Defender no plano curricular e dos projetos educativos, a presença de saberes culturais
diversos; transformar as salas de aulas em espaços de diálogo que possam se abrir à
palavra, aos saberes, aos valores e às formas de vida de grupos diversos;
Incorporar no plano das atividades, experiências interculturais com variados formatos
educativos que incluam jogos, canções, leituras, dramatizações etc.;
Incluir no plano dos conteúdos as histórias e culturas dos povos originários, das
mulheres e de todos os grupos sociais que foram historicamente visibilizados ou
discriminados pelo sistema escolar e pela sociedade. (MARTÍNEZ et al., 2009,

p.53).
Em relação as perspectivas e desafios para se trabalhar as diferenças culturais no espaço
escolar destacamos mais uma vez as diferentes estratégias pedagógicas em sala de aula que estão
agrupadas em categorias como descreve Candau (2011, p. 150):
a) modos de se situar diante das questões relativas às diferenças: reconhecer que
somos diferentes, não partir da igualdade, ter um olhar atencioso às crianças que
mostram maiores necessidades, estar sensível ao que acontece, ao que emerge,
pesquisar o caminho de aprendizagem de cada criança, usar a intuição; b) trabalhar as
relações interpessoais e a dinâmica do grupo, tais como: discutir os conflitos no grupo
e valorizar o diálogo; c) estratégias pedagógicas enfatizadas: trabalhar com diferentes
linguagens, apostar no estudo/trabalho em grupos, dar visibilidade às produções dos/as
alunos/as, empoderá-los/as, entre outras.

É notório o grande desafio em trabalhar com as diferenças culturais no espaço escolar,
porque requer que o educador tenha conhecimentos sobre a dimensão intercultural que abrange as
diferenças, as relações entre diferentes grupos e pessoas, estratégias pedagógicas diversas, para
atender as necessidades que surgem durante sua prática. Além das estratégias mencionadas é
interessante destacar uma fundamental para a construção de práticas pedagógicas interculturais
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“uma mudança de ótica: ter como ponto de partida de toda prática pedagógica o reconhecimento das
diferenças” Candau (2011, p. 250). É uma estratégia e ao mesmo tempo um desafio para os
professores e demais atores da instituição escolar.
Para o desenvolvimento de práticas que valorizem as diferenças culturais de educadores e
educandos é imprescindível quatro dimensões conforme Canen e Oliveira (2002), a saber: a
construção do conhecimento em colaboração com os alunos; voz e escolha para o desenvolvimento
de atitudes democráticas entre educandos e escola; crítica para a discussão e investigação de valores
e relações culturais; e o ativismo social como incentivo a se posicionar com base nas outras três
dimensões citadas. Compreendemos que essa dimensões enriquece a ação pedagógica enquanto
prática discursiva e problematizadora, caracterizada pelo desenvolvimento de atividades
diversificadas e significativas.
Candau (2016) acredita no potencial dos educadores para construir propostas coletivas e
plurais e acrescento práticas pedagógicas e docentes interculturais, ressalta ainda que é tempo de
inovar, atrever-se a realizar experiências pedagógicas de paradigmas educacionais “outros”, nesse
sentido a perspectiva intercultural pode contribuir de maneira significativa harmonizando
possibilidades e conhecimentos acerca das diferenças culturais e diversidade cultural.
CONCLUSÕES
As diferenças culturais no espaço escolar hoje, é vista como um desafio para professores e
escolas, demanda conhecimento, formação e práticas interculturais fundadas na perspectiva
intercultural enquanto proposta de educação na qual se valoriza, respeita, conheça e compreenda as
diferenças culturais dos “outros” e de “nós mesmos”.
Pensamos que através da perspectiva intercultural de educação e com o desenvolvimento de
práticas interculturais os professores, teriam a oportunidade de compreender sua cultura e a dos
outros, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva desse conhecimento.
Compreendemos que professores encontram desafios para trabalhar com as diferenças culturais,
diante do contexto e realidade que estão inseridos, caracterizado como uma sociedade multicultural
e/ou inter/multicultural, com a presença de pessoas diversas e diferentes em modos, atitudes,
comportamentos e pensamentos.
Desafios para trabalhar numa turma heterogênea seja com adolescentes e/ou crianças com
culturas diferentes, com práticas de preconceitos e discriminação que ainda permeia ao nosso redor,
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mesmo de forma involuntária. Nessa percepção apresentamos sugestões com diferentes estratégias
para trabalhar com as diferenças culturais, lembrando que são estratégias que podem ser adaptadas
e/ou reelaboradas de acordo com o contexto e realidade dos educandos e da instituição. Elaborar
atividades diversificadas para atender a todos os grupos que se encontra na turma, apropriar-se de
sua própria cultura, estar aberto para conhecer e compreender a cultura do outro, despertar o
interesse dos alunos pela busca de estudar as culturas diversas mostrando suas riquezas e
importância para a sociedade e compreender que não existe uma cultura superior a outra nem
inferior.
Compreendemos que seja possível o desenvolvimento de estratégias pedagógicas numa
perspectiva intercultural em sala de aula e no espaço escolar, como gincanas, feiras e outras
atividades, e em sala de aula possamos evidenciar as diferenças culturais enriquecendo o processo
de ensino/aprendizagem e a formação dos educandos. Portanto, é preciso que o conhecimento
intercultural se faz presente na educação, por meio de estudos, formação contínua e propostas de
práticas educativas, pedagógicas e docentes interculturais, que valorize, respeite, conheça,
compreenda e aceite as diferenças culturais existentes no espaço escolar.
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Resumo
O texto objetiva refletir acerca das diferenças culturais e sua relação com as práticas pedagógicas. E
como problema de pesquisa: como as diferenças culturais são trabalhadas nas práticas pedagógicas no
espaço escolar? Pensamos que as práticas pedagógicas podem ser denominadas interculturais em
decorrência da conjuntura cuja sociedade se encontra hoje, caracterizada pela diversidade cultural e suas
múltiplas dimensões, nesse contexto ressaltamos sua presença no espaço escolar. Para a realização do
estudo tivemos por embasamento teórico as contribuições de Candau (2010; 2011; 2016), Canen e
Oliveira (2002), Imbernón (2016) e Martínez et al (2009), caracterizada como pesquisa de cunho
bibliográfico. Compreendemos que o desenvolvimento de estratégias pedagógicas numa perspectiva
intercultural em sala de aula e no espaço escolar, como gincanas, feiras e outras atividades, e em sala de
aula possamos evidenciar as diferenças culturais enriquecendo o processo de ensino/aprendizagem e a
formação dos educandos. Portanto, é preciso que o conhecimento intercultural se faz presente na
educação, por meio de estudos, formação continua e propostas de práticas educativas, pedagógicas e
docentes interculturais, que valorize, respeite, conheça, compreenda e aceite as diferenças culturais
existentes no espaço escolar.
Palavras-chave: Diversidade cultural; Práticas interculturais; Espaço escolar; Sala de aula.
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INTRODUÇÃO
Os jogos se configuram como um importante recurso didático, pois o aluno tem a
oportunidade de vivenciar o conhecimento de forma lúdica (CUNHA, 1988). Ao explorar a
psicomotricidade, possibilitam o desenvolvimento de novas habilidades, além de diversificar as
estratégias pedagógicas, rompendo com a pedagogia da transmissão, caracterizada por um
aprendizado memorístico e anticientífico (AGUIAR et al., 2015). Contudo, a realização de jogos no
contexto educacional deve ultrapassar o caráter puramente recreativo, servindo de ancoragem para
que o aluno alcance níveis mais complexos no domínio tanto sócio emocional quanto psicomotor,
isto é, estimulando conjuntamente habilidades físicas e cognitivas (VYGOTSKY, 1989). Somado a
isso, a aprendizagem significativa é favorecida no momento em que o conteúdo é trabalhado de
forma diversificada e lúdica, já que esta última preconiza um aprendizado ativo, divertido e
desafiador (ZUANON, DINIZ, e NASCIMENTO, 2010).
Através dos jogos é possível transformar aulas comuns em experiências de ensino eficientes,
criativas e prazerosas, até mesmo no Ensino Médio (FERREIRA e SANTOS, 2019). Assim, não
restam dúvidas quanto aos benefícios de se promover uma abordagem lúdica, entretanto, indagamos
se essa estratégia pode ser melhor aproveitada no momento em que são recrutadas e trabalhadas
habilidades psicomotoras.
Geralmente a instrução formal se restringe à sala de aula, todavia, as atividades fora da sala
de aula possibilitam a diversificação da rotina escolar. Diante disso, a área externa da escola deve
ser entendida como uma extensão da sala, aproveitando seus diferentes espaços, como quadra
poliesportiva, biblioteca, pátio, dentre outros. Apesar da falta de recursos e colaboração, é preciso
estimular a realização de atividades que ajudem a romper com essa rotina, já que os jovens se
sentem motivados quando são propostas atividades fora do âmbito da sala de aula (TAPIA e FITA,
2006; SANTOS et al., 2016).
Tendo em vista o que foi mencionado, o presente trabalho apresenta um jogo que busca
promover um diálogo entre os saberes tradicionais e científicos, na medida em que pretendemos
desenvolvê-lo juntamente com alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo, tornandoos ferramentas para elaboração de novos conhecimentos significativos no tocante ao ensino de
parasitologia, em especial à doença de Chagas. Somado a isso, o jogo também destaca a
importância da divulgação científica, do investimento na Ciência e na atenção básica.
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A parasitologia é tratada de maneira tradicional na Educação Básica, com foco no patógeno,
no vetor e no hospedeiro, além da apresentação dos ciclos das doenças e formas de prevenção
(DIAS e KOVALICZN, 2014). Entretanto, a pedagogia da transmissão, exercida de um para muitos
e centrada nas aulas expositivas, não leva em consideração que as pessoas aprendem de maneiras
diferentes e em tempos diferentes. Assim, entendemos que essa temática deveria ser melhor
trabalhada nas escolas, considerando os conhecimentos prévios dos alunos, expressos em seus
conhecimentos tradicionais, tendo em vista que ela envolve uma questão de saúde pública e
relevância social significativa, especialmente para as populações mais vulneráveis, atendidas pelas
escolas rurais.
O jogo desenvolvido tem como tema central a Doença de Chagas e se intitula
“Barbeiragem”. Essa tripanossomíase foi escolhida, pois segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), é considerada negligenciada, causando vários casos de morbidade e mortalidade em países
endêmicos. No Brasil, estima-se que 4543 mil pessoas foram a óbito devido a Doença de Chagas no
ano de 2017. Em Minas Gerais, no mesmo ano, o coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes
chegou a 5,03, sendo o primeiro estado do Brasil com maior número de mortes (BRASIL, 2019). O
Norte de Minas Gerais é considerado hiperendêmico, caracterizando um grande problema de saúde
pública, principalmente devido à dificuldade de acesso aos centros de referência pelos habitantes
das regiões rurais.
Apesar desses dados alarmantes, após uma revisão da literatura, dos nove trabalhos
encontrados propondo a utilização de jogos para o ensino das parasitoses, somente um considerava
a psicomotricidade e nenhum tratava da doença de Chagas. Somado a isso, nenhum deles foi
desenvolvido pensando na importância de se promover a interculturalidade e alcançar os povos
tradicionais do campo. Tal fato destaca ainda o ineditismo e a relevância da presente proposta
pedagógica, como medida profilática a ser trabalhada nas escolas, tanto rurais quanto urbanas.
Dessa forma, nosso objetivo também se baseia no desenvolvimento de uma pesquisa aliada a uma
práxis pedagógica questionadora das lógicas dominantes e que exerça um empoderamento de
grupos subalternizados, como é o caso da população campesina.
Através de um trabalho dialógico com os alunos da ênfase em Ciências da Vida e da
Natureza, do curso de Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo), da UFMG, pretendemos
alcançar as populações campesinas com o jogo. Dessa forma, os alunos do Lecampo se inserem no
presente trabalho sob três perspectivas: (i) ao realizar uma avaliação diagnóstica de seus saberes e
práticas com relação à doença de Chagas, de maneira que estes possam ser incorporados ao jogo, a
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fim de realizar uma contextualização com a realidade local; (ii) introduzindo o jogo como uma
forma de treinamento e sensibilização quanto à necessidade de diversificar as estratégias
pedagógicas, de modo que eles possam reproduzi-lo nas escolas de suas comunidades e (iii)
salientar a importância da divulgação científica e do investimento em ciência, mesmo em
comunidades rurais, distantes dos grandes centros urbanos que concentram as instituições de
pesquisa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O jogo Barbeiragem é confeccionado com material alternativo e de baixo custo, como EVA,
fitas, barbante, folhas A4, papelão e durex, entretanto, na falta desse material, pode ser utilizado até
mesmo giz de diferentes cores para efetuar as marcações necessárias. O percurso a ser percorrido é
montado no chão, como mostrado na figura 1. Os próprios alunos desempenham o papel dos peões,
sendo divididos em quatro times: triatomíneo, cientista, agente de saúde e cidadão. Logo, é
destacado o papel social de cada grupo na prevenção da doença e promoção da saúde.
O jogo conta ainda com dois grupos de cartas, denominadas “sorte e azar” e “perguntas”,
além de um dado para sortear o número de casas a serem percorridas pelos jogadores. As cartas
“sorte e azar” são utilizadas quando dois jogadores de times opostos se ultrapassam. Elas definem
qual personagem continuará avançando e qual retrocederá, além de informá-los sobre o papel social
que seus personagens possuem. Já as cartas intituladas “perguntas” são retiradas quando o jogador
chega em casas demarcadas por pontos de interrogação, de modo que o jogador deve responder
corretamente a pergunta designada na carta para avançar (figura 1).
A metodologia proposta para a avaliação do jogo é quali-quantitativa, pois serão utilizadas
entrevistas semi-estruturadas, observação participante e questionários. Os dados recolhidos serão
tratados por meio da análise de conteúdo de Bardin e da estatística descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Até o momento foram realizados dois testes, totalizando 26 participantes, com idade entre
19 e 30 anos. Foram incluídos alunos da graduação em Ciências Biológicas, tanto da Licenciatura
quanto do bacharelado, assim como um estudante da pós graduação, todos da UFMG. Os teste
visavam avaliar as regras, pertinência, aprofundamento teórico e aceitação do jogo.
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Durante os testes, foi utilizada a técnica de observação participante, de modo que os
comentários realizados pelos participantes ao longo da execução do jogo foram registrados e,
posteriormente, analisados. Isso nos possibilitou realizar ajustes para as futuras aplicações.
Em ambos os testes foi possível perceber uma boa aceitação do jogo, uma vez que foram
manifestadas diversas reações positivas pelos participantes. O jogo parece ter criado um ambiente
prazeroso, mesmo para um público adulto, destacando o seu caráter lúdico. Somado a isso, à
medida que os jogadores avançavam no percurso, a psicomotricidade era desenvolvida, uma vez
que havia o estímulo conjunto de habilidades motoras e cognitivas, ou seja, o corpo assumia um
papel chave durante o aprendizado.
Agora, o jogo também será apresentado para os graduandos do Lecampo. Assim esperamos
que eles possam avaliá-lo e, ao trazer seus conhecimentos tradicionais, possam contribuir para a
construção do jogo. Para tal, inicialmente, os alunos responderão a uma entrevista semi-estruturada
para identificar seus conhecimentos prévios sobre a doença, contendo perguntas sobre o ciclo,
medidas profiláticas e incidência. Tais informações serão utilizadas para elaborar, em conjunto,
novas cartas, de forma que estas dialoguem com a realidade dos sujeitos do campo. Posteriormente,
faremos a aplicação, seguida pela avaliação do jogo através de um questionário. Dessa forma, os
Lecampinos poderão sugerir novos materiais, opinar sobre a dinâmica, aprofundamento, linguagem
e adequação, pensando no desenvolvimento do jogo nas escolas de suas comunidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo Barbeiragem pode ser feito com material alternativo e de baixo custo. Seu
desenvolvimento foi pensado para que o professor tenha uma postura de mediador, sendo um elo de
motivação, estimulando a participação, debatendo e questionando de forma a aguçar a curiosidade
dos alunos, mas sem que haja centralização da aprendizagem no docente.
A validade de atividades realizadas em sala de aula é incontestável, todavia, acreditamos que
o diferencial deste trabalho consiste na apresentação de uma proposta que possa explorar os demais
espaços da escola, retirando o aluno da sua zona de conforto e recrutando habilidades que não
poderiam ser trabalhadas com o aluno sentado na cadeira e apoiado na mesa. Somado a isso,
prezamos pela interculturalidade, no momento em que o jogo vem sendo desenvolvido e testado em
consonância com os conhecimentos e demandas dos povos do campo. Assim, temos um indicativo
de que a proposta aqui apresentada se configura como um diferencial em relação ao que já foi
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produzido, na medida em que o jogo pode contribuir para uma formação holística de futuros
docentes, não só de áreas urbanas, mas, também, das zonas rurais.
É importante destacar que o jogo se restringe aos conteúdos canônicos, abordando também a
importância da pesquisa, da divulgação científica e da atenção básica na prevenção da doença e na
promoção da saúde.
Por meio do jogo proposto, queremos atender a uma das diretrizes que norteiam as ações da
Universidade, que é estabelecer uma relação dialógica com as comunidades tradicionais. Portanto,
para o desenvolvimento do jogo, nos baseamos no conceito de ecologia de saberes, e não no
entendimento da academia como detentora de um conhecimento válido e responsável por promover
uma redução do déficit de conhecimentos da sociedade.
Esperamos que o jogo Barbeiragem possa contribuir para a sensibilização dos atuais e
futuros professores quanto à necessidade de diversificar as estratégias didáticas, promover um
melhor aproveitamento das aulas de parasitologia, utilizando os diferentes espaços da escola.
Espera-se também que os alunos possam compreender melhor os conteúdos conceituais, consigam
perceber os impactos sociais dessa parasitose e que o jogo possa despertar um maior interesse na
aula, além de desenvolver habilidades diferentes daquelas trabalhadas em sala.
O trabalho junto aos professores em formação é de suma importância, pois uma vez que eles
passam a desenvolver o jogo com seus alunos, tem-se um aumento no alcance da atividade,
chegando até grupos que dificilmente seriam abrangidos pelos pesquisadores, como é o caso das
populações campesinas, mais vulneráveis e carentes de políticas de saúde pública. Dessa forma,
intentamos que essas venham a ser mais independentes no âmbito profilático.
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ANEXOS
Figura 1. Tabuleiro do jogo “Barbeiragem” que deve ser montado no chão e dois exemplos de cartas (uma do grupo
“sorte e azar” e outra do grupo “perguntas”)

Resumo
A Educação do Campo carece de propostas metodológicas desenvolvidas em consonâncias com os
seus paradigmas teórico-epistemológicos. Pesquisas propõem novos métodos de ensino, contudo,
poucas são pensadas de maneira dialógica com as necessidades do campo, entendendo os seus sujeitos
enquanto detentores de um saber e protagonistas da pesquisa em ensino, que resultará em produtos
educacionais para o próprio campo. Sendo assim, neste projeto apresentamos uma proposta de jogo
para que a parasitologia seja trabalhada de maneira mais atrativa e eficiente, rompendo com a rotina da
sala de aula. O jogo Barbeiragem tem como foco a Doença de Chagas. Essa tripanossomíase foi
escolhida por ser classificada como negligenciada pela OMS, e, por Minas Gerais ser o segundo estado
do Brasil em número de mortes. Além de tratar do ciclo da doença e da profilaxia, o jogo aborda a
importância da divulgação científica e do investimento em Ciência e na atenção básica. Nosso objetivo
é entender como uma atividade lúdica, realizada fora da sala e que exercita a psicomotricidade, pode
contribuir para a formação inicial de professores e instrumentá-los para atuação na educação básica.
Dois testes já foram realizados com 26 alunos do curso de Ciências Biológicas da UFMG. Percebemos
uma boa aceitação do jogo, uma vez que foram manifestadas diversas reações positivas pelos
participantes. Agora, ele também será apresentado para os alunos de curso de Licenciatura em
Educação do Campo, com ênfase em Ciências da Vida e da Natureza da UFMG, para que estes possam
avaliá-lo e contribuir para a construção do jogo. Ao trazer seus conhecimentos tradicionais, estes
também serão incorporados ao jogo. Assim, pretendemos oferecer um recurso didático que, além de
explorar os conteúdos conceituais referentes à doença, possa aliar a ludicidade, a psicomotricidade, a
exploração dos espaços subutilizados da escola, além de abordar questões inerentes ao fazer científico.
Palavras-chave: Educação do campo; Psicomotricidade; Ludicidade; Parasitologia; Doença de Chagas.
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E QUANDO A POLÍTICA EMERGE NOS DISCURSOS
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ENSINO FUNDAMENTAL
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INTRODUÇÃO
O Brasil tem enfrentado uma significativa crise política nos últimos anos e seu destaque na
cena pública a fez tornar-se cada vez mais presente no cotidiano da população. Diante de tantas
discussões, é oportuno refletir sobre o papel da formação cidadã e a função da escola no
enfrentamento dos desafios institucionais que estamos vivenciando.
A educação dos indivíduos para o pleno exercício da cidadania, conforme preceituam a
Constituição Federal e Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB), pressupõe um efetivo processo de socialização e escolarização, uma vez que o indivíduo não
nasce com o conhecimento das leis, dos direitos e dos deveres do cidadão e da organização do
Estado e de suas funções.
Para atender a esse pressuposto, a oferta da educação política na escola pode oportunizar o
conhecimento, a troca de experiências e a reflexão crítica sobre as características e o modo de
funcionamento das instituições e do sistema político, além de propiciar o desenvolvimento do senso
de justiça, do respeito à diversidade, da tolerância, da solidariedade, competências imprescindíveis
para criar relações democráticas efetivas.
Como educadora de uma instituição pública de ensino, julguei necessário abraçar o anseio
dos vinte e quatro alunos por compreender melhor a definição de política e a diferença entre política
e partidarismo. Para isso, recorri à literatura infantil e pontuei para eles que o assunto já os
rodeavam há bastante tempo.
A POLÍTICA ENTROU NA RODA
Considero fundamental ouvir as demandas das crianças para conduzir o processo de
aprendizagem de maneira significativa, mesmo quando não é dita em “voz alta” ou é cercada por
conceitos carregados de informações equivocadas e/ou preconceituosas.
Pronto. E como falar sobre um assunto que gera conflitos e poderia ser interpretado como
uma alienação ou partidarização? Para isso, precisei aprofundar a leitura sobre a criança como
sujeito ativo e participativo de uma sociedade democrática e por que não me voltar a Paulo Freire?
O trabalho do autor nos leva a compreender a complexidade do papel da escola na formação
do sujeito constitutivo de uma sociedade contemporânea, que é movida por
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avassaladoras informações. O espaço escolar precisa promover questionamentos frente à
vida, ressaltando problemas que se apresentem como relevantes, para os quais sejam colocados em
ação conhecimentos que circulam nos grupos sociais.
Freire (1975), ao definir a pedagogia do oprimido, no livro que leva esse título diz: “A
pedagogia do oprimido que, no fundo, é a pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua
libertação, tem suas raízes [...] nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem criticamente a
saber-se oprimidos [...]” (p. 56) No esforço por destacar que a libertação não é um ato salvacionista
de alguém (educador) sobre outra pessoa (aluno), continua o autor:
A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertária, terá dois momentos
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão
comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo em que,
transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a
ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. (p. 57)

LITERATURA E POLÍTICA: UMA BOA COMBINAÇÃO
Uma tarde tranquila... crianças conversando em sala enquanto faziam uma atividade de
matemática até que uma, com a voz alterada, diz:
•

Política não se discute!

•

Discute, sim! – grita outra criança

•

Política é o PT! – destaca outra em meio a risos.

A discussão aumentou, assim como o volume das vozes. Uma sala de aula viva tem
discussões, falatório e momentos de ouvir. Entrei na conversa em que nomes de políticos e muitos
partidos já haviam sido pronunciados e criticados por alguns, já por outros, elogiados.
Minha intervenção questionando a turma sobre a definição de política, e imediatamente
foram expostos nomes de partidos políticos, cargos políticos e o ato de votar. “Política é muito mais
do que isso!”, “Nós estamos fazendo política agora!”. Essas frases geraram silêncio e rostos de
desconfiança. Então, solicitei que buscassem no dicionário o significado da palavra política e, em
seguida, ilustrei com exemplos de como vivenciavam o termo no âmbito escolar e familiar.
“E os partidos políticos, tia? Eles não prestam!” Mais uma frase que teve o apoio de algumas
crianças. Fiz uma lista com os partidos políticos que a turma conhecia no quadro e o significado das
suas siglas. Convidei-os a analisarem a função dessas instituições perante o povo e se estão
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alcançando o objetivo da representatividade. A maioria das respostas estavam repletas de
informações trazidas pelas mídias sociais e pelo espaço familiar.
Apresentei, então, a diferença entre partidarismo e política, bem como o perigo de não
conversarmos sobre a temática. Naquele momento, a turma necessitava de informações que a
fizessem pertencer a uma sociedade democrática que tem responsabilidades que devem ser
repartidas e assumidas pelos diferentes atores sociais.
A literatura veio para mostrar que a política está presente em diversas esferas sociais. E a
obra “O Reizinho mandão”, de Ruth Rocha, proporcionou um debate mais concreto sobre questões
relacionadas à democracia, à política, ao poder e à liberdade. As crianças observaram que, mesmo
tendo sua primeira edição em 1978, a atual sociedade parece viver situações próximas às narradas
pela autora. [Anexo]
A sala de aula fervilhava. Os atores sociais tinham voz e vez, e a idade, não era
característica relevante naquele momento. A educação proporcionava ali espaço para a articulação
de experiências dentro e fora da escola e contribuía para o desenvolvimento de uma perspectiva
ampla, crítica, coletiva e empoderadora daquelas crianças.
Recontar a história da autora, contribuir com ideias para a população de um reino descrente
da representatividade do seu governante, reescrevê-la enfatizando características da atualidade,
permitiu aos alunos consolidar conceitos e práticas políticas democráticas, bem como propiciou
uma aprendizagem calcada na perspectiva discursiva. (GOULART, 2014) em que sua produção,
seja ela expressada por meio da oralidade e/ou da escrita, destacasse a compreensão das relações
com as suas experiências de vida e com seus valores (Figuras 1,2 e 3).
CONCLUSÕES
Podemos afirmar que infância e política não são incompatíveis, o que faz ser infundada a
proposta de manter a criança fora do âmbito político, considerando que sua condição de cidadania
já a torna um ser político.
O discurso e a práxis na esfera escolar deverão estar voltados para questões como
competências, sentimentos de pertença e implicação na comunidade, entre outros temas do interesse
das crianças. Para isso, se faz necessário ouvir o que elas entendem por democracia, cidadania e
participação, quais são os significados que associam ao papel de cidadão e como tudo isso influi na
sua representação na esfera pública. Por outro lado, é fundamental aprofundar a análise dos
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mecanismos que colaboram progressivamente na internalização de valores, normas e conteúdos que
servirão de apoio a sua experiência social.
É fundamental que a escola tenha uma atribuição bem definida, compreendida e valorizada
sobre o debate político, uma vez que ela é, historicamente, a instituição criada para a formação
moral e intelectual, incluindo valores, conhecimentos e habilidades necessários para a ação política.
Vale ressaltar, que essa prática se faz necessária de forma urgente, pois a dinâmica da sociedade
democrática exige dos cidadãos a reflexão, o debate e as decisões sobre o caminho que tomarão.
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ANEXOS
Resumo do livro “O Reizinho Mandão”
A obra inicia com um narrador se apresentando para contar uma história que seu avô
contava a história de um reizinho mandão, o qual assume o trono depois da morte de seu pai. O
reizinho mandão, como seu nome mesmo diz, mandava em todas as pessoas do reino, inclusive em
seus conselheiros. Ele gritava para todos calarem a boca, bem como criava leis absurdas. Ele tinha
apenas um amigo, um papagaio, que o imitava, dizendo “Cala a boca!”.
Quando esse reizinho percebe que ninguém mais falava em seu reino, decide procurar ajuda.
Ele parte para um reino vizinho e pede conselho a um velho sábio que, depois de xingá-lo pelas
suas atitudes – xingamento esse que o reizinho escuta sem interromper –, orienta-o a procurar em
seu reino uma criança que ainda saiba falar. E ele precisará ouvir o que ela tem a dizer.
Quando isso acontecer, tudo se resolverá, e as pessoas voltarão a falar. Assim, o reizinho
volta para o seu reino um pouco desanimado, pois queria saber o que a menina iria lhe dizer, mas
isso o sábio não revela.
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Quando o reizinho chega à seu reino, ele começa a bater de porta em porta, até que encontra
uma menina que o manda calar a boca, e, a partir desse momento, como num passe de mágicas,
todo o reino começa a falar. O reizinho não aguenta o barulho que seu povo faz e vai embora. O
final fica em aberto, pois o narrador não sabe contar o fim dessa história, como nem seu avô sabia,
mas, apresenta ao leitor algumas hipóteses do que pode ter acontecido ao reizinho para o leitor.
Figura 1

Fonte da imagem: acervo pessoal da autora
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Figura 2

Fonte da imagem: acervo pessoal da autora
Figura 3

Fonte da imagem: acervo pessoal da autora
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Resumo
O presente trabalho relata uma prática desenvolvida numa turma de terceiro ano do Ensino
Fundamental do Colégio Pedro II, no município do Rio de Janeiro. As atitudes da nossa cultura em
relação às crianças são ambíguas, o que se observa também na relação entre crianças e política. O modo
protetor a que vêm sendo submetidas as crianças ao longo da história social acaba por afastá-las dos
adultos - e dos assuntos sérios da economia e da política. Questões relativas a participação da criança
como autora plena, competente e ativa conduziram a estruturação do projeto. Pautada na crença de que
uma cidadania ativa e crítica colabora para a formação de crianças participativas socialmente e
conscientes sobre o que são direitos e deveres e quais lhes são cabíveis, colaborou para que o discurso
ao longo do trabalho fosse calcado nas distintas dimensões do campo da política. A infância pensada
numa estrutura de cidadania organizacional permite a transformação das condições sociais e culturais,
gerando debates para além do ambiente doméstico e familiar, articulando-se entre gerações em distintos
domínios sociais. A sala de aula é um dos lugares que tem obrigação de otimizar as vozes infantis a
ganharem volume e assim, promover condições para que aconteça uma aprendizagem discursiva, rica
de significados e interesses. É nesse espaço que a criança pode ter os primeiros contatos com a
democracia, com tomadas de decisões, compartilhamento de ideias, aprender a ouvir e a ser ouvida,
respeitar a opinião do outro e conviver com diferentes culturas. A política faz parte da vida infantil e
precisa ser analisada, caracterizada e debatida no cotidiano escolar.
Palavras-chave: Cidadania; Perspectiva discursiva; Política; Sala de aula.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Este estudo constitui-se do trabalho de conclusão de curso Pós-Graduação latu sensu em
Ensino de Matemática do IF Baiano. Teve um caráter bibliográfico e objetivou compreender a
etnomatemática, suas aplicações no campo da pesquisa e do ensino, tendo como base D’Ambrosio e
colaboradores. Verificou-se as articulações entre o programa proposto por D’Ambrosio e diversas
ações pedagógicas e, nesse caminho, analisou-se pesquisas da matemática presentes em algumas
atividades laborativas tradicionais.
Apresenta-se aqui o conceito da etnomatemática, seus campos de pesquisa e suas
possibilidades de metodologias de ensino. Discute-se a matemática presente em alguns labores
tradicionais, a partir do estudo de autores que analisam a importância de se compreender a forma
como diversas profissões tradicionais constroem suas matemáticas.
A ETNOMATEMÁTICA
A etnomatemática é uma subárea da História da Matemática e da Educação Matemática, que
tem relação com a Antropologia e as Ciências da Cognição. Em um sentido etimológico, a palavra
etnomatemática surgiu pelas mãos D’Ambrosio (2018), da junção de três termos: techné, que
significa o modo de fazer, a técnica; mátema, que significa conviver com a realidade sociocultural,
ensinar, explicar e; etno, que significa inserção do homem no meio cultural. Segundo D’Ambrosio
(2005, p. 114), a etnomatemática significa que “há várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de
explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) em distintos contextos naturais e
socioeconômicos da realidade (etnos)”. O autor deixa claro que a etnomatemática não é unicamente
um estudo de diferentes etnias e que de forma etimológica, as raízes (tica, matema e etno), deram
origem a sua conceituação de Etnomatemática.
A etnomatemática constitui-se de linha de pesquisa acadêmica dos saberes e fazeres
matemáticos de profissões tradicionais (D’AMBROSIO, 2018). Para Rosa e Orey (2006, p. 20), “o
programa etnomatemática não pode se preocupar somente com a vertente antropológica e
etnográfica da descrição de diferentes pensamentos matemáticos, pois o programa deve também
assumir uma perspectiva voltada para os aspectos pedagógicos do currículo escolar”. Os autores
acrescentam ainda que, deve-se “proporcionar aos alunos uma ação pedagógica que conecte estas
práticas matemáticas com as práticas proporcionadas pela aquisição dos conhecimentos da
matemática acadêmica” (ROSA; OREY, 2006, p. 21).
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A etnomatemática se tornou um campo de estudos de metodologias de ensino e de ações
pedagógicas, as quais se aproximam da proposta de Paulo Freire (2011), que valoriza os saberes de
povos oprimidos como instrumentos de sua emancipação. Conforme D’Ambrosio (2018), a
etnomatemática tem foco político, fortalece a dignidade cultural e nesse sentido, pode ser uma das
ferramentas de valorização de identidades culturais, que tratando-se de minorias, colabora para sua
unidade. Para o autor (2005, p.112), “lamentavelmente ainda há relutância no reconhecimento das
relações intraculturais na educação” e espera-se que esses estudos colaborem para o debate sobre a
aproximação entre ciência e conhecimentos populares, considerando ser equivocada a ideia da
hierarquia entre os conhecimentos.
A etnomatemática é passível de críticas quando apresenta uma conotação estritamente
antropológica e etnográfica, sendo necessária uma prática etnomatemática voltada para ação
pedagógica (ROSA; OREY, 2006). Por outro lado, não se deve pensar em utilizar os saberes
populares apenas como ponte para científicos (CAMPOS, 2012). Deve-se ter a consciência de que
contextualizar a matemática sob o aspecto de sua inserção cultural não deve significar a imprecisão.
É necessário conhecer o ambiente cultural dos estudantes e valorizar suas origens culturais, mas
também deve-se oferecer e oportunizar o saber científico em diálogo com o conhecimento popular.
A MATEMÁTICA PRESENTE NAS ATIVIDADES LABORATIVAS
Alguns autores verificaram as matemáticas no cotidiano de trabalhadores, cujo exercício de
suas atividades ocorrem pelo aprendizado prático, em que a formação geralmente não vai além dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Geralmente, são trabalhadores atuam na construção civil, na
agricultura e em diversas atividades informais. Eles praticam diversos cálculos como: de
proporções, de área, etc.
Bandeira (2004) identifica os conhecimentos matemáticos dos horticultores em uma
perspectiva etnomatemática, destacando-se os momentos: a) Da colheita das hortaliças e de seu
preparo para comercialização, com procedimentos de contagem; b) De construção e manutenção
das leiras, no plantio das hortaliças ao fazer o cálculo do espaçamento necessário entre as mudas,
com a medição de comprimentos e de áreas; c) Nos processos de adubação, com a medição de
volume e tempo; d) Nas plantações, com o cálculo de proporcionalidade; e) Na comercialização das
hortaliças, que inclui contabilização das despesas, cálculos do custo da produção e preço de venda,
lucro etc.. Segundo o autor, a matemática dos horticultores se torna eficiente quando é apropriada
para suas atender as suas necessidades, não havendo motivos para substituí-la pela matemática
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científica, mas, sim de contribuir para aprimorar seus cálculos, o que pode acarretar até melhor
gerenciamento e melhoria das condições de vida e de trabalho da comunidade.
Velho e Lara (2011), reconheceram diferentes modos de se produzir matemática em
distintos grupos de trabalhadores. Em suas pesquisas, foram entrevistados profissionais como
cozinheira, zeladora, costureira, marceneiro e construtor. Os autores verificaram que a matemática
está presente na realização de diversas atividades como: a) Cozinheira da escola, em seus processos
de produção da alimentação envolvendo as operações básicas como a adição, noções de proporção,
quantidades de pesos e medidas, frações e matemática financeira; b) Zeladora de prédios, no
desempenho do controle do dinheiro, com divisão, proporção, juros e porcentagem; c) Costureira,
no trabalho de confecção e reforma de roupas, envolvendo noções de medidas, tamanho e
proporção, matemática financeira, operações básicas e função do 1° grau; d) Marceneiro de uma
fábrica, localizada nos fundos de sua casa, por meio da geometria, para medir e compor o móvel
com simetria; estimativa e coerência entre o idealizado e o concreto; de matemática financeira para
calcular o valor gasto no material, o tempo da construção e o lucro almejado; e) Construtor, no uso
da geometria, da aritmética ou da simetria. Nesse estudo, também se percebe, de forma geral, que os
conhecimentos são apropriados às suas necessidades. Esses estudos são exemplos de situações
cotidianas do uso da matemática, cujas perspectivas socioculturais podem facilitar ao ensino da
matemática.
AS POSSIBILIDADES DE CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
Segundo Castro e Fonseca (2015, p. 30), ainda que as habilidades matemáticas dos
trabalhadores informais (em seu estudo utilizou pedreiros) não sejam ensinadas nas escolas, em sua
maioria, essas podem “ser analisadas e utilizadas pelo professor para demonstrar aos alunos a
importância da matemática no cotidiano das várias profissões, levando-os a relacionar a matemática
escolar – conteúdos – com a matemática do dia a dia – prática.” Para esses autores, a construção de
uma casa é um exemplo prático de contextualização que pode ser utilizado nas aulas de matemática.
Observa-se, assim, que a matemática está inserida no labor dos trabalhadores e que estes
saberes construídos ao longo de suas experiências, não foram adquiridos na educação formal, mas
são aceitos e validados na comunidade. Destaca-se, assim, um novo olhar para um currículo na
perspectiva da etnomatemática, “mostrando que além da matemática formal, outras formas podem
ser legitimadas”. (CAMPOS, 2012, p. 16)
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A matemática está presente de várias formas entre povos tradicionais e profissões cujo
aprendizado nem sempre passa pela educação formal. Isso não significa que a educação formal não
seja importante para suas formações, mas é preciso que ela se aproxime dos saberes tradicionais
para uma educação contextualizada. O modo como D’Ambrosio (2018, p. 83) entende a matemática
e a educação, deve-se à relação entre ambas, ao afirmar que “são estratégias contextualizadas e
interdependentes”. Segundo o autor (2018, p. 115), “contextualizar a matemática é essencial para
todos.” Sobre sua importância, Castro e Fonseca (2015, p. 30), acrescentam que a contextualização
deve levar em consideração os conceitos e os procedimentos “compreendidos em suas dimensões
culturais, políticas e históricas e axiológicas”. Assim a contextualização pode contribuir para uma
educação significativa.
Vale aqui destacar algumas afirmativas dos autores analisados, como Velho e Lara (2011)
que afirma que é importante valorizar os conhecimentos matemáticos prévios na perspectiva da
etnomatemática, articulada a formas diferentes de matematizar. Halmenschalager (2001) ressalta
que os saberes de um grupo, não devem ser vistos somente como um ponto de partida, mas como
uma possibilidade de que grupos diferentes possam compreender seus próprios modos de produzir
significados matemáticos. Sem dúvidas, “a matemática é parte significativa da própria identidade
cultural.” (ROSA; OREY, 2006, p. 11).
D’Ambrosio (2008, p. 11) ressalta que é importante “dar a palavra ao estudante, propor
situações gerais, não apenas ensinar como resolver e explicar uma situação artificialmente criada
pelo professor para justificar o ensino”. Assim, a etnomatemática pode ser um elo que tende a
favorecer as construções de conhecimentos, de forma a valorizar as identidades e suas diferenças
culturais. Tendo em vista que os indivíduos carregam consigo suas histórias e raízes culturais, que
são apreendidas coletivamente com seus familiares, amigos e comunidades, D’Ambrosio (2018, p.
42) considera que, “a estratégia mais promissora para a educação, nas sociedades que estão em
transição da subordinação para a autonomia, é restaurar a dignidade dos indivíduos, reconhecendo e
respeitando suas raízes”.
O ensino de matemática deve possibilitar às pessoas a apropriação de conhecimentos a partir
dos seus próprios contextos socioculturais, reduzindo a distância entre a ciência e o conhecimento
popular. Segundo Costa (2014, p. 192), “a perspectiva d’ambrosiana dá relevo à matematização dos
saberes culturais, valorizando-os e aperfeiçoando-os com algum conhecimento formal.” Em um
contexto social, a etnomatemática possibilita que os sujeitos sejam ativos no âmbito da
aprendizagem escolar, desde que a contextualização seja inerente às raízes culturais.
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Para Costa (2014, p. 191), “a etnomatemática pode [...] ser considerada um vigoroso
facilitador da comunicação, mas também uma pedagogia entrelaçadora, entre a matemática escolar
e os conhecimentos matemáticos, como partes, de meios não escolares.” Nessa perspectiva, “a
etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a necessidades
ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a criatividade”
(D’AMBROSIO, 2008, p. 10). No processo educativo, o estudante deve ser o foco da educação,
mais importante que quaisquer programas os conteúdos (D’AMBROSIO, 2018). Nesse contexto, a
etnomatemática pode ser “uma forma de se preparar jovens e adultos para um sentido de cidadania
crítica, para viver em sociedade e ao mesmo tempo desenvolver sua criatividade”. (D’AMBROSIO,
2008, p. 8)
D’Ambrósio (1990, p. 87, apud ROSA; OREY, 2006, p. 14) ressalta que “um programa
como a etnomatemática implica numa reconceituação de currículo”. E conclui que, “[...] essa
reconceituação de currículo é essencial para se conduzir adequadamente o componente pedagógico
do programa etnomatemática, isto é, para se levar a etnomatemática à prática escolar”. Sendo assim,
“um currículo matemático em uma concepção etnomatemática pode ser concebido como o
desenvolvimento de conceitos matemáticos e práticas que se originam na cultura dos alunos até
aquelas da matemática acadêmica”. (BANDEIRA, 2004, p. 27 apud ROSA; OREY, 2006, p. 15).
Ressalta-se que, “é importante reconhecer na etnomatemática um programa de pesquisa que
caminha juntamente com uma prática escolar”. (D’AMBROSIO, 2005, apud ROSA; OREY, 2006,
p. 14). A proposta é orientar o currículo matemático para a criatividade, para a curiosidade e para
crítica, para que possa contribuir para a formação cidadã.
CONCLUSÕES
A etnomatemática surgiu como programa de pesquisa e depois foi vista como campo
metodológico de ensino, permitindo articular a pesquisa e as ações pedagógicas, fortalecendo o
campo de estudo sociocultural no âmbito educacional. Por meio da etnomatemática é possível
contextualizar nas aulas de matemática, as situações do cotidiano, agregando aos processos de
ensino e aprendizagem à riqueza cultural da comunidade onde a escola se insere.
A matemática utilizada na prática pode seguir com as regras da matemática acadêmica,
porém sem o uso de fórmulas e teorias. Na maioria das vezes, as pessoas não conhecem as palavras
que se constituem da matemática escolar, entretanto, os seus significados e conceitos são utilizados
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nas práticas de suas profissões. Considera-se que, estes conhecimentos são métodos próprios de
soluções de problemas nas atividades laborativas.
Estudos dessa natureza permitem aprofundar no debate sobre a aproximação entre a escola,
cotidiano dos estudantes e a vida da comunidade, tornando a ciência mais próxima do conhecimento
popular e, por outro lado, o conhecimento popular menos supersticioso, em alguns casos. Esse
debate torna-se interessante, tendo em vista que a matemática é um componente curricular
considerado de difícil aprendizado pelos estudantes, talvez por ser abstrata em muitos conteúdos,
sua aproximação com o senso comum permite compreender as matemáticas presentes nas
atividades de muitos trabalhadores. Assim, o desenvolvimento de pesquisas de caráter
etnomatemático, bem como as ações pedagógicas pautadas nessa proposta, podem colaborar para a
obtenção de melhores resultados de aprendizagem. Mas para isso, é pertinente pensar em currículos
voltados para a inclusão e a valorização dos saberes culturais. Essa pode ser uma estratégia
relevante para a educação no Baixo Sul da Bahia, região caracterizada por muitos saberes
tradicionais, especialmente de comunidades quilombolas e indígenas, dentre outras.
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Resumo
A etnomatemática é uma subárea da História da Matemática e da Educação Matemática, que tem
relação com a Antropologia e as Ciências da Cognição. Ela tem sido estudada a partir da prática de
trabalhadores como borracheiros, pedreiros, serventes, comerciantes, “bicheiros”, trabalhadores do
campo e outras diversas profissões tradicionais. Neste estudo, de natureza bibliográfica, objetivou-se
descrever a etnomatemática e suas atenções no campo da pesquisa e do ensino, tendo como base
D’Ambrosio e outros autores que pesquisam nessa linha. Na área da pesquisa, observou-se um vasto
campo de estudo da matemática presente em atividades laborativas, cuja técnica é aprendida pela
tradição e não pela escola formal, como a dos pedreiros, trabalhadores do campo e do comércio. Na
área do ensino, a etnomatemática constitui-se de uma importante ferramenta que permite aproximar a
ciência do conhecimento cotidiano valorizando o saber que o estudante possui, além de colaborar para
o exercício de sua profissão e evitar linguagens descontextualizadas ou abstratas por parte do professor,
que podem dificultar o aprendizado dos estudantes. As pesquisas analisadas indicaram que os
conhecimentos matemáticos do cotidiano de muitas profissões são construídos a partir de suas
experiências laborais ao longo da vida e são essenciais no desenvolvimento social, econômico e político
do país. Nessa perspectiva, ressalva-se a importância de trabalhar esses conhecimentos na escola,
buscando suas aproximações com os conhecimentos acadêmicos, o que pode significar também uma
forma de inclusão. Assim, a etnomatemática pode colaborar para ampliar conceitos matemáticos
integrados em determinadas culturas de trabalho, valorizando e associando os saberes populares ao
científico.
Palavras-chave: Atividades laborativas; Conceitos Etnomatemáticos; Metodologia de Ensino;
Programa de pesquisa.
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INFÂNCIAS E CULTURAS: INVESTIGANDO PISTAS
PARA UMA PROPOSTA INTERCULTURAL NO
COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Patricia Gonçalves Bastos – FME/Niterói
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O presente pôster é derivado de um trabalho mais amplo, de uma monografia de pósgraduação lato sensu sobre infância, corpo e interculturalidade, que foi elaborado a partir do
cotidiano em uma unidade de educação infantil, e fundamentado nos questionamentos e interesses
das crianças em construir um diálogo entre as suas experiências culturais e o processo de construção
de conhecimentos na instituição educativa.
As crianças que fizeram parte deste trabalho estão matriculadas em uma Unidade Municipal
de Educação Infantil (UMEI), que desenvolve um trabalho pedagógico de tempo integral,
atendendo atualmente cerca de 170 crianças, com a faixa etária entre 02 e 06 anos. A UMEI fica
localizada na região do entorno do complexo de favelas do Viradouro, em Niterói, cidade
metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
A UMEI busca um diálogo permanente com as famílias e as favelas, acreditando que o
processo educativo não se esgota dentro da escola, sendo realizado também por outras instituições
sociais do entorno. Com isso, foram criadas parcerias para desenvolver o trabalho pedagógico em
outros espaços dentro da localidade: um clube esportivo, que autoriza o seu uso para eventos
organizados pela UMEI, como a Festa da Cultura e a Festa da Família, bem como o seu campo de
futebol, no qual se organiza experiências diversas, lúdicas e corporais com as crianças. A escola
estadual do bairro, também autoriza o uso de sua quadra poliesportiva, nos horários em que os seus
alunos não estão em atividades. E já foi emprestada a quadra de uma das escolas de samba do
Complexo de favelas do Viradouro, para que uma festa pedagógica pudesse acontecer em um
espaço mais amplo, onde toda a comunidade pudesse participar. Além disso, outros espaços
públicos da cidade têm sido locais de produção de saberes, como feiras de alimentos, praias,
museus, praças, ruas e as vielas próximas da UMEI, que são percorridas pelas turmas, que
reconhecem o espaço e o cartografam a partir das suas memórias individuais e coletivas.
Estas crianças apresentam, a partir das suas narrativas, o interesse pelo lugar onde moram,
participam das suas festas populares, brincam nas ruas, conhecem as barracas de comércio dos
morros e gostam das escolas de samba, que fazem parte do cotidiano deste complexo de favelas.
Além do samba, demonstram interesse por um outro estilo musical: o funk. Cantam e dançam os
funks tocados nos bailes que acontecem nas favelas. Destaca-se, como recorte do estudo, a Dança
do Passinho Carioca, uma manifestação cultural, que surgiu nos territórios das favelas cariocas, nos
anos 2000, no período que antecedia os horários de início dos bailes funks. Eram nesses espaçostempos que os jovens frequentadores dos bailes brincavam com o corpo, improvisando passos
repletos de referências rítmicas, dentre elas, as de origem africanas, como a capoeira, o samba, o
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frevo, o kuduro, o funk, o break. Nas favelas do Complexo do Viradouro os jovens continuam
brincando com os seus corpos, improvisando a dança do passinho. No entanto, não são apenas os
jovens que gostam e dançam o passinho. As crianças também brincam e

experimentam nos

improvisos dos passinhos, revelando o potencial lúdico e brincante de seus corpos, que
historicamente, ainda são controlados, muitas vezes silenciados, e inúmeras vezes subalternizados
no cotidiano de suas casas, igrejas e escolas (BASTOS, 2018)
Com esses diálogos entre as vivências escolares e as vivências para além da escola, tem se
construído uma relação ética e amorosa entre as crianças e as professoras, que se organizam para
olhar mais para o lugar de onde as crianças vêm. As crianças que estão mergulhadas, vivendo e
produzindo culturas em territórios de favelas frequentam a escola e nem sempre veem suas
referências culturais contextualizadas na mediação educativa dos seus processos de produção de
saberes. E quando veem, muitas vezes são apresentadas de modo coisificado, folclorizado, o que
remete a poesia Os Ninguéns, de Eduardo Galeano (2013), que denuncia como as classes populares
(ainda) são submetidas a invisibilidade cultural, produzida pela colonialidade (SODRÉ, 2012), que
se manifesta, entre outras questões, pela negação a diferença, pela dominação cultural, que ao
destacar as culturas eurocêntricas como absolutas, produz a ausência das culturas que contribuíram
e contribuem para a formação do povo brasileiro, como por exemplo, as culturas indígenas e
africanas.
Nesse sentido, Muniz Sodré (2012, p. 42) chama de colonialidade “a dominação de caráter
cultural, que nega a igualdade ao diferente.” Apresentada essas premissas, cumpre destacar um
trecho da poesia: “{...} não são, embora sejam. Não falam idiomas, falam dialetos. Não praticam
religiões, praticam superstições. Não fazem artes, fazem artesanatos. Não têm cultura, têm
folclore”. (GALEANO, 2013, p. 71). Não se pretende aqui, negar o valor educativo que a
pluralidade cultural ao ser difundida e vivenciada na escola pode potencializar a todos os sujeitos
escolares, mas critica-se a ausência das manifestações culturais presentes nas vidas das crianças e
que não aparecem na escola.
Pensar em uma prática pedagógica intercultural pode ser uma pista para experimentar o
diálogo e potencializar criticamente os processos formativos das infâncias das classes populares,
que vivem em territórios de favelas.
As manifestações culturais oriundas das classes populares dentro da escola, reconhecidas
como um saber legítimo tem sido um desafio importante na UMEI, especialmente quando é levado
em consideração que muitas escolas ainda reproduzem concepções e práticas monoculturais, que de
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acordo com Santos (2007) fazem parte do projeto de hegemonia cultural, que significado numa
perspectiva da colonialidade, é validado à cultura eurocêntrica, branca e colonizadora, como sendo
a única que tem valor, que é reconhecida enquanto saber, existência e poder. As demais culturas
muitas vezes são invisibilizadas ou consideradas inferiores. Ainda com Santos, perceberemos que a
invisibilidade, enquanto ausência é uma produção para garantir a dominação: “o que não existe é
produzido ativamente como não existente, como uma alternativa não crível, como uma alternativa
descartável, invisível à realidade hegemônica do mundo.” (SANTOS, p. 28-29) Não à toa, as
crianças, co-autoras do trabalho monográfico, surpreenderam-se com a possibilidade de dançar o
passinho, em uma festa escolar, intitulada Festa da Cultura. As crianças acreditavam não poder
dançar na festa da UMEI, uma dança que vinha dos bailes funks. Ao pensar como seria a
apresentação, uma das crianças propôs uma roda de passinho, na sala, para que filmássemos e
pudéssemos assistir na TV, o que cada um e cada uma sabia fazer, na hora de improvisar na dança.
Com isso, observamos o que cada corpo fazia, ao som das batidas sonoras, para criar os passinhos.
A escolha da música, a coreografia, o figurino, todos os detalhes da apresentação partiram das
crianças e foram mediadas por nós, professoras. Foi uma decisão coletiva, também, que estivesse
escrito na parte de trás das camisas PASSINHO É CULTURA.
Para pensar a questão monocultural e a produção de ausências no interior da UMEI, é
importante ressaltar uma posição política sobre o conceito de cultura, que poderá encontrar em
Chauí (1992), Walsh (2009) e Muniz Sodré (2012) fundamentos que contribuem para o
aprofundamento deste texto.
Muniz Sodré (2012) apresenta uma perspectiva filosófica para o conceito de cultura
importante para compreender a origem do termo e como ele se reflete em outros tempos e espaços
para além de quando e onde surgiu. A ideia de cultura – colere, cultum – está associada a um outro
conceito grego: a paideia, que revela a divisão social do trabalho, em que a atividade manual é
considerada de menor valor ou de valor inexistente se comparada a atividade intelectual; e que as
pessoas, classificadas como cidadãos ou servos ocupam lugares desiguais na distribuição dessas
atividades, fazendo com que a dominação apareça daquele que pensa sobre aquele que faz. É dessa
visão que surge o primeiro conceito de cultura, e que ao ser levado a outras civilizações e etnias, se
reinventa.
Pergunte-se a um banto ou a um iorubá – cujos sistemas civilizatórios foram e são
sumamente importantes na composição do povo brasileiro – como dizer “cultura” em
suas línguas, e a dificuldade logo aparecerá, sem que se consiga uma boa solução em
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termos como “costume”, “tradição” etc. O mesmo acontece se a pergunta for estendida
a um chinês, um egípcio, um indiano, um hebreu etc (SODRÉ, 2012, p. 49).

Percebe-se então, que a concepção de cultura vai significar mais que um termo universal,
mas vai variar de acordo com o espaço/tempo no qual se manifesta, o que também não quer dizer
que ela não seja entendida nos territórios e tempos-espaços atuais tal como foi na Antiguidade. Na
atualidade, encontramos a dicotomia da divisão social do trabalho, em que o trabalho intelectual
domina o trabalho manual, que se reflete naquilo que é conceituado como cultura. As classes
trabalhadoras historicamente têm sido submetidas a invisibilidade, enquanto as classes dominantes
vêm impondo o que é cultura, a partir das suas próprias vivências hegemônicas, e serão essas
vivências culturais hegemônicas, que Santos (2007) chamará de monoculturas. O sociólogo
português dirá que “não existe uma maneira única [de produzir ausências, invisibilidade], mas cinco
modos de produção de ausências em nossa racionalidade ocidental que nossas ciências sociais
compartem.” (p. 29) Em linhas gerais pode-se dizer que envolvem esses modos de produzir
ausências o descarte dos saberes populares, o tempo a serviço do capitalismo, que nega a vida,
explorando-a para maximizar o lucro e o consumo, a naturalização das diferenças, transformando-as
em desigualdades.
Seguindo com as reflexões sobre o conceito de cultura, veremos com Chauí (1992), a partir
de um olhar antropológico, que cultura poderá significar a ruptura humana com aquilo que é
natural, ou seja, cultura seria tudo aquilo que é produzida material ou simbolicamente. E trata-se de
uma produção coletiva, que nesse sentido abarca pensamentos, modos de ser e estar. Chauí (1992)
amplia a ideia de ruptura com o natural destacando como cultura a invenção coletiva de
valores, símbolos[...] instituição da linguagem, do trabalho, da consciência da morte e
do tempo, do desejo como diverso da necessidade, do poder como diverso da força e
da violência, do pensamento como diferenciação entre o necessário e o possível, o
contraditório e o idêntico, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o
bom e o mau, a determinação ética da existência pela liberdade e pela culpa, à
determinação política da existência pelo trabalho realizado sobre as diferenças e
conflitos sociais. (p. 39)

Com esse conceito podemos considerar que a cultura é uma característica da humanidade e
que, portanto, as crianças também produzem cultura, são produtoras culturais, como bem explicitam
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009). As diferentes
linguagens, os pensamentos, os corpos infantis são manifestações culturais, que se revelam no
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cotidiano escolar. As brincadeiras que são vivenciadas no horário do recreio, como se organizam e
produzem tempos e espaços próprios da lógica infantil, também são constituídos culturalmente.
Nesse sentido é importante trazer a ideia da interculturalidade, por possibilitar a ruptura com
os modos de produzir ausência, que subalterniza os sujeitos das classes populares. Walsh (2009)
nos inspira a acreditar que uma prática intercultural pode desmontar a matriz colonial, que oprime e
invisibiliza os modos de produzir cultura.
Construir la interculturalidad – así entendida criticamente – requiere transgredir,
interrumpir y desmontar la matriz colonial aun presente y crear otras condiciones del
poder, saber, ser, estar y vivir que se distancian del capitalismo y su razón única. (p.
13)

Em consonância com o que foi dito, torna-se oportuno aprofundar o conceito da
interculturalidade, que traz sua relevância no combate à discriminação das diferenças culturais, que
vem sendo desde o surgimento da modernidade o mote para justificar a dominação da cultura
eurocêntrica sobre as culturas dos povos que tiveram e têm importante contribuição na formação do
povo brasileiro. Diferente do multiculturalismo, que evidencia a diversidade cultural, mas não
propõe o diálogo entre as diferentes culturas e a produção de sentidos, tornando-se assim um
recurso indispensável para promover a ideia de desenvolvimento numa perspectiva capitalista e
neutra como continua denunciando Walsh (2009, p. 5) quando refere-se ao multiculturalismo, a
partir de uma visão moderna, eurocêntrica e colonial, como uma lógica “que reconoce la diferencia,
sustentando su producción y administración dentro del orden nacional, neutralizándola e vaciándola
de su significado efectivo, y volviéndola funcional a este ordem.”
Diante dessas questões, brevemente abordadas no corpo desse texto, reitero que as práticas
multiculturais que vem sendo vivenciadas nos espaços da educação infantil inúmeras vezes
esvaziam de sentido as culturas das classes populares, levando as crianças a uma subjetividade que
poderá continuar silenciando a sua historicidade, os seus corpos, a sua condição de sujeito cultural.
Quando as crianças acreditam que o que acontece nos territórios de favela, que as suas produções
culturais não podem fazer parte do contexto da UMEI, como a dança do passinho, vinda dos bailes
funks das favelas, surge uma alerta para repensar o que temos planejado e vivenciado no cotidiano
escolar com as infâncias das periferias urbanas. Por isso, a urgência por uma prática intercultural,
que subvertendo as condições colonizadoras, pode buscar a emancipação, uma outra proposta que
reconhecendo e respeitando as diferentes culturas revela-se insurgente e revolucionária. O conceito
de interculturalidade busca ampliar a sua discussão nos mais diversos projetos de sociedade, que
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priorizem o respeito às diferenças, o diálogo, a historicidade dos sujeitos, enquanto produtores de
culturas. “A interculturalidad debe ser entendida como designio y propuesta de sociedad, como
proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y sóciohistórica.” (WALSH, 2009, p. 18). Em virtude dessas considerações, refletir sobre práticas
interculturais na Educação Infantil poderá construir uma relação de respeito, acolhimento e
valorização das crianças, de suas culturas, traduzindo no cotidiano da UMEI uma abertura a uma
educação intercultural (WALSH, 2009).
Por fim, vale ressaltar que a experiência com a dança do passinho carioca, tem ampliado a
discussão sobre as práticas pedagógicas interculturais na UMEI, propondo o respeito às diferentes
culturas, possibilitando o diálogo democrático entre elas, produzindo a esperança, o afeto, a
resiliência e a consciência coletiva de que é preciso descolonizar as práticas e as relações nos
espaços da Educação Infantil.
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Resumo
O presente pôster é derivado do meu trabalho, como professora da Educação Infantil, e de uma
monografia apresentada na conclusão de um curso de pós-graduação lato sensu. Intenciona apresentar
e discutir o trabalho pedagógico com crianças das classes populares, que vivem em territórios de favelas
e estão matriculadas em uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) de Niterói, cidade
metropolitana do estado do Rio de Janeiro, investigando a partir da Dança do Passinho Carioca,
dispositivos para se pensar uma proposta pedagógica emancipadora, que considere as crianças
produtoras de culturas e resistências. Ao longo do estudo sobre a práxis pedagógica (FREIRE, 2014)
foram produzidas algumas questões: como combater a naturalização das diferenças nos cotidianos da
Educação Infantil? Como não colocar essas diferenças a serviço das desigualdades sociais? Como
elaborar uma proposta educativa nos espaços de Educação Infantil, que possa potencializar uma prática
intercultural, tendo a Dança do Passinho Carioca como uma possibilidade de fundamentar uma proposta
política e pedagógica centrada nas diferentes culturas e nas múltiplas linguagens presentes no entorno
das crianças? O presente pôster se constituiu numa relação de encontro com os sujeitos de trabalho, as
crianças, que com a sua alegria e desejo de estar no mundo, participaram intensamente do cotidiano da
UMEI, oportunizando importantes questões para a produção de sentido e aprofundamentos
necessários a consecução deste estudo, que buscou principalmente a partir de uma metodologia de
inspiração etnográfica (GRAUE & WALSH, 2003), tomar um grupo de criança como atores sociais e
produtores de cultura numa perspectiva intercultural (SODRÉ, 2012;WALSH, 2009).
Palavras-chave: Cotidiano escolar; Infâncias; Dança do passinho carioca; Interculturalidade.
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INTRODUÇÃO
A Constituição Federal, de 1988, trata em seu corpo dos Direitos e Garantias Fundamentais
e Dos Direitos Sociais. Dentre eles são direitos mínimos a serem destacados: a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados (ART. 6º). Em consonância
com a citada Carta Magna nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei de Nº
8069/90, reitera e salvaguarda os direitos fundamentais para uma existência digna e inerente a
existência humana. Se tornando um dos maiores desafios e complexidade no bojo das Políticas
Públicas federais, estaduais e municipais, tendo em vista os deveres do Estado/Governos, da
sociedade e da família.
No entanto é realidade a existência de lacunas administrativas na condução da coisa pública,
bem como de milhares de crianças e adolescentes que não tem família e uma convivência humana
digna. No que compete a Assistência Social, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é
permitida a existência de instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, para assistir crianças e
adolescente em vulnerabilidade social, através de Medidas de Proteção.
Dentre as Instituições sociais que atuam em prol da assistência social aos menores, dos
direitos humanos e justiça, e erradicação das desigualdades sociais, podemos citar as Casas de
Acolhimento. Tem como maior objetivo prestar assistência a crianças e adolescentes, garantindo
proteção integral a indivíduos em situação de risco pessoal e social com vínculos rompidos ou
fragilizados, garantindo moradia, salubridade, segurança, alimentação, educação, acessibilidade e
privacidade. Bem como assegurar os vínculos comunitários e o desenvolvimento da autonomia,
para prosseguimento enquanto maior de idade. Também é sua missão buscar alternativas que
favoreçam o retorno à família de origem ou a colocação em família extensa ou substituta,
respeitando os atos legais.
A Casa de Acolhimento em que houve a intervenção e as experiências de ensino
disponibiliza 20 vagas para crianças e adolescentes na faixa etária de 00 (zero) a 17 anos e 11
meses, prioritariamente oriundos do Sertão Central Pernambucano. A casa conta com uma equipe
técnica de profissionais (Médica, Psicóloga, Assistente Social) e funcionários(as) de Serviços
Gerais. Tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como do
Governo Estadual e Federal. Sendo válido frisar que existem limitações orçamentárias e
dificuldades e incertezas nos repasses. A casa também funciona com doações da população
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(gêneros alimentícios, vestimentas, material de limpeza etc). A instituição de acolhimento em
parceria com o poder público, rede de proteção e serviços socioassistenciais, deve trabalhar para
que os jovens tenham acesso mais facilmente aos serviços que necessitam. Um dos maiores
objetivos é a reintegração familiar.
Pensando em contribuir na formação das crianças e adolescentes em vulnerabilidade social,
foi organizado e é realizado o projeto de extensão intitulado “Escola enquanto espaço democrático:
atividades de educação física como ponte para a inclusão social”. O projeto envolve a efetiva
participação da comunidade externa, em que os sujeitos envolvidos são ativos em todo o processo,
ofertando a inclusão e a responsabilidade social, associando a uma das missões dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Dentre os objetivos do projeto de extensão e das
práticas de ensino destacam-se: a) Ofertar atividades da educação física para crianças e adolescentes
em vulnerabilidade social, especificamente em Casa de Acolhimento, localizada no município de
Salgueiro-PE. b) Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, nos
aspectos físico-motor, cognitivo-intelectual e afetivo-social, através das manifestações da cultura
corporal; c) Proporcionar as crianças e adolescentes vivências corporais enriquecedoras, individuais
e coletivas, através dos conteúdos da educação física; d) Despertar em todos os sujeitos envolvidos,
direta e indiretamente, a escola como espaço democrático, de inclusão social, de transformação, de
diversidade, plural, como essencial na defesa dos direitos humanos, da justiça social e diminuição
das desigualdades.
Considerando as intenções do projeto de extensão e as vivências realizadas, esse trabalho
busca relatar as experiências de ensino desenvolvidas a partir de vivências corporais com crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social, que residem em Casa de Acolhimento, localizada no
município de Salgueiro-PE.
EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA SOCIAL.
É imprescindível internalizarmos qual o objetivo da educação na sociedade, para a partir
dessa tomada de consciência social conduzirmos as nossas práticas pedagógicas enquanto sujeitos
ativos no processo. Neste sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aborda: “A
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (LEI Nº 9.394/96, ART. 1º). É notório que a
educação se perpassa em uma rede de espaços e contextos plurais. E nesta diversidade que se faz
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uma formação plena para o exercício da cidadania. Somando a questão, Dermeval Saviani (2008)
destaca que a escola é o principal meio para desenvolver a educação, uma vez que é mais
desenvolvida e avançada e forma o indivíduo em caráter integral, despertando as múltiplas
inteligências. Antônio Ney (2008) apresenta que a escola assume a função de proporcionar ao
educandos se conhecer e ter domínio pessoal, ter ampla visão de mundo e perceber como um sujeito
inserido na sociedade.
Neste espectro a educação física é um componente curricular poderoso na formação integral
das crianças e deve estar inserido no ambiente educacional formal: “A educação física, integrada a
proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica [...]” (LEI
Nº 10.793/03 - ALTERA ART. 26, § 3º DA LEI Nº 9.394/96). Neste sentido, a educação física é
obrigatória na escola desde as séries iniciais da educação. Na tentativa de atribuir uma definição ao
componente curricular educação física, sem esgotar a questão: “a educação física é uma disciplina
que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura
corporal. Ela será configurada com temas ou formas de atividades, particularmente corporais, como:
jogo, esporte, ginástica, dança, ou outras que constituirão seu currículo”. (SOARES et al, 2009, p.
61-62). Assim, os professores e professoras de educação física estarão munidos de ações
intencionais, formativas, sociais, artísticas, culturais e políticas, ofertando as crianças e adolescentes
uma gama de atividades pertencentes à cultura corporal.
A educação, a escola e seus profissionais devem sair em defesa dos Direitos Humanos, que
são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, etnia, nacionalidade, religião,
sexo ou qualquer outra condição. Inclui o direito a vida, a liberdade, a moradia, a alimentação, a
segurança, a educação, a saúde, o trabalho, o transporte, o lazer, o esporte a cultura, sem
discriminação. Os Direitos Humanos se aportam em uma grande aliança, um tratado (acordo) entre
as Nações/Estados, que se comprometem através de pactos, cartas, protocolos, convenções e
acordos. Tendo como um dos objetivos a seguridade da existência e da dignidade e promoção da
diminuição, ou erradicação, das desigualdades sociais.
Essas questões fundamentais, mínimas, em prol do ser humano e dos valores humanistas e
humanitários, são previstas e arrolam na Constituição Federal do Brasil (1988) e no Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990).
Diante de toda fundamentação acima, de relação direta com o projeto de extensão e de
relevância na área que se propõe, é possível afirmar que é imprescindível à escola como espaço
democrático a contribuir com a inclusão social, a promoção dos direitos humanos e justiça social,
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utilizando a educação física como um dos elementos ricos no desenvolvimento integral das crianças
e adolescentes.
METODOLOGIA
As experiências de ensino foram realizadas em uma Casa de Acolhimento, localizada no
município de Salgueiro-PE. Foram realizadas práticas pedagógicas da educação física ocorridas na
perspectiva de projeto de extensão, promovido pelo Instituto Federal Sertão Pernambucano campus Salgueiro. Se propôs a sistematizar ações buscando contribuir a transformação social, e o
repensar sobre a diminuição das desigualdades e a garantia dos direitos humanos. As ações são
realizadas desde 2019.1.
Foram ofertadas atividades da cultura corporal, como esportes (individuais e coletivos),
jogos, ginástica, lutas, danças etc, buscando valorizar as experiências anteriores, a criatividade e a
socialização. Participaram crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que foram
retiradas de suas famílias por determinação judicial. A faixa-etária das envolvidas perpassou entre
06 a 13 anos.
Os encontros foram semanais, no período das tarde, das 14h às 17h, na quadra do IF SertãoPE - campus Salgueiro. Com frequência o número de crianças e adolescentes participantes eram em
torno de 13. Os materiais pedagógicos utilizados envolviam colchonetes pequenos, tatame, bolas,
cones, bastões, cordas, elásticos, matérias alternativos, buscando ofertar maior diversidade de
práticas corporais.
RELATO DAS EXPERIÊNCIAS
A realização de uma ação extensionista, atendendo crianças e adolescentes em
vulnerabilidade social, é uma experiência humana que favorece o despertar para a responsabilidade
política e social com as vidas que estão em quadros letárgicos de marginalização social. Nos mostra
o quanto o ser humano é corresponsável pela vida do outro – empatia – e o quanto essa tem valor e
importa para o convívio em sociedade.
Para nos aproximar dessa perspectiva de transformação foi utilizado o contato corporal,
buscando realizar práticas de aproximação de si e do outro. Parte-se da compreensão que o processo
de sensibilização e reconhecimento social perpassa o processo de reencontro e reconstrução de
condutas que envolvem o pensar coletivamente e o agir em contextos de diversidade e diferenças.
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Fizeram parte atividades orientadas pelo professor e construídas pelas próprias crianças.
Atividades que despertassem a socialização e diálogos constantes sobre respeito mútuo e valores
individuais e coletivos, já que durante as ações era notória a violência verbal e corporal, sendo
necessário intervir visando tratar de aspectos como relações humanas de respeito e valorização do
outro.
O comportamento e as condutas violentas foram os principais desafios encontrados entre as
crianças/adolescentes, sendo necessário pensar em estratégias para conduzir o tempo pedagógico, já
que era comum a dispersão durante os encontros. Para isso, as crianças eram convidadas a participar
do processo de construção das brincadeiras sendo elas protagonistas por sistematizar e organizar as
formas de realização. Nesses momentos realizavam diálogos e trocas de conhecimento com os
colegas e vivenciavam a possibilidade de criação das atividades.
No decorrer dos encontros foram sendo observadas mudanças comportamentais,
capacidades de escuta, concentração e organização, mudanças de atitudes e valores. Os relatos dos
colaboradores do projeto é a de ampliação do interesse e de melhoria das condições humanas das
crianças e adolescentes.
CONCLUSÕES
As experiências aqui relatadas sobre as vivências corporais com crianças em vulnerabilidade
social trazem uma reflexão sobre a necessidade de pensar a educação física como uma área em
potencial para lidar com jovens e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Enquanto
disciplina pedagógica, tratar as questões de ordem social a partir das expressões corporais, o que
desencadeia nos envolvidos uma forte presença da identidade do que os constitui. Revela
comportamentos e valores cotidianos que podem ser revisitados e redefinidos a partir de diálogos e
reflexões na práxis. Por meio dos conteúdos vivenciados foi possível aproximar-se e repensar
situações de violência de ordem verbal e corporal, enfatizando o respeito e a cooperação entre os
envolvidos. O contato com as práticas corporais revela aspectos subjetivos como medo,
preconceitos e angustias, e trazem à tona a sensibilidade, a empatia e o entusiasmo necessários para
a construção de si e do outro e a convivência no coletivo. A escola é um espaço democrático e
indispensável no processo de inclusão social, de transformação, de direitos humanos e de justiça
social.
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Resumo
O trabalho busca relatar as experiências de ensino desenvolvidas a partir de vivências corporais com
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que residem em uma Casa de Acolhimento, localizada
no município de Salgueiro-PE. Foram realizadas práticas pedagógicas da educação física ocorridas na
perspectiva de Projeto de Extensão, promovido pelo Instituto Federal, Ciência e Tecnologia Sertão
Pernambucano. Foram ofertadas atividades da cultura corporal, como esportes, jogos, ginástica, lutas,
danças etc, valorizando experiências anteriores, criatividade e socialização. Participaram 15 crianças e
adolescentes, as quais eram conduzidas uma vez por semana para o campus Salgueiro. O
comportamento e as condutas violentas foram os principais desafios encontrados, sendo necessário
pensar em estratégias para gerir o tempo pedagógico, já que era comum a dispersão durante os
encontros. No decorrer das práticas pedagógicas foram sendo observadas mudanças comportamentais,
capacidades de escuta, concentração e organização, mudanças de atitudes e valores. Os conteúdos e
suas vivências proporcionaram questões individuais, coletivas, cooperação, respeito e empatia na
construção de si e do outro. As vivências corporais buscaram contribuir para o desenvolvimento
integral e melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes permitindo o acesso à diversidade
de práticas corporais da humanidade. Os colaboradores do projeto ressaltam a ampliação do interesse e
de melhoria das condições humanas das crianças e adolescentes como principais resultados das ações
realizadas. Além disso, o projeto enfatiza compreensão da escola enquanto espaço democrático, se
afirmando como elemento indispensável no processo de assistência e de transformação, ao ofertar
ações extensionista de caráter propositivo, acarretando na inclusão e responsabilidade social, que é uma
das missões das instituições públicas. As experiências de ensino aqui tratadas com crianças em
vulnerabilidade social trazem uma reflexão sobre pensar a educação e a educação física para além dos
muros da escola, com grande potencial transformador, direitos humanos e justiça social.
Palavras-chave: Experiências de Ensino, Inclusão Social e Educação Física.
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INTRODUÇÃO
A motivação do seguinte texto é devido às reflexões provocadas no contexto do projeto de
pesquisa de Iniciação Científica em que tem sido possível discutir textos e experiências vivenciadas
nos estágios, ao longo do curso, na vida cotidiana que evidenciam diferentes formas, silenciosas ou
não, violação das formas de existir de estudantes, em sua maioria pobres e periféricos. Argumento
que muitos desses jovens sofrem violência e se rebelam diante da imposição, mais ou menos
violenta de um padrão de existência a partir do qual se projeta um ideal de estudante.
Na primeira parte do texto apresento uma breve discussão sobre cultura e sobre qual
concepção de cultura se alicerça a ideia de que é possível forjar uma identidade culturalmente ideal.
Discuto a pretensão de construção dessa identidade personificada em um estudante perfeito, o que
traz a concepção da existência de “outra” personalidade, inferior a essa: o anti-estudante. Finalizo
problematizando em que medida uma educação pensada com base em padrões pré-estabelecidos
pode contribuir para que cada ser humano se realize como potência.
CULTURA E IDENTIDADE
O que existe de forma latente nas relações sociais, na História das civilizações e nos corpos
humanos é a cultura. Seu conceito possui “uma trajetória que se delineia mudanças de sentido que
indicam não somente uma construção intelectual, mas, mais especificamente, o acompanhar
transformações sóciohistóricas” (TURA, 2005, p. 102). Cultura que se modifica e agrega em seu
significado movimentos históricos e políticos.
Aqui defende-se um conceito de cultura para além de categorias de produções artísticas ou
de desenvolvimentos intelectuais e estéticos (TURA, 2005). Na história, viu-se a necessidade de
criar condutas culturais, mas “no correr do século XX, o conceito de cultura foi servido de base a
estudos de dimensões cada vez mais amplas” (TURA, p. 2005, p. 107). E a partir dos debates e
Estudos sobre cultura, viu-se uma proposta.Propunha-se então, que cultura É “é dinâmica e,
portanto, se modifica; que é um campo que reúne um conjunto de valores, idéias e uma atitude
mental coletiva e que esses são expressos por símbolos” (TURA, 2005, p. 108). Ou seja, um sistema
simbólico construindo socialmente.
É válido notar a construção e as modificações do conceito de cultura. Tura (2005) concluiu
em sua análise sobre os Estudos Culturais, que eles contribuíram como possibilidade da
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identificação das práticas culturais que indicavam as relações entre as culturas conhecidas como
popular e hegemônicas e como tal classificação funcionava como mecanismos da reprodução social.
Aqui, percebe-se uma denúncia da relação das classes como influência no conceito de
cultura. “O conceito gramsciano de hegemonia – fortemente fincado no contexto da cultura,
enfocado na mediação entre os símbolos de poder e as imagens da cultura popular” (TURA, 2005,
p. 112). Estabelecendo classificação de uma cultura superior e uma cultura inferior.
A hierarquização cultural se dá em relações de poder, ou seja, não é verdade que há uma
cultura superior e uma inferior, isso foi tratado como veracidade. É claro que “as classes sociais não
podem mais ser entendidas como uma categoria isolada de relações de dominação” (TURA, 2005,
p. 116).
Os mecanismos de dominação e os instrumentos de produção se tornaram marcadamente
simbólicos e o acesso aos significados da representação coloca os sujeitos diferenciados na escala
social (TURA, 2005, p. 116). Trata-se de pensar a vida, a existência humana para além do
determinismo econômico para justificar as posições da pessoa no mundo. “As questões de classe
precisam dividir espaço ou se articularem com outras questões como as de raça e gênero” (TURA,
2005, p. 116).
Essa visão elitizada enrustida traz consequências para a instituição escolar. Segundo Tura
(2005), no século XIX e XX a política empenhou-se em organizar os sistemas de educação escolar
nacionais, acreditando na educação popular para o desenvolvimento econômico. Então, de acordo
com a autora (TURA, 2005), se expandem os estudos no campo da Sociologia da Educação,
interessando-se em trabalhos que ligam educação, cultura e poder.
“Este grupo de trabalhos indica a importância do ambiente escolar na construção de
significados que vão produzindo e conformando subculturas juvenis” (TURA 2005, p. 125). Essas
construções favorecem a produção de hierarquias que autorizam uma deslegitimação e exclusão de
várias formas de ser, conhecer e estar no mundo. Porque Tura (2005) lembra que a relação do nexo
“educação, cultura e poder” evidencia que a cultura (híbrida, dinâmica e plural) se ensina e se
aprende nas escolas. É a produção e reprodução de um tipo de cultura.
Essa cultura que adentra o espaço escolar produzindo uma subcultura, marca a identidade
dos estudantes que frequentam esse estabelecimento educacional, porque “o poder de definir a
identidade e marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder” (SILVA,
2000, p. 81). Ao refletir sobre a produção de identidades Silva (2000) afirma que ela é uma
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característica independente, de positividade, o resultado do ato de criações linguísticas. “A tomar
aquilo que somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos”
(SILVA, 2000, p. 76).
A ideia de identidade como positividade sustenta a pretensão de “fixar uma determinada
identidade como a norma” [e] “é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e
das diferenças” (SILVA, 2000, p. 83). Por sua vez, ainda segundo o autor, “a força
homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade” (Idem). Ou
seja, ser o normal, na verdade se torna apenas em “ser”. Outros tipos identitários, pode-se
denominar de exótico, o que é diferente do “normal”. Argumento que os projetos educacionais
modernos de diferentes matrizes políticas e ideológicas, estão impregnados dessa lógica. As escolas
tendem a se pensar e se organizar pautadas por ela, com violentas consequências para a parcela de
estudantes que escapam ao padrão.
Essa fixação de identidade (que se torna um sinônimo para hierarquização), mostra que
“deter o privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir diferentes valores
aos grupos assim classificados” (SILVA, 2000, p. 82). Valores que determinam o que a identidade
não é.
Silva (2000) se identifica com aqueles pensadores de diferentes campos do conhecimento
que buscam pensar a produção de identidades como processo de articulação discursiva como “parte
de uma extensa cadeia de ‘negações’. De expressões negativas de identidade, de diferenças”
(SILVA, 2000, p. 75). O que implica incluir e excluir.
A BUSCA DO ESTUDANTE IDEAL E A PRODUÇÃO DO ANTI-ESTUDANTE
No imaginário de muitos professores e gestores escolares o estudante ideal é aquele de uma
família estruturada e parceira da escola. Aquele que, mesmo oriundo de um ambiente não
escolarizado, assimila ou se adequada com maior facilidade aquilo que Bourdieu (1997) define
como capital cultural legitimado pela instituição escolar, seja pública ou privada. Como a escola
“tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000, p.
91), a legitimidade atribuída a esse padrão contribui para o silenciamento das diferenças na escola.
Trata-se de uma idealização que se distancia do estudante real. Silva (2000), pensa em como
o estudante que não é o ideal passa a ser significado como o outro. “A mesmidade (ou a identidade)
porta sempre o traço da outridade (ou da diferença)” (SILVA, 2000, p. 79). É essa diferença que eu

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

503

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

busco pensar como o anti-estudante. Via de regra ele é pobre, não branco, sem uma “família
estruturada” e com diversas características tidas como negativas.
No entanto Silva (2000) alerta que “as afirmações sobre diferença só fazem sentido se
compreendidas em sua relação com as afirmações sobre a identidade” (SILVA, 2000, p. 75). Seria
cruel então, dizer que o anti-estudante é visto como sem identidade ou sem cultura?
Na verdade, de acordo com Silva (2000), identidade e diferença são inseparáveis. “Assim
como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade” (SILVA, 2000, p. 75).
Isto é, não se pode entender a identidade ou cultura como “rede de significados fixos e
determinados que enfaixam e delimitam todas as possibilidades de atuação e comunicação de uma
organização social” (TURA, 2005, p. 108). A sociedade é multicultural.
Há muitas diferenças identitárias, culturais e uma não anula a outra. Entretanto no atual
contexto brasileiro, por exemplo, “os mitos fundadores que tendem a fixar as identidades nacionais
são, assim, um exemplo importante de essencialismo cultural” (SILVA, 2000, p. 85, 86). Mitos
carregados de afirmações essenciais, que descartam as negações por trás das afirmativas. Essas
negações, são a “diferença”, as características identitárias do anti-estudante e “antes de tolerar,
respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é ativamente produzida” (SILVA, 2000
p. 100). Essas características se evidenciam na escola pela exclusão das diferenças culturais tidas
como inferiores.
Observa-se aqui a escola como impositora de uma cultura que não negocia com o sujeito.
Nessa perspectiva dos Estudos Culturais da Educação, analisada por Tura (2005), pode-se pensar no
papel no projeto educacional como responsável pela formação de um ser humano melhor (BIESTA,
2013). No entanto, como indaga o autor, o que significa esse melhor? Melhor para quem? O que
dizer/fazer do outro que não aceita se submeter ao melhor escolhido a sua revelia?
O humanismo que segundo Biesta (2013) que oportuniza a mudança do ser humano “só
pode pensar na educação como socialização, como um processo de inserção dos recém-chegados.
Na ‘ordem’ pré-existente” (BIESTA, 2013, p. 23). Trata-se de uma idealidade que exclui o outro
que escapa desse modelo. E, por escapar, passa a ser significado como fracassado. Por isso, essa
educação, segundo Biesta (2013) torna-se violenta. Essa falsa violência impacta a vida do
estudante. “Acentuar que a educação acarreta uma violação de soberania do estudante não é
obviamente sugerir que a educação deve ser violenta”. (BIESTA, 2013, p. 50).
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Uma educação impositora de certo padrão de ser e estar no mundo, segundo Biesta (2013)
especifica quem o estudante deve se tornar. É o cultivo da humanidade de um ser culto, socializado
em determinada tradição, mas Biesta (2013) mostra que não há uma única racionalidade.
O projeto de educação humanista tem a pretensão de definir plenamente a essência do que é
ser humano (BIESTA, 2013). Ideal que tenta apagar a identidade do outro que escapa, que contesta,
que se rebela. “Segregados como delinquentes extermináveis, excluídos do convívio social e até
escolar. A negação política da ética no trato político e repressivo da infância-adolescência
legitimada” (ARROYO, 2019, p. 63). E o que fazer diante dessa repressão contra esses antiestudantes que têm seus corpos marcados pela hierarquização e a idealização de uma norma de
humanidade? Sentenciados como possuidores de uma cultura inferior e fadados a tornar-se coisa, o
“outro”, aquele que precisa evoluir?
CONCLUSÕES
A definição de um modelo identitário ideal produz e reproduz uma série de dualidades:
cultura superior x cultura inferior; estudante ideal x anti-estudante. “Podemos dizer que onde existe
diferenciação – ou seja, identidade e diferença – aí está presente o poder” (SILVA, 2000, p. 81). O
que favorece a legitimação de estereótipos.
Esses tais estereótipos transvestidos em identidade, tornam-se hegemônicos quando
reproduzidos. “A repetição pode ser interrompida. A repetição pode ser questionada e contestada”
(SILVA, 2000, p. 95). Quando interrompidas, acendem identidades que não são reprodutoras das
relações de poder.
Essa contestação pode ser visada a partir da noção dos direitos desse sujeito violado.
Quando as políticas defendem o direito de todos à educação, ao conhecimento, à
cultura, a entender-se no mundo, a educação toma o partido de reconhecer os Outros
como sujeitos não só do direito à educação, mas como sujeitos dos direitos sociais,
econômicos e políticos (ARROYO, 2019, p. 30).

O anti-estudante é um sujeito de existência negada que precisa ser reconhecido. Em prol
dessas “desconformidades”, Silva (2000) apresenta uma pedagogia da diferença que questiona o
poder da identidade. Assim, “educar significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que
sem ela se limitaria a reproduzir o mesmo e o idêntico, um mundo parado, um mundo morto”
(SILVA, 2000, p. 101).
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É acolher esse discente conhecido como outro, mostrar que ele faz parte da escola e que é
possível resistir a essa forma de violação. Que o melhor papel da educação, seria o de que ela
“somaria na superação das injustiças estruturais se se articulasse com as lutas dos coletivos contra
essas injustiças estruturantes” (ARROYO, 2019, p. 250). É possível lutar para que os antiestudantes sejam ouvidos como constituintes – não inferiores – no ambiente escolar.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a hostilidade da criação de padrões normativos de
personalidade no ambiente educacional, que falta com ética a existência de estudantes e alunas que não
se enquadram ao modelo de identidade ideal pré-estabelecido. Com as contribuições de Tura (2005),
Silva (2000), Biesta (2013), e Arroyo (2019), inicialmente, o escrito discute de forma breve sobre cultura
e qual a concepção desta, que acaba favorecendo uma exclusão do estudante que escapa de um ideal,
construído a partir de uma identidade modelo de educando. Esse discente, de atributos positivos
mostra que a diferença de suas características, constitui o outro, que arrisco nomear como o “antiestudante”, na medida em que é significado como uma identidade indesejada que é tudo aquilo que o
“estudante perfeito” não é. Argumento que essa articulação discursiva se apoia em fundamentos de um
projeto educacional humanista que tem como pretensão a formação de um ser humano melhor. Um
modelo projetado como ideal e imposto a “todos” em nome de um bem maior. Essa melhoria de sua
identidade, se deveria ao “auxílio” de uma cultura superior a sua. A partir do subsídio dos autores, do
diálogo entre os conceitos de cultura, identidade, diferença e da dualidade de um estudante ideal e um
anti-estudante, critico esse projeto de educação para humanizar, já que, independente da classe, gênero,
raça ou moradia, todos somos genuinamente humanos, pelo simples fato de existirmos, ainda que
algumas formas de existir sejam discriminadas e subalternizadas. Processos de exclusão internalizados,
naturalizados e reproduzidos a partir de concepções construídas historicamente e socialmente.
Palavras-chave: Anti-estudante; Estudante ideal; Identidade; Diferença; Cultura.
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INTRODUÇÃO
Pesquisas realizadas no Brasil sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa apontam que,
na maioria das vezes, alunos/professores associam o seu aprendizado a melhores oportunidades de
competição no mercado de trabalho. Apesar desse dado, é bom sublinhar a importância de
proporcionar um ensino que seja intercultural, crítico, reflexivo e contextualizado, tal qual
preconizam os PCN, ao afirmarem que “pela aprendizagem de uma língua estrangeira, [o aluno]
aprende mais sobre si mesmo e sobre um mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e
maneiras diversas de organização política e social” (1998, p. 19).
Em outras palavras, é recomendável que o docente possa potencializar a capacidade de
desenvolver a consciência cultural crítica dos seus alunos, de forma que eles possam se tornar
cidadãos mais democráticos. Isto é, “um ser pensante ativo, disposto a confrontar ideias, valores,
padrões de comportamento de forma equânime” (SIQUEIRA, 2005, p. 17). Para isso, faz-se
necessária a incorporação de questões culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas aulas de
inglês. Além disso, conforme Pennycook (2007), nós, educadores, precisamos também entender as
escolas como arenas culturais complexas, onde formas diversas estão em permanente conflito.
Com isso em mente, pretendo verificar de que forma os professores estão adotando a
abordagem intercultural nas aulas de língua inglesa, em escolas de uma cidade do interior da Bahia,
de forma que se possa desenvolver o senso crítico dos educandos, provocando modificação no
ambiente pesquisado, em prol da formação de alunos mais autônomos, reflexivos, críticos e
interculturais.
ABORDAGEM INTERCULTURAL EM SALAS DE AULA COMO MEIO DE
TRANSFORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO
Vários são os sentidos empregados para a terminologia interculturalidade, que muitas vezes
é entrelaçada pelos termos transculturalidade, multiculturalidade e outras expressões. No entanto, é
consenso para muitos estudiosos da atualidade, tais como Candau (2008), Mendes (2008), Siqueira
(2005), só para citar alguns, que a interculturalidade é a abordagem que mais se ajusta aos objetivos
de ensino de uma língua estrangeira de forma reflexiva e crítica, pois é uma abordagem capaz de
“suscitar comportamentos e atitudes comprometidas com princípios orientados para o respeito ao
outro, às diferenças, à diversidade cultural que caracteriza todo o processo de ensino e
aprendizagem” (MENDES, 2008, p. 61).
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Kramsch (1993, p. 235) relata que, na maioria das salas de aula de língua estrangeira, a
interculturalidade não está sendo ensinada como uma aprendizagem sistemática da diferença, nem
está integrada a uma visão multicultural de educação. Dessa forma, é possível constatar o quanto
está distante do ideal de uma abordagem intercultural nas escolas.
Por outro lado, Kramsch (1993, p. 23) também esclarece que, nos interstícios da cultura
materna e da cultura-alvo, através das negociações em sala de aula, está sendo criada uma cultura
de terceiro tipo. Pode-se observar, conforme os argumentos da referida autora que o lugar da
cultura, ou mesmo da língua, nem sempre é o lugar legitimado por uma parcela que muitos
consideram os donos dos saberes. Ela não está presa ou localizada, porém ela emerge, funde-se, cria
e recria-se incessantemente, sendo no “terceiro lugar”, nos “entre-lugares”, até mesmo nos
interstícios, transformando-se em novos saberes, novos conhecimentos, novas culturas igualmente
importantes e constitutivos para aquele grupo que deles se apropria.
Por sua vez, Paraquett (2010, p. 146) lembra os benefícios de uma perspectiva intercultural
nas práticas pedagógicas e enfatiza que “o prefixo ‘inter’ representa um papel importante nesse
aspecto, pois sugere uma relação recíproca entre as duas partes. Sugere a integração, o encontro, o
diálogo”. Cita os escritores espanhóis Garcia Martínez et al (2007, p. 134), chamando a atenção
para o fato de que “a interculturalidade bem entendida começa por nós mesmos”, com a eliminação
de nossos preconceitos e os estereótipos que construímos sobre os demais (PARAQUETT, 2010, p.
148). Nessa direção, a autora recupera o conceito de interculturalidade, que os citados escritores
espanhóis entendem da seguinte maneira:
Interculturalidade significa, portanto, interação, solidariedade, reconhecimento mútuo,
correspondência, direitos humanos e sociais, respeito e dignidade para todas as
culturas. Portanto, podemos entender que a interculturalidade, mais do que uma
ideologia (que também o é) é percebida como um conjunto de princípios antirracistas,
antissegregadores, e com um forte potencial de igualitarismo. A perspectiva
intercultural defende que se conhecermos a maneira de viver e pensar de outras
culturas, nos aproximaremos mais delas.

Candau (2008), igualmente, defende uma perspectiva intercultural que implica a interação e
a troca entre diferentes grupos. A referida autora diz defender uma perspectiva intercultural que
possa:
[...] promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre
os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que
enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos
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socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um
projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. A
perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade democrática,
plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade
(CANDAU, 2008, p. 52).

Candau (2008) ainda pontua que a educação intercultural é um grande desafio e que não
pode ser abordada apenas em determinadas ocasiões ou momentos específicos. Deve ser dado um
enfoque global que possa atingir todos os atores e em todas as dimensões. Mas, para que isso possa
ocorrer efetivamente, a escola deve reorganizar a sua seleção curricular, a sua organização, as
linguagens, as práticas didáticas, as atividades e, o mais importante, o papel do professor e sua
relação com a comunidade, em prol do “empoderamento” dos nossos alunos, da nossa sociedade,
uma vez que “o ‘empoderamento’ começa por libertar a possibilidade, o poder, a potência que cada
pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social” (CANDAU, 2008, p. 54). Enfim,
uma meta a ser alcançada!
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa seguiu os princípios da pesquisa etnográfica, essencialmente, qualitativa,
conforme as diretrizes de André (2004) e Gil (2002). A coleta de dados ocorreu com três
informantes e em três unidades escolares (rede particular, rede estadual e rede municipal de ensino).
Cada participante foi identificado como P1, P2 e P3. Na fase inicial da coleta de dados foi aplicado
um questionário que objetivou investigar as concepções de língua e cultura dos professores
colaboradores. No decorrer da pesquisa foi realizada uma entrevista que procurou obter um
conhecimento mais aprofundado desses professores sobre a temática em estudo.
O QUE NOS DIZEM OS DADOS NO CONTEXTO PESQUISADO
O questionário foi composto por vinte e uma questões e dividido em dois blocos de
perguntas. O primeiro bloco, voltado para os dados pessoais, constou de sete perguntas, e o segundo
bloco, enfocando perguntas específicas sobre o ensino da língua inglesa, englobou quatorze
perguntas. Na sequência, serão discutidos, em linhas gerais e de forma sintética, os resultados que
emergiram do trabalho investigativo em questão.
Você acha importante ensinar aspectos culturais nas aulas de inglês? Se sim, que
aspectos e que culturas você costuma abordar?
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[P1] Sim, eu costumo mostrar a cultura dos principais países que falam a língua
inglesa, gosto de fazer comparações com o nosso país sobre a política, renda,
curiosidades.
[P2] Acho sim importante eles aprenderem a cultura dos países que falam a língua
inglesa [...] Por exemplo, trabalhamos com o Halloween.
[P3] A cultura americana é muito rica. Mas não tenho disponibilidade de trabalhar
essa cultura de uma forma ativa.

Vejo aqui que P1 e P2 afirmam que é importante ensinar aspectos culturais nas aulas de
inglês. Dizem que ensinam a cultura dos principais países que falam a língua inglesa. P2 argumenta
que procura diversificar com outros tipos de cultura. P3, apesar de reconhecer a riqueza da cultura
americana não tem disponibilidade de trabalhar com essa cultura de forma ativa, somente com
algumas datas comemorativas. Dessa forma, verifico que para muitos professores ensinar aspectos
culturais é trabalhar com datas comemorativas ou conteúdos informativos sobre determinados
países. Contudo, ensinar aspectos culturais perpassa muito além dessas concepções. É através de
uma abordagem intercultural, que se espera poder preparar os alunos para conhecerem a si mesmos,
a desenvolverem relações com os outros, a se tornarem membros solidários, democráticos, cidadãos
ativos e críticos nessa aldeia global.
Já a entrevista teve como objetivo equacionar a voz dos professores com os demais registros,
o que me favoreceu uma melhor reflexão e ponderação. Dessa maneira, pude, além de esclarecer
alguns dados que não ficaram evidentes nos instrumentos anteriores, autenticar os seus
posicionamentos através de suas narrativas. A estrutura da entrevista não foi fechada, composta por
14 (quatorze) questões abertas e de outras perguntas, que surgiram no desenrolar da conversa. Em
vista disso, passarei à análise de uma pergunta realizada nesse processo.
De que maneira você procura contextualizar os aspectos culturais da língua materna
com a cultura-alvo?
P1, P2 e P3 sempre relacionam aspectos culturais com as datas comemorativas, tais
como Halloween, Valentine’s Day, Thanksgiving, April Fool’s Day, conforme os seus
relatos. P1 esclarece que sempre tenta comparar com a outra cultura, para saber
como é que eles vivem, o que eles fazem, o que eles comem. P2 afirma que procura
trabalhar com as datas comemorativas porque é mais fácil. Por sua vez, P3 alega que,
devido a uma carga horária insuficiente, fica difícil fazer abordagens culturais, não
obstante trabalha com algumas datas comemorativas.
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Interessante observar que eles próprios reconhecem que aspectos culturais não se baseiam
em datas comemorativas. Entretanto, seja pela comodidade, ou por uma carga horária inferior,
torna-se mais prático, para esses informantes, fazer referências a algumas datas comemorativas.
No entanto, durante as observações de aulas, verifiquei diversos momentos adequados em
que os professores pudessem salientar aspectos culturais da língua materna, da língua-alvo, da
língua-alvo com a língua materna e vice-versa, principalmente, quando se constata que, na própria
sala de aula, podemos encontrar uma diversidade de culturas que devem ser conhecidas, ressaltadas,
valorizadas.
Por isso, reafirmo que tais abordagens não se caracterizam de forma isolada, estanque,
disciplinar. A importância de se incorporarem questões interculturais nas práticas pedagógicas dos
docentes, seja na língua materna, seja na língua-alvo, é imperiosa para a contribuição da promoção
de cidadãos críticos, uma vez que, de acordo com os PCN (1998, p. 19), “ao entender o outro e sua
alteridade, pela aprendizagem de uma língua estrangeira, ele aprende mais sobre si e sobre o mundo
plural, marcado por valores culturais diferentes e maneiras diversas de organização política e
social”.
É possível verificar que para esses professores tratar de aspectos culturais em sala de aula é
trabalhar com datas comemorativas ou conteúdos informativos sobre determinados países. Contudo,
o tratamento de aspectos culturais perpassa muito além dessas concepções. É através de uma
abordagem intercultural, que se espera poder preparar os alunos para conhecerem a si mesmos, a
desenvolverem relações com os outros, a se tornarem membros solidários, democráticos, cidadãos
ativos e críticos nessa aldeia global.
Sobre tal temática, Santomé (2005, p. 166) alerta que o ensino e a aprendizagem que são
produzidos nas salas de aulas representam uma das maneiras de “construir significados, reforçar e
conformar interesses sociais, formas de poder, de experiência, que têm sempre um significado
cultural e político”. Desse modo, dificilmente se encontrará presente nas salas de aulas a cultura
popular. As culturas consideradas importantes de serem ensinadas pelas escolas são aquelas de
prestígio social, conforme se comprova na fala de P3: A cultura americana é muito rica. Isso
certifica, mais uma vez, que os conteúdos culturais apresentados são relativos aos países que detêm
o mito da superioridade. Nesse sentido, Moita Lopes (2006) observa que as atitudes de alguns
professores de LE são de adoração pela cultura de língua inglesa, principalmente pela cultura
estadunidense. No entanto, tais culturas são invariavelmente esvaziadas de significados para os
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nossos educandos, necessitando, portanto, de uma reavaliação dos conteúdos trabalhados em sala de
aula.
CONCLUSÕES
É possível verificar que para esses professores tratar de aspectos culturais em sala de aula é
trabalhar com datas comemorativas ou conteúdos informativos sobre determinados países. Contudo,
o tratamento de aspectos culturais perpassa muito além dessas concepções. É através de uma
abordagem intercultural, que se espera poder preparar os alunos para conhecerem a si mesmos, a
desenvolverem relações com os outros, a se tornarem membros solidários, democráticos, cidadãos
ativos e críticos nessa aldeia global.
Em vista disso, o ensino de uma língua estrangeira não se deve restringir apenas à descrição
dos sistemas de signos e de estrutura linguística, como ocorre com certa frequência nas escolas,
mas, sim, deve ser um ensino também pautado em valores morais, sociais e interculturais de modo a
evitar a exclusão social, as incompreensões, as injustiças e a intransigência. Portanto, urge uma
desconstrução dos preconceitos, estereótipos e intolerância na nossa sociedade, nas nossas escolas,
nas nossas casas que, talvez por ingenuidade, acobertam e propagam a ideia de uma cultura
hegemônica, homogênea e universal.
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Resumo
Este estudo trata de um trabalho etnográfico com três docentes de língua inglesa, lotados em escolas
públicas de uma cidade do interior da Bahia, a fim de verificar a utilização da abordagem intercultural
por esses professores em salas de aula, pois postula-se que a aprendizagem da língua inglesa é parcial e
acidentada e, por isso, não leva o educando a construir o seu próprio conhecimento, a refletir mais
sobre si mesmo, sobre um mundo plural. Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa é verificar em que
medida esses profissionais abordam as questões culturais, identitárias, políticas e ideológicas nas suas
aulas. Para fundamentar este trabalho, foram utilizados autores como MENDES (2008), KRAMSCH
(1993), CANDAU (2008), entres outros. A metodologia utilizada é qualitativa e como instrumento de
coleta de dados foram adotados questionário, registros etnográficos e entrevista semiestruturada. Os
resultados obtidos demonstram que é fulcral buscar novos caminhos para uma aprendizagem efetiva e
significativa da língua inglesa. Conclui-se, também, que é recomendável que o professor redimensione o
seu papel profissional, adotando uma postura mais crítica e politizada, tendo em vista que ele é um
agente de mudança.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Interculturalidade; Ensino.
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PARA TODOS - CONTRIBUIÇÕES PARA
REINTEGRAÇÃO DE RECLUSOS À SOCIEDADE.
Yuri Ferreira de Sousa – UNEB
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INTRODUÇÃO
Em 1791 na França foi instituído um método de pena e esse tal espalhou-se por todo o
mundo, mas punir o que? Infrações cometidas para com a sociedade de forma que abranja a todos
os cidadãos, mas retirar algo que todos tenham, ou seja, algo natural de todo ser humano e fora
escolhido o tempo que é algo que todos os seres humanos tem e com isso quem ferisse esse código
seria privado deste tempo, assim ficaria restrito da liberdade de fazer aquilo que desejasse para que
assim os mesmos não cometessem mais tais infrações e aproveitasse melhor do seu tempo e da sua
liberdade.
Quando vamos pesquisar sobre algumas características do cenário prisional brasileiro, dentre
algumas destas encontramos a maioria de reclusos com ensino fundamental incompleto, mas o que
fazer para mudar este quadro quando a maioria das ações prisionais aplicadas não é para a
reinserção do recluso a sociedade e sim para a sua animalização o tornando em um indivíduo sem
um direito básico e fundamental de todo ser humano, vendo que a própria educação básica já sendo
precária, quem iria pensar em uma educação com enfoque nesses sujeitos subalternizados pela
sociedade.
Mas o que ainda não paramos para pensar é que a grande consequência deste próprio ensino
e ou a falta de ensino básico dentro de suas competências e obrigações a todo cidadão é que pode
ser um grande contribuinte para estas pessoas reclusas estarem na sua situação atual, mas vejamos
que isto ainda não é algo irreversível, com isso cabe as políticas públicas e as práticas educacionais
em minimizar os impactos já causados e contribuir para uma futura mudança.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Julião (2010) afirma que:
A educação em espaços de privação de liberdade pode ter principalmente três
objetivos imediatos que refletem as distintas opiniões sobre a finalidade do sistema de
justiça penal: (1) manter os reclusos ocupados de forma proveitosa; (2) melhorar a
qualidade de vida na prisão; e (3) conseguir um resultado útil, tais como ofícios,
conhecimentos, compreensão, atitudes sociais e comportamento, que perdurem além
da prisão e permitam ao apenado o acesso ao emprego ou a uma capacitação superior,
que, sobretudo, propicie mudanças de 14 valores, pautando-se em princípios éticos e
morais. (JULIÃO, 2010, p.5).
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Ainda de acordo com o que rege no Art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, onde diz que: “A educação é um direito humano que deve ser garantido a todos”, ou seja,
sem ressalvas, e ainda segundo o mesmo documento, todo cidadão faz jus à educação gratuita nos
níveis elementar e fundamental, norteada para o crescimento da personalidade humana e para o
desenvolvimento da importância pelos direitos humanos e das liberdades basilares, portanto, essa é
uma visão desumana e atitude exasperada da sociedade em relação aos encarcerados (as),
independente do ato que os mesmos cometeram, e, além disso, o Art. 10 da Lei 7.210/1984 que é
conhecido como Lei de Execuções Penais que assegura o auxílio ao encarcerado (a) como uma
obrigação do Estado, que precisa garantir assistência material, jurídica, à saúde, social e
educacional ao encarcerado (a), com o objetivo de precaver o crime e nortear a volta à convivência
em sociedade, com isso encontra-se presente um dos pilares regentes da universidade que anda
juntamente ligada com o ensino e a pesquisa que é a extensão na qual será referida neste relato de
experiência.
Segundo BITENCOURT, 2007:
“A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLIX dispõe que “é
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” e também proíbe em seu
mesmo artigo, inciso XLVII a aplicação de penas cruéis e degradantes. É de salientar
também que o artigo 1º da Lei de Execução Penal dispõe a necessidade de
proporcionar condições favoráveis para a harmônica integração social entre os presos,
evidenciando-se, assim, a total proibição de tratamentos desumanos que violem a
dignidade da pessoa.”.

Ou seja, independente do crime cometido pelos inclusos, tais devem ser tratados com
respeito, pois o delito que os mesmos cometeram ou a situação que eles se encontram não
eliminaram os mesmos da qualidade de seres humanos e todos os direitos a todos devem valer aos
mesmos já que se encontram no mesmo conjunto e vale para todos sem ferir a dignidade dos
indivíduos.
E ainda com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Para PAIVA, 2012:
Infelizmente, o atual contexto dos presídios deixa clara a importância da problemática
dos presídios, a qual foi exposta por Foucault em sua obra e de como o sistema
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carcerário contemporâneo se tornou uma espécie de depósitos de pessoas, convivendo
sem as mínimas condições de respeito e dignidade. Nas prisões alguns presos
(traficantes, assaltantes, assassinos, estupradores, formadores de quadrilhas, etc.)
conseguem dar continuidade de dentro dos presídios às práticas criminosas usadas fora
dele. (PAIVA, 2012, p. 11)

É o que estamos discutindo todo este tempo, onde os reclusos são “animalizados” longe de
qualquer mudança ou perspectiva de vida, o que acontece são um acumulo de pessoas em locais que
muitas vezes inapropriados para receber tanto estruturalmente quanto com suporte para medidas
responsivas para com os internos (as).
Falconi afirma que somente os castigos carcerários não são satisfatórios para desenvolver
nos reclusos uma nova perspectiva de vida além da prisão para se reeducar e se ressocializar:
A reeducação, a ressocialização e a reinserção social do detento deverão passar por
reciclagens no quadro funcional do presídio, devendo haver sincronização entre o
trabalho

sociocultural

agregado

aos

labores

próprios

dos

programas

de

ressocialização, até que se atinja a reinserção social, trabalho de equipe. (FALCONI,
1998, p.120).

Percebemos que é um conjunto de fatores onde esse processo reeducacional deverá ser
acompanhado

por

uma

equipe

especializada

que

proporcione

ao

recluso:

educação,

profissionalização, reaproximação da sociedade, começando a resgatar a esperança da própria
família, melhor tratamento dos presos, assistência psicológica, e atividades para que o mesmo possa
se atarefar com atividades estruturantes e que ele possa sair de lá com uma nova realidade de vida.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A perspectiva metodológica deste projeto foi de cunho qualitativo de modo que nós
buscamos primeiramente a qualidade do ensino e todo o seu processo e futuramente o quantitativo,
pois os resultados vão influenciar e alavancar mais ainda os projetos e impulsionar as melhorias
necessárias sem contar que uma boa educação é uma forma de ressocializar os reclusos e assim
tenham novas oportunidades diferentes das anteriores. Com isso nós fomos com o intuito de
contribuir na educação e aprendizagem dos internos com dois encontros semanais que ocorriam as
quintas-feiras e aos sábados, lembrando que além do projeto Universidade Para Todos – UPT eles
tinham também aulas de ensino básico durante a semana, o projeto veio com um intuito de
encorajar, preparar os reclusos para prestarem provas como: Encceja, Vestibulares e ENEM, e
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assim conseguirem oportunidade para uma boa formação educacional e futuramente profissional
além de uma oportunidade de reduzirem a pena, sair um pouco do espaço e respirar novos ares,
conhecer novas pessoas e novas oportunidades e assim também influenciarem outros e diminuírem
o número de reclusos no sistema prisional brasileiro.
Com isso nós tínhamos encontros onde promovíamos aulas expositivas de assuntos basilares
e fundamentais com o enfoque nas provas citadas acima e ali víamos um retorno muito positivo da
parte deles onde mostravam muito interesse em estudar e mudar sua atual situação como ao durante
das aulas a intensa participação dos mesmos sejam em comentários ou com dúvidas pertinentes ao
assunto, e ao fim das aulas a gratidão por parte dos mesmos por nós estarmos ali os ajudando a
trilhar um novo rumo. Contávamos também com apoio de material tecnológico para as aulas o que
tornava interessante.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O impacto causado nestes encontros foi de suma importância, onde muito dos internos
puderam ver a possibilidade de mudança da sua situação atual e um futuro melhor através da
educação e ver uma porta de saída da prisão com novas expectativas, e um futuro melhor longe do
crime, assim, muitos já criaram um interesse em realizar para este ano as inscrições das provas
como: Encceja, Vestibular e Enem, assim, estarão acompanhando e dando todo suporte e amparo
para que eles consigam estudar e prestar essas provas e assim cresçam na educação e
profissionalmente e consigamos chegar ao real propósito que é a transformação do quadro atual
deles e dar uma perspectiva de um futuro melhor e foi muito positivo a resposta deles em ter essa
oportunidade de mudança, pois mostraram interesse na reinserção social, há muito já vem sido
discutido métodos e medidas para diminuir a criminalidade ou reverter o quadro dos indivíduos que
se encontram nela, e a saída é a educação com certeza, mas por muitos surgem o questionamento:
Por que investir em educação para presos? Esquecemos que estes reclusos são membros da
sociedade e quando os mesmos cumprirem as suas penas, irão retornar a sociedade, se o tratarmos
como animais dentro do período de privação de liberdade, que oportunidade terão estes de mudar de
vida ou mudar o quadro anterior que levaram os mesmo a sua atual situação, sendo que não
proporcionamos aos mesmos a oportunidade da mudança e transformação, e nisto entra a educação
que é algo humanitário e essencial a todo cidadão independente de sua situação, devemos mostra o
poder da educação e este projeto está nos proporcionando ver essa força que a mesma tem em
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despertar a esperança perdida, a transformação desacreditada e um futuro outrora perdido mas agora
renovado pela educação e desejo de mudança.
CONCLUSÕES
Apesar das dificuldades na aplicação do projeto, ainda mais que o mesmo ainda está em
andamento e cada vez mais adaptando e estruturando-se, é muito gratificante ver o processo e os
resultados gerados, podemos declarar com toda a certeza que a reeducação prisional é a porta de
saída do sistema carcerário, pois a mesma promove a vontade da mudança através da educação.
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Resumo
Por muito tempo há uma discussão entre a sociedade entre direitos e deveres dos cidadãos reclusos no
sistema carcerário não só brasileiro, mas como em todo o mundo, com isso muitos acreditam que os
mesmos não são dignos de receber “privilégios” diga-se por passagem que esses tais privilégios são
serviços essenciais a todo ser humano. Com isso, a Universidade do Estado da Bahia –
UNEB/Campus X, através do Projeto de Extensão Rompendo Barreiras que vem desenvolvendo
atividades há treze anos no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas – CPTF e a Universidade Para Todos
- UPT, fazendo assim cumprir e garantir o direito à educação escolar nas prisões foi também
estabelecido, em 2010, pelas Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para Jovens e Adultos em
Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais. Assim, este relato tem como objetivo
principal o desenvolvimento de ações socioeducativas oportunizando o (a) encarcerado (a)
possibilidades de conviver e de se relacionar com segmentos da sociedade a partir da reinserção social.
A metodologia deste projeto consiste em trabalhos realizados através de oficinas na sala de aula do
CPTF, com o intuito de inserir o recluso no ensino superior, proporcionando o mesmo a uma nova
realidade e proposta de vida. Com o desenvolvimento do Projeto no CPTF possibilitou aos discentes,
bolsistas e voluntários, uma formação para além dos muros da Universidade, sustentando a proposta da
extensão universitária, uma educação em espaços onde carece de participação do poder público onde
trabalhando com indivíduos sem perspectivas, que acabam se aventurando na vida do crime, tornandose reincidente nas penitenciarias e assim o Projeto desenvolve atividades, no intuito de contribuir na
perspectiva da responsabilidade social, ajudando os encarcerados a pensar na vida após condenação.
Palavras-chave: Extensão universitária; Conjunto Penal, Educação prisional.
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PREPARAÇÃO DA TERRA: TERRENO QUE NOS ACOLHE
Nosso campo é o Espaço Cultural Vila Esperança, fronteiriço entre centro e periferia da
histórica cidade colonial de Goiás, antiga capital do estado de Goiás. A proposta que sustenta a Vila
Esperança tem como tripé arte, educação e cultura fundamentados nas vivências africanas, afrobrasileiras

e

indígenas,

culturas

as

quais

foram

Modernidade/Colonialidade. Nesse espaço surge a

historicamente

subjugadas

pela

Escola Pluricultural Odé Kayodê

(particular/comunitária de primeira fase do ensino fundamental) mantida financeiramente e
filosoficamente pela Vila Esperança, uma associação sem fins lucrativos. O trabalho desenvolvido
desde 1995 com a Odé Kayodê (reconhecida como escola pelo MEC desde 2004) traz como
princípio o respeito às diferenças e a diversidade. Esse posicionamento político e filosófico
estampa-se em seu nome homenageando Odé Kayodê, Mãe Stella de Oxóssi do Ilê Axé Opó
Afonjá, um dos mais famosos e tradicionais terreiros de candomblé de Salvador. Em idioma iorubá
Odé Kayodê significa “O caçador traz alegria”. Em 2018 esta Escola foi reconhecida como parte da
rede de Escolas Transformadoras. Já em 2019, a Odé Kayodê passa a compor a Rede de Escolas
Criativas reconhecidas pelo RIEC com sede na Universidade de Barcelona.
E é neste espaço educativo que ocorre no mês de novembro de 2019 o 2º Festival do Jogo
Ori/ Ayó (Mancala) e o 1º Ojalayé (Mercado do Mundo).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A ESCOLHA DAS SEMENTES
Estamos despertando os sentidos em busca de novos olhares, novas vozes que contam a
história, que nadam contra a maré das colonialidades que sustentam o eurocentrismo. Para Mignolo
“A colonialidade é constitutiva da modernidade” (MIGNOLO, 2005, p. 75), e o século XXI está
sendo marcado pela ruptura epistemológica no pensamento ocidental. Vários intelectuais latinoamericanos estão consolidando um pensamento crítico a partir dos subalternizados pela
modernidade europeia, e esta ideia tem ganhado força política, epistemologia e pedagógica
(WALSH, OLIVEIRA, & CANDAU, 2018). Esse grupo de intelectuais são denominados como
grupo de pesquisadores da perspectiva teórica “Modernidade/Colonialidade” (MC).
A colonialidade nomeia a lógica subjacente da fundaç�
o e do desdobramento da
civilizaç�
o ocidental desde o Renascimento até hoje, da qual colonialismos históricos
têm sido uma dimens�
o constituinte, embora minimizada. O conceito como
empregado aqui, e pelo coletivo modernidade/colonialidade, n�
o pretende ser um
conceito totalitário, mas um conceito que especifica um projeto particular: o da ideia
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da modernidade e do seu lado constitutivo e mais escuro, a colonialidade, que surgiu
com a história das invas�es europeias de Abya Yala, Tawantinsuyu e Anahuac, com a
formaç�
o das Américas e do Caribe e o tráfico maciço de africanos escravizados.
(MIGNOLO, 2017, p.2)

A decolonialidade busca a superação das várias formas de opressão dos grupos
subalternizados pelas relações de mecanismos de discriminação, controle e negação da
modernidade/colonialidade. Consiste, para Walsh (2009, p. 24), em “um trabalho que procura
desafiar e derrubar as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade, que mantêm
padrões de poder enraizados na racialização, no conhecimento eurocêntrico e na inferiorização de
alguns seres como menos humanos”.
A partir do pensamento indígena equatoriano, Catherine Walsh elaborou o conceito de
interculturalidade, referindo-se a um projeto político, social e epistêmico, que tem papel
fundamental no interior do projeto da decolonialidade. A interculturalidade crítica faz parte do
pensamento “outro” um fenômeno de resistência, de luta contra o racismo e opressão. A
interculturalidade discute as diferenças e desigualdades numa perspectiva de reconhecimento do
outro no âmbito dos diferentes grupos socioculturais, étnico-raciais, de gênero, entre outros, e
indica construir e fazer incidir pensamentos, vozes, saberes, práticas, e poderes sociais “outros”
assumindo a decolonialidade como estratégia, ação e meta (WALSH,2005,2009).
Neste contexto a matemática tem posição de destaque nas ciências, rompendo com o
distanciamento entre cientificidade e ambiente escolar. A Etnomatemática contribui neste aspecto
ultrapassando barreiras do pensamento abissal. “O pensamento moderno ocidental é um
pensamento abissal. Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, onde há uma
impossibilidade da copresença desses dois lados.” (SOUZA, 2010, p. 31). Reconhecer e valorizar o
outro lado, rompendo com as formas ocidentais modernas de pensamento e ação é o que
Boaventura Santos denomina como movimento de “pensamento pós-abissal. É uma proposta de
aprender com o Sul utilizando da epistemologia do Sul, confrontando a monocultura da ciência
moderna com uma ecologia de saberes baseada no reconhecimento da pluralidade de
conhecimentos heterogéneos como a ciência moderna em interações sustentáveis e dinâmicas entre
eles sem comprometer a sua autonomia (SANTOS, 2005, p. 53).
Para D’Ambrosio “a etnomatemática se encaixa nessa refle�ú
o sobre a descolonizaç�
o e na
procura de reais possibilidades de acesso para o subordinado, para o marginalizado e para o
excluído” (D’AMBROSIO,2015, p.42). A etnomatemática trata com equidade os conhecimentos
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matemáticos dentro de uma ecologia dos saberes. É a valorização de saberes não eurocêntricos, não
brancos, não ocidentalizados. É tempo, de acordo com (QUIJANO, 2005), de nos libertar do
espelho eurocêntrico onde nossa imagem é sempre distorcida. É, portanto, tempo de respeitar
nossas raízes, se libertar da imagem deste espelho eurocêntrico que não nos reflete e construir
espaços educativos plurais, diversos, que reconheçam as diferenças e estabeleçam diálogos entre as
diversas culturas. “A educaç�
o �ú
o pode ser encarada numa lógica unidimensional” (CANDAU,
2016, p. 13) e o encontro com a interculturalidade e decolonialidade nos fez alçar voos cada vez
mais altos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: GERMINAÇÃO DA TERRA, BROTOS QUE
SURGEM
Por mais que o sistema educacional esteja em constante crise a comunidade escolar precisa
estar profundamente comprometida com um projeto coletivo de mudanças sociais. Candau nos
convida a reinventar a escola por meio de construções de ecossistemas educativos, de forma que a
educaç�
o seja encarada como esperança do futuro “sem horizonte utópico, indignaç�
o, admiraç�
oe
sonho de uma sociedade justa e solidária, onde articulam políticas públicas de igualdade equidade
para����
o existe educaç�
o.” (CANDAU, 2016, p. 13).
Nesse sentido a Odé Kayodê rompe padrões e cria possibilidades efetivas de reinvenção da
escola. São várias as atividades em que se destacam o fazer, a experiência, a vivência evidenciando
aspectos das culturas de matriz africana, afro-brasileira e indígena.
Para refletir escolhemos algumas das atividades realizadas no mês de novembro e que
destacam o diálogo entre a teoria e a prática. Trazemos como proposta pedagógica o Festival do Ori
(Mancala/Ayó) e o Ojalayé (Mercado do mundo). A prática do mancala perpassa todo ano, tendo na
Sala Passaredo 19 tabuleiros do jogo, presente nas manhãs da Odé Kayodê. O jogo também é tema
de uma das oficinas do Ojó Odé, (dia do Caçador), uma vivência africana e afro-brasileira que
ocorre no período da tarde no Quilombo (um salão em formato arredondado com peças etnográficas
e construção que fazem referência às culturas africanas) da Vila Esperança. Ao chegarem as
crianças são convidadas a se vestir com tecidos africanos e em seguida no Quilombo, dançam ao
som dos tambores e cantigas em português e em idioma ioruba que fazem referência a práticas
milenares de danças, cantos e toques. Nessa atividade as crianças e toda a comunidade são
estimuladas a promover autonomia na escolha das oficinas e depois é estimulado o protagonismo na
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roda final onde todos que participaram do Ojó Odé estão na escuta, compartilham das suas
aprendizagens e experiências.
Outro aspecto importante está no exercício da fala em um ambiente coletivo. Em nossa
sociedade falar no microfone sempre foi “só para os escolhidos”, e no Ojó Odé todos e todas �ú
o
estimulados ao protagonismo.
Neste ano, realizamos no mês de novembro, na Escola Pluricultural Odé Kayodê o 2º
Festival do Jogo Ori/Ayó e o 1º Ojalaye.
2º Festival do Jogo Ori/Ayó: O Festival ocorreu numa manhã de atividades da Odé Kayodê.
As disputas aconteceram em grupos, sendo eles Beija-Flor (educação infantil); Arara Vermelha (1º
ano); Pica-Pau (2º e 3º ano) e Tucano (4º e 5º ano). Não houve troféu ou medalha para os campeões
das turmas, os finalistas de cada grupo receberam um certificado de participação no festival
reconhecendo o destaque por suas estratégias eficientes. Todos os participantes receberam um
saquinho de sementes de girassol para continuarem a semear em suas casas, uma alusão à proposta
do jogo que trabalha com a ideia de semeadura e colheita.
Acreditamos que a prática do jogo no cotidiano educativo da Odé Kayodê, bem como o
Festival contribui para uma educação matemática holística que privilegie a formação dos sujeitos
pautados numa relação humana, cultural, histórico e social dentro do olhar da etnomatemática.
Nesse sentido, pode-se ver o Programa Etnomatemático como potencializador e
dinamizador na implementação da Lei 10639/03, a partir de nossos diálogos e novas
posturas, a fim de proporcionar o surgimento de uma educa�ú
o matemática “trans”,
transformadora, transdisciplinar e trans-histórica em relação à discriminação
etnicorracial, contribuído para o rompimento do racismo científico na prática docente.
(OLIVEIRA, p.8, 2012)

O jogo Mancala Ori/Ayó na Escola Pluricultural Odé Kayodê é uma das possibilidades de
vivenciar elementos de cultura africana e afro-brasileira dentro da perspectiva da etnomatemática,
decolonialidade e interculturalidade, ecoando e fortalecer outros movimentos que buscam o
reconhecimento da diversidade.
[...] o Mancala é um jogo que tem uma relação intrínseca com a epistemologia do
conhecimento das manifestações ontólogica e linguística quebrando os regimes que se
auto elegem únicos e possíveis, dando margem a uma nova forma de pensar os
conhecimentos dentro de modelos dinâmicos antagônicos aos delineados pelos que
definem a unicidade dos conhecimentos em todos os espaços, inclusive na educação
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escolar, prefixando a colonialidade do conhecimento e a colonização do currículo.
(SANTOS e FRANÇA, 2017, p.91)

Ainda hoje as práticas matemáticas são construídas por meio do ideário hegemônico
eurocêntrico, não reconhecendo saberes lógico-matemáticos africanos e afro-brasileiros. O jogo
Ori/Ayó apresenta-se como ação educativa que valoriza conhecimentos etnomatemáticos de matriz
africana e afro-brasileira no contexto escolar ampliando o nosso olhar e criando formas contra
hegemônicas.
1º Ojalaye (Mercado do Mundo): Em 2018, o grupo de educadores realizou no mês de
novembro as oficinas: Culinária; Mascára; Sons e ritmo; poética. As atividades aconteciam uma vez
na semana, e os grupos foram divididos pelo interesse de cada participante em grupos com
diferentes idades. Nesse ano a proposta das oficinas é retomada e ampliada oficinas de panô e
estética e com a culminância no Ojalaye (Mercado do mundo) onde ocorreu a exposição dos
processos vividos por cada grupo.
O Ojalaye também recebeu a visita do 3º ano do Ensino Médio da Escola de Aplicação. A
experiência de compartilhar o que foi aprendido foi muito importante dentro do processo de
aprendizagem, valorizando o conhecimento construído coletivamente e reconhecendo o lugar de
destaque dos saberes afrocentrados numa educação genuinamente brasileira.
COLHENDO OS FRUTOS E ESPALHANDO NOVAS SEMENTES
Para além dos conteúdos trabalhados, ambas as experiências apresentadas aqui contribuem
para uma transformação. Nesse sentido caminhamos na busca de uma fazer/fazendo, decolonial,
intercultural e antirracista, desafiando as estruturas até agora permanentes da colonialidade e que
“mantêm pa��É
s de poder enraizados na racionalizaç�
o, no conhecimento eurocêntrico e na
inferiorização de alguns seres como menos humanos (WALSH,2009, p.25)”. O festival do jogo
Mancala Ori/Ayó e o Ojalaye, portanto, podem fortalecer o coletivo de educadores que atuam nesse
contexto, evidenciando o fazer intercultural e decolonial como postura na direção do pensamento e
concepção de Walsh (2009):
A interculturalidade crítica e a de-colonialidade, nesse sentido, são projetos, processos
e lutas que se entrecruzam conceitualmente e pedagogicamente, alentando forças,
iniciativas e perspectivas éticas que fazem questionar, transformar, sacudir, rearticular
e construir. Essa força, iniciativa, agência e suas práticas dão base para o que chamo
de continuação da pedagogia de-colonial. (WALSH, 2009, p. 25)
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Acredita-se também que essa experiência de ensino possa contribuir para que outros
educadores se sintam instigados a vivenciar e promover uma educação acolhedora das diversidades
e diferenças apropriando da Etnomatemática como propiciadora de uma educação intercultural e
decolonial.
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Resumo
Esse pôster tem como objetivo apresentar como experiência de ensino o Festival do jogo mancala
Ori/Ayó e Ojalaye (mercado do mundo) e mostrar como contribui para uma educação antirracista,
decolonial e intercultural na Escola Pluricultural Odé Kayodê situada no Espaço Cultural Vila
Esperança na cidade de Goiás/Go. Na trama dessa compreensão correlacionamos os conceitos da
interculturalidade, decolonialidade e etnomatemática. Essa experiência de ensino desperta novos
olhares e faz ecoar vozes que foram silenciadas e subalternizados por meio das colonialidades que
sustentam o eurocentrismo. A Etnomatemática trata com equidade os conhecimentos matemáticos
dentro de uma ecologia dos saberes. É a valorização de saberes não eurocêntricos, não brancos, não
ocidentalizados. Assim, como proposta educativa vemos que é tempo, de acordo com (QUIJANO,
2005), de nos libertar do espelho eurocêntrico onde nossa imagem é sempre distorcida. É, portanto,
tempo de respeitar nossas raízes, se libertar da imagem deste espelho eurocêntrico que não nos reflete e
construir espaços educativos plurais, diversos, que reconheçam as diferenças e estabeleçam diálogos
entre as diversas culturas. “A educação não pode ser encarada numa lógica unidimensional”
(CANDAU, 2016, p. 13) e o encontro com a interculturalidade e decolonialidade nos fez alçar voos
cada vez mais altos. Acreditamos que a experiência educativa do jogo mancala Ayó/Ori e o Ojalaye
(Mercado do mundo) contribui para uma educação matemática holística que privilegie a formação dos
sujeitos pautados numa relação humana, cultural, histórico e social dentro do olhar da etnomatemática.
Acredita-se também que essa experiência de ensino da Escola Pluricultural Odé Kayodê possa
contribuir para que outros educadores se sintam instigados a vivenciar e promover uma educação
acolhedora das diversidades e diferenças apropriando da Etnomatemática como propiciadora de uma
educação intercultural e decolonial
Palavras-chave: Jogo Mancala/Ayó; Etnomatemática; Interculturalidade; Decolonialidade; Escola
Pluricultural Odé Kayodê.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho encontra-se em andamento e, em sua íntegra objetiva “Analisar as práticas
educativas culturais/artística desenvolvidas pelos professores e gestores a partir da realidade
imigratória nas escolas municipais de Boa Vista-RR”. Para essa proposta objetivamos trazer dados
numéricos da realidade intercultural decorrente da imigração nas escolas municipais de Boa
Vista/RR.
Como o estado de Roraima tem uma característica muito forte de imigração, este cenário faz
com que o município de Boa Vista busque adotar políticas públicas eficientes para atender essa
nova situação econômica, política, social e cultural. Os educadores têm um papel importante neste
processo, uma vez que seu trabalho é primordial para o desenvolvimento destas crianças e jovens
que estão instalados em nosso país e eles, assim como os brasileiros, precisam estar ligados ao
conhecimento para que possam alavancar o estado, a cidade e o país, porque somente através da
educação é possível haver transformações significativas em qualquer nação que queira se tornar
grande.
É muito claro que este deslocamento compulsório para o nosso país nos traz outras
demandas educativas. O que cabe é tentar amenizar as diferenças e tornar a rotina diária menos
sofrida para estes imigrantes, sem esquecer que o profissional da educação também precisa de apoio
e constante acompanhamento para conseguir desenvolver suas práticas da melhor forma possível. A
formação dos professores precisa ser aprimorada sempre para que possam desenvolver práticas
inovadoras a partir de situações novas e mesmo adversas que possam surgir em suas rotinas de
trabalho.
A prática pedagógica exerce influência na construção dos saberes docentes desde a sua
formação inicial quando se têm acesso às escolas por meio dos estágios. Depois de formados os
professores, em sua práxis educativa, passam a deter a responsabilidade por demonstrar, aos seus
discentes e a todos os envolvidos no seu entorno de trabalho cotidiano, as necessidades de
aprimoramento constante para o exercício da docência. Isso se torna relevante para o
aprimoramento da profissão e o desenvolvimento de novos saberes a partir de trabalhos de pesquisa
e de sua prática educativa diária, que deve ser sempre um fazer inovador em suas rotinas,
principalmente quando existem questões novas, como o crescente número de imigrantes nas
escolas, uma vez que este é um fenômeno que ocorre sem que possamos intervir ou pará-lo.
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O que resta é entender este fato e torná-lo um motivador para o exercício da prática, criando
novos modelos a partir dessa realidade, evitando discriminações e fazendo com que todos os
discentes e atores, protagonistas ou não, da prática educativa, caminhem juntos sem que ninguém
possa ser deixado para trás neste processo que dever ser sempre evolutivo.
O que percebemos é que as escolas municipais estão enfrentando uma série de dificuldades a
partir da intensificação do processo migratório. Questões como diferenças culturais, idioma, falta de
documentação dos imigrantes para realizarem suas matrículas e serem inseridas em séries
adequadas ao seu grau de escolaridade, diferenças curriculares, dificuldade em integrar a família
das crianças à escola, falta de recursos didáticos e metodológicos para lidar com esta nova
realidade, despreparo dos professores para lidarem com os imigrantes, enfim, uma série de questões
que precisam ser discutidas e estudas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Atualmente o mundo vive uma enorme crise de deslocamento populacional que vem
impulsionando o crescimento demográfico de um país em detrimento de outo. Vários fatores podem
contribuir para que esse deslocamento ocorra que vai desde uma crise econômica e política até
desastres naturais. No entanto esses movimentos migratórios não são fenômenos da
contemporaneidade, de acordo com Xavier (2012) que menciona:
[...] os primeiros movimentos migratórios massivos encontraram seus precedentes na
antiguidade, ligados à desagregação de estruturas societárias obsoletas, e atravessaram
os séculos sendo marcados por uma dinâmica comum, em especial no tocante às suas
causas (XAVIER, 2012, p.26).

Nesse sentido percebe-se que o processo migratório é um fenômeno dinâmico e suas causas
por serem diversas se aprimoram e geram novos problemas de cunho social e ambiental
impulsionado por pessoas que buscam suas melhoras saindo de seu local de origem em busca de
sobrevivência, visando novas alternativas de vida (XAVIER, 2012).
Vale ressaltar que, enfrentando esta nova realidade nas escolas, os professores precisam
construir outros conhecimentos, desenvolver novas práticas e buscar, cada vez mais, por trabalhos
de pesquisa que possam ajudá-los a contextualizar a cultura dos novos alunos, oriundos de outras
nacionalidades, para que estes não fiquem isolados em seus mundos dentro de sala de aula e possam
sim, fazer parte do todo, construindo conhecimentos de forma integral e coletiva. Mas como
podemos realizar este feito? Como desenvolver estes novos conhecimentos?
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A inserção de crianças imigrantes no ambiente escolar não é só uma questão de
aprendizagem, mas, uma questão de socialização e reconhecimento de novas regras.
A socialização é o processo através do qual as crianças, ou outros membros da
sociedade, aprendam o modo de vida da sociedade em que vivem. Este processo
constitui o principal canal de transmissão da cultura através do tempo e das gerações
(GIDDENS, 2008, p.27).

Para Tardif (2002, p.35), ainda existe uma problemática entre os professores e os saberes,
pois “os educadores e os pesquisadores, corpo docente e a comunidade científica tornam-se dois
grupos cada vez mais distintos, destinados a tarefas especializadas de transmissão e produção dos
saberes sem nenhuma relação entre si”. Isso provoca uma desvalorização do corpo docente, porém,
para o autor não existe saber produzido fora da prática. Esta visão vem ao encontro de uma
discussão acerca de se trabalhar questões diversas na educação, como a questão dos alunos
imigrantes nas escolas. Como poderá ser trabalhada essa realidade tão complexa e nova, se os
professores, gestores e todos os envolvidos no processo educacional não estiverem juntos para
desenvolverem novas saberes e práticas para o melhor desenvolvimento de seus alunos,
independentemente de sua cultura de origem, idioma ou religião? Os saberes nunca podem ser
discriminatórios e sim, agregadores estabelecendo assim práticas educativas interculturais.
A compreensão crítica destes aspectos culturais, segundo Candau e Russo (2010), tem sido
palco das discussões da interculturalidade como um componente importante dos processos de
transformação social e construção de sociedades em que arranjos e reconhecimento se articulam. A
própria perspectiva da construção de um diálogo entre diferentes saberes e a afirmação de uma ética
na qual a diferença cultural, a justiça, a solidariedade e a capacidade de construir juntos se
vinculem, podem gerar uma visão crítica, que melhor engloba diferentes âmbitos ético,
epistemológico e político, orientada à construção de democracias em que justiça social e cultural
sejam trabalhadas de modo harmonizado.
METODOLOGIA
Para a presente pesquisa propõe-se um procedimento metodológico de abordagem qualiquantitativa. Iniciamos uma coleta de dados e análise quantitativa e, com ela realizamos
apontamentos qualitativos. Destacamos ainda que a investigação se caracteriza como uma pesquisa
de campo tendo em vista que será realizada na Secretaria Municipal de Educação do Município de
Boa Vista e nas escolas municipais selecionadas para a pesquisa. Segundo Gonçalves (2001, p.67),
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A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais
direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou
ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...].

Atualmente o município de Boa Vista possui 91 escolas municipais, onde 74 encontram-se
na zona urbana e 17 na zona rural. A proposta de pesquisa foi realizada em escolas da zona urbana,
das quais foram selecionadas quatro para o desenvolvimento da pesquisa. Destacamos que, apesar
do número significativo de escolas municipais elas ainda são insuficientes para atender a demanda
de alunos, principalmente com a intensificação do processo imigratório em Boa Vista/RR. A
organização da análise para verificação dos resultados obtidos segue a proposta de uma análise
descritiva dos dados. Este tipo de análise buscou apresentar a situação investigada, a partir de dados
quantitativos, nas escolas municipais de Boa Vista/RR. Com a situação apresentada analisamos as
possibilidades de construção da interculturalidade nestes ambientes escolares a partir da visitação
em loco.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com a pesquisa objetivamos trazer dados numéricos da realidade intercultural decorrente da
imigração nas escolas municipais de Boa Vista/RR partimos para uma investigação junto a
Secretaria Municipal de Boa Vista/RR acerca do número de alunos imigrantes matriculados nas
escolas.
Com base nos dados apresentados pela Secretaria apresentamos as quatro (4) escolas com
maior percentual de imigrantes matriculados no ano de 2019 sendo elas: Escola Municipal Arco
Íris, no bairro Caçari; Escola Municipal Dalício Farias Filho, no bairro Santa Tereza; Escola
Municipal Juslany de Souza Flores, no bairro Jardim Tropical e, Escola Municipal Raimundo Eloy
Gomes, no bairro Laura Moreira.
Destacamos que as quatro (4) escolas apresentadas situam-se na periferia da capital,
apresentando assim a vinculação do imigrante a periferia da cidade. Observando a tabela 1
(Apêndice 01), podemos notar o aumento, significativo, do número de alunos imigrantes nas
escolas municipais. Situação essa que nos instiga a pensar na investigação referente as práticas
educativas culturais/artísticas desenvolvidas nestes espaços no sentido de contemplar a
interculturalidade, a diversidade e os direitos humanos dos sujeitos imigrantes.
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CONCLUSÕES
A pesquisa em andamento evidencia o aumento significativo de alunos imigrantes entre os
anos de 2017-2019 no município de Boa Vista/RR, decorrente da imigração venezuelana. Contudo,
temos claro que decorrente de diferentes fatores (Habitação, Garimpo, Crise social), Boa Vista/RR
foi historicamente constituída por imigrantes e, consequentemente essa situação repercute nas
práticas educativas interculturais das rotinas escolares. O encaminhamento de pesquisa aqui fica
direcionado para a investigação das práticas educativas culturais/artísticas que impulsionam as
propostas interculturais nesta realidade imigratória.
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APÊNDICE
Tabela 1. Aumento percentual de matrículas de imigrantes nas escolas municipais entre 2017 e 2019

Escolas Municipais

Aumento de 2017
para 2018 (%)

Aumento de 2018
para 2019 (%)

Aumento de 2017 para
2019 (%)

Escola Municipal
Arco Íris
Escola Municipal
Dalício Farias Filho
Escola Municipal
Juslany de Souza
Flores
Escola Municipal
Raimundo Eloy
Gomes

600%

96%

1.275%

700%

127%

1.554%

166%

400%

1.233%

133%

275%

900%

Fonte: Secretaria Municipal de Boa Vista.2019.

Resumo
Este estudo encontra-se em andamento e, em sua íntegra objetiva “Analisar as práticas educativas
culturais/artística desenvolvidas pelos professores e gestores a partir da realidade imigratória nas
escolas municipais de Boa Vista-RR”. Para essa proposta objetivamos trazer dados numéricos da
realidade intercultural decorrente da imigração nas escolas municipais de Boa Vista/RR. Para isso,
temos que ter claro que o estado de Roraima favorece a entrada e saída de pessoas oriundas de países
vizinhos como Venezuela e Guiana inglesa para o Brasil. Em sua formação histórica Roraima é um
estado constituído de imigrantes de diferentes estados brasileiros, assim como de diversos países da
América Latina. Recentemente (2017-2019) o estado vem apresentando um cenário imigratório
significativo de pessoas vindas da Venezuela em busca de melhores condições de vida. Entender esta
configuração intercultural nas escolas municipais de Boa Vista é uma necessidade educacional
evidenciada pelo município. Assim, nesta investigação partimos de uma análise bairro a bairro,
investigando a realidade das comunidades e, a realidade escolar dos bairros estudados. Sendo assim, e a
partir destas vivências sentimos a necessidade de buscar um estudo mais profundo principalmente
enfocando os aspectos culturais e artísticos. Isso, pois entendemos que a área cultural abarca elementos
significativos para as relações sociais junto a todos os atores envolvidos nas práticas educativas, a fim
de respeitar as culturas dos imigrantes e dos não imigrantes nas escolas municipais. Destacamos, a
partir dos dados investigados, o aumento significativo de alunos imigrantes dando destaque para quatro
(4) escolas de distintos bairros da capital Boa Vista/RR. Escolas estas que, com base na
interculturalidade, passam a ter que pensar em outras práticas educativas culturais/artísticas. Estratégias
estas que serão investigadas na sequência da pesquisa.
Palavras-chave: Interculturalidade; Práticas Educativas; Imigração.
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OFICINAS PEDAGÓGICAS E OS DIREITOS HUMANOS:
ESCOLA, JUVENTUDE E DIVERSIDADE
Tiago Dionisio da Silva – SEEDUC/RJ e UFRRJ

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente artigo é fruto das reflexões oriundas do desenvolvimento de oficinas pedagógicas
(VIEIRA et al, 2002) cujo eixo central foi a comemoração dos 70 anos da proclamação dos Direitos
Humanos Universais em uma unidade escolar da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro. A
semana dos Direitos Humanos foi uma demanda imposta pela Secretaria de Estado de Educação do
Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), que solicitou as unidades escolares o desenvolvimento de atividades
sobre o tema ao longo do mês de abril de 2019
Por considerar a escola como um espaço político de construção e sistematização do
conhecimento científico e socialização da juventude tomamos a indicação da SEEDUC/RJ e
optamos por elaborar oficinas pedagógicas. Na tensão entre uma imposição do órgão central e as
possiblidades existentes no ambiente escolar, a decisão tomada foi discutir a importância, violação
e a garantia dos Direitos Humanos a partir do contexto social, econômico, cultural, sexual e racial
da juventude escolar.
Bobbio (2004) aponta que estes direitos não são resultados de uma concessão da sociedade
política, mas são direitos que a sociedade política precisa e deve aplicar e garantir. Garcia e Lazari
(2014) complementam que os Direitos Humanos são inerentes ao homem e a mulher enquanto
condição para sua dignidade.
Entendendo a complexidade e profundidade da temática, as oficinas realizadas na unidade
escolar foram construídas tendo como característica central a abertura de espaços de diálogos e
aprendizados que buscaram colocar os participantes no centro do processo. Nesse sentido, buscando
potencializar a autonomia dos estudantes através das escolhas das temáticas que os interessaram
mais, oi oferecido um leque de oficinas: 1) genocídio da juventude negra, 2) população GLBTIQ+?,
3) feminicídio, 4) gênero, classe e raça e 5) direito à cidade.
As oficinas foram ofertadas para as (os) estudantes do Ensino Médio Regular e Curso
Normal (Formação de Professores em Nível de Ensino Médio) e cada oficina contou com 40 vagas.
Os estudantes tiveram a liberdade de eleger o horário e a temática que mais lhes interessassem,
levando em conta o dinamismo das aulas, bem como a agenda das avaliações. As inscrições ficaram
a cargo do grêmio estudantil. Nosso intuito foi construir táticas para construção da autonomia
discente, sem a tutela dos professores e equipe diretiva na condução obrigatória de participação nas
atividades.
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Assim, apesar da imposição inicial por parte da SEEDUC/RJ, buscamos construir uma
liberdade com responsabilidade junto aos discentes, ou seja, a dinâmica foi construída de modo que
os docentes interferissem o mínimo possível. A autonomia está implícita no processo educacional.
Não é um conteúdo a ser ensinado teoricamente. Se aprende a ter autonomia, praticando a
autonomia. Para Paulo Freire (1983, p.16), “só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do
aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; aquele
que é capaz de aplicar o aprendido apreendido a situações existenciais concretas”.
As oficinas foram realizadas por profissionais ligados a Educação Básica, externos à
unidade escolar, graduandos, mestrandos, mestres, doutorandos e doutores com desenvolvimento de
pesquisas sobre os temas das oficinas. O evento foi realizado com o apoio da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), através do Laboratório de Gênero, Educação e Sexualidade
(LEGESEX) e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (GEPEJA).
Então, partindo de uma demanda administrativa, considerando a importância da temática e
levando-se em consideração o contexto social dos discentes da nossa escola, buscou-se ressignificar
a questão dos Direitos Humanos para além de mais um conteúdo a ser trabalhado de forma apartada
da realidade da nossa juventude. Retomamos as ideias de Freire que defende a necessidade de se
incorporar aos conhecimentos escolares tanto os conhecimentos produzidos historicamente pela
humanidade quanto os conhecimentos de experiência feito pelos educandos nas suas vivências
cotidianas.
Ressaltamos que para Freire (1981), a realidade concreta é composta pela realidade objetiva
mais a percepção que os educandos possuem dessa realidade. Portanto, a realidade é a relação
dialética entre objetividade e subjetividade. Sua compreensão e incorporação ao contexto escolar é
condição indispensável para a seleção e organização dos conteúdos no currículo crítico-libertador.
DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA
A educação é um processo mais amplo, que não tem a escola como um fim, mas sim, como
ponto de partida, em um movimento dialético que vai do local ao global, encharcado pela
complexidade da vida em sociedade. Não pode ser restrita as salas de aulas, a conteúdos
curriculares inerentes e descolado com realidade nem tão pouco ser um aparato enciclopédico que
os estudantes decoram para tirarem boas notas e depois os descartam.
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Esta educação deve ser abrangente, de modo a permitir uma interpretação diante dos
problemas enfrentados diariamente pela juventude que está na escola. Nesta perspectiva a escola
tem um papel central, visto que a mesma possibilita uma leitura crítica do mundo [codificação e
descodificação] (FREIRE, 1975), através dos conteúdos curriculares e atividades extra-curriculares.
Visto que as relações sociais e sua dialética com o espaço-tempo vêm passando por assombrosas
transformações. Mudanças estas que afetam também a dinâmica das escolas e de seus principais
agentes – o aluno e o professor (PONTUSCHKA, 1999, p.111), e, por consequência, as relações
intra e inter escolares.
Entretanto, apesar da educação ser um direito humano fundamental a dignidade da vida do
ser humano, o que se percebe a partir do chão da escola básica é o desrespeito em diferentes graus.
Situações que refletem o que percebemos na sociedade como um todo, a partir das mídias. O
crescente aumento da mortalidade da juventude, em especial a negra, o feminicídio, agressões
físicas e verbais à população GLBTTI+ ? são provas que ainda temos um grande caminho para
percorrermos na consolidação dos Direitos Humanos.
Sob essa perspectiva de negação dos direitos, para além de lamentarmos e denunciarmos, se
faz necessário apontarmos caminhos, propormos agendas para o fortalecimento do regime
democrático e ressignificar os direitos e deveres cidadãos, portanto, de forma prática, defendemos
as oficinas pedagógicas com uma tática pedagógicas para o fortalecimento dos Direitos Humanos,
uma vez que, para fugirmos da armadilha tecnocrática das imposições que as secretarias de
educação fazem, ao longo do ano, no sentido de contornar o efeito negativo de conteúdos sem
vidas, desconectados com a realidade vivida dos estudantes que estão no centro do desrespeito dos
Direitos Humanos, é preciso ressignificar esse conteúdo a partir das reais necessidades desses
sujeitos e a escola, como lócus de construção do saber, da ressignificação didática de conteúdos
produzidos pela sociedade humana, precisa ser protagonista nas formas de transformar legislação
em algo prática a vida do ser humano, para que cada estudante possa se compreender, se posiciona e
transformar a realidade em sua volta.
Na América Latina, no final da década de 1990, um grupo de especialistas e
pesquisadores do continente assumiu a posição de que, para continuar colaborando
com a construção democrática, deveria ser promovida a educação em Direitos
Humanos. Nesse sentido, os seguintes elementos deveriam ser afirmados nos
diferentes âmbitos educativos: a visão integral dos direitos; uma educação para o
“nunca mais”; o desenvolvimento de processos orientados à formação de sujeitos de
direito e atores sociais; e a promoção do empoderamento individual e coletivo,
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especialmente dos grupos sociais marginalizados ou discriminados (CANDAU, 2003,
p. 7-8)

Os direitos humanos não é um direito humano, por simplesmente estarem expressos
legalmente em documentos de âmbito internacional e nacional. “É um direito humano porque nos
dá a possibilidade de seguirmos conscientemente sendo tão somente humanos em busca de sermos
mais humanos” (ANDRADE, 2008, p. 61)
OFICINAS PEDAGÓGICAS COMO TÁTICAS DESVENDAR O REAL
Damiani propõe que “O cotidiano se torna um nível (grifo da autora) de análise do real
importante quando a reprodução social atinge inteiramente a reprodução da vida”. (DAMIANI,
1999, p.161). E como agentes espaciais inseridos em um contexto temporal que são, os discentes
possuem grandes contribuições para se pensar sobre os Direitos Humanos, bem como a escola como
potencializadora do fortalecimento e defesa dos referidos Direitos, um vez que ao

inserir

intencionalmente conteúdos sobre os Direitos Humanos, o que antes era Lei, de certa forma presa a
um contexto histórico longínquo da juventude atual, passar a ganhar significado.
Quando à atividade teórica soma-se à prática em porções do espaço de vivência dos sujeitos
estudantes, a educação sai bastante favorecida. A educação escolar, realizada desta forma, é
desmistificada e torna-se muito mais prazerosa. Afinal, o aluno precisa sentir a aplicabilidade do
objeto de estudo em sua vida. Ao professor cabe proporcionar ao educando momentos de
construção de seu próprio conhecimento, como sujeito do processo. Através da ação pedagógica, o
aluno deve ser incitado a compreender o objetivo ativamente, e não recebendo o conhecimento
pronto. A educação não se resume à transferência de conhecimento, mas sim à criação de situações
que possibilitem a sua construção.
Com duas semanas de antecedência as oficinas foram divulgadas em todas as salas. Essa
divulgação ficou a cargo do grêmio estudantil, bem com a lista de inscrição. Assim, os estudantes
puderam escolher os horários e as temáticas segundo seus interesses pessoais. A unidade escolar
vivenciou intensamente a semana sobre Direitos Humanos, uma vez que foram penduradas faixas
em lugares estratégicos para a divulgação do evento, além de um banner com hora, sala e nomes das
oficinas para que os estudantes tivessem uma orientação para onde ir, somado a isso, alguns
professores cobraram as discussões nas avaliações bimestrais. No intuito de não atrapalhar a
dinâmica das aulas e não causar ausência gritantes em determinados dias letivos, as oficinas foram
distribuídas ao longo da semana em horário estratégico para que os discentes pudessem encaixá-las
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nas horas vagas das aulas. Por fim, ao fazer a inscrição, os estudantes forneciam o endereço de email para que recebessem o certificado de participação nas oficinas. Isso causou uma grande
discussão, pois muitos estudantes nunca tinham recebido um certificado, além disso, muitos tinham
e-mail para fazer cadastros em redes sociais, mas não possuem o hábito de usá-lo como mais um
canal de comunicação.
Os temas das oficinas, surgiram de uma conversa prévia com parte dos estudantes, para
identificarmos que assuntos lhes interessavam mais. O curioso, foi que a oficina que tratava sobre
os Direitos Humanos e a população GLBTIQ+?. Muitos, ao quando se inscreveram, queriam saber
o significado das letras, como seriam as oficinas e durante a realização, percebemos uma intensa
participação dos estudantes, através de perguntas dos mais variados conteúdos, desde se um casal
homoafetivo tem direito a adotar filhos ao que é ser passivo e ativo. Nossa hipótese, com relação a
essa situação é o grande número de estudantes gays matriculados na nossa unidade escolar, mas
para além disso, aconteceu um descortinamento dessa temática, uma vez que inúmeros estudantes
vieram se inscrever no contra turno, como se pudesse proteger a própria identidade. Ao final da
oficina alguns se recusaram a serem fotografados, porém ao longo de todo o processo se
mantiveram atento ao que eram discutido. Essa recusa, possivelmente se deu por não se tiverem a
vontade e ou por temer se identificado como homossexual por estar em uma oficina sobre a referida
temática.
Outro ponto instigante, foi o fato de alguns estudantes negros questionarem os oficineiros de
pele clara estarem discutindo sobre racismo. Quando na verdade, segundo os estudantes negros,
para saber, de fato

o que é racismo, somente sendo negro. Entretanto, os oficineiros

problematizaram a situação e explico que o racismo é uma problema de toda a sociedade,
principalmente da parcela branca, uma vez que é ela que goza dos privilégios da branquitude.
Inúmeros outros pontos merecem destaques, porém, por conta do limite do texto,
registaremos mais um: o desconhecimento da Lei que dar respaldo legal e proteção as mulheres
vítimas de agressão e o fato de muitos estudantes homens encararem o feminicídio como algo que
deveria ser genérico e não uma questão de gênero, portanto, inúmeras questões sociais pertinentes
ao cotidiano dos estudantes puderem ser problematizadas ao longo das oficinas.
CONCLUSÕES
Uma proposta metodológica de educação em direitos humanos necessita alguns eixos
articuladores do trabalho que se pretende executar. Na nossa proposta a vida cotidiana é
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considerada uma referência permanente para a ação educativa. Para transformar a realidade se faz
necessário trabalhar o cotidiano em toda a sua complexidade. Criamos e recriamos continuamente
nossa existência no convívio diário de relações, emoções, perguntas, produção de conhecimentos e
construção de sentido.
A experiência mostrou o quão são verdadeiras essas afirmações. Uma proposta de educação
em direitos humanos não pode reduzir-se a uma série de técnicas didáticas ou dinâmicas de grupo.
Nela está implicada toda uma postura pedagógica. Também não pode ser reduzida a uma série de
conhecimentos ou a atividades isoladas. Trata-se de uma postura que deve penetrar as diversas
dimensões da ação educativa. Não pode estar desvinculada das práticas sociais. Tem de se expressar
em atitudes, saberes, comportamentos e compromissos, no exercício da cidadania e na vida
cotidiana em seus diferentes âmbitos. Compromete nossos sentimentos, desejos e sonhos. Esta é a
perspectiva que nos parece importante ter presente na hora de desenvolver qualquer proposta de
educação em direitos humanos, na escola ou em âmbitos de educação escolar e, também, na
educação não formal.
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Resumo
O presente trabalho é fruto das reflexões oriundas do desenvolvimento de oficinas pedagógicas cujo
eixo central foi a comemoração dos 70 anos da proclamação dos Direitos Humanos Universais em uma
unidade escolar. A semana dos Direitos Humanos foi uma demanda imposta pela Secretaria de Estado
de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), que solicitou as unidades escolares o desenvolvimento
de atividades sobre o tema ao longo da semana de 1 a 5 de abril de 2019. Por considerar a escola como
um espaço político de construção e sistematização do conhecimento científico e socialização da
juventude tomamos a indicação da SEEDUC/RJ. Então, optou-se por elaborar oficinas pedagógicas.
Na tensão entre uma imposição do órgão central e as possiblidades existentes no ambiente escolar, a
decisão tomada foi discutir a importância, violação e a garantia dos Direitos Humanos a partir do
contexto social, econômico, cultural, sexual e racial da juventude escolar. Discutir a questão dos
Direitos Humanos no atual contexto é tarefa urgente que se impõe à escola, espaço, que ao mesmo
tempo que materializa problemas existentes na sociedade, tem a possibilidade de problematiza-los e
construir críticas e mudanças sociais. Esse ar se propõe a refletir sobre uma experiência de educação em
direitos humanos vivenciada em uma escola estadual localizada na Baixada Fluminense. A experiência
originou-se de iniciativa da Secretaria de Estado de Educação para toda rede estadual e materializou-se
em um processo de construção de autonomia tanto, da escola que elaborou sua proposta, tanto de seus
estudantes, que participaram de todo o processo. Trata-se, assim, de uma reflexão sobre a potência das
oficinas pedagógicas realizadas a partir de eixos ancorados no cotidiano da escola e negociados com
estudantes.
Palavras-chave: Educação; Direitos Humanos; Escola; Juventude; Autonomia Docente.
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PARA ALÉM DA SOPA DE LETRINHAS: O DEBATE
SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO
ÂMBITO ESCOLAR
Jaqueline de Melo Barros – FAC Redentor

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente estudo propõe-se abordar a discussão em torno da diversidade sexual e de gênero
e o cotidiano do ensino superior. Considerando o universo acadêmico como um frutífero espaço
para viabilizar a construção de identidades, as quais são marcadas pelos indicadores de gênero,
raça/etnia, idade, classe social, diversidade sexual, dentre outros, e por estar intimamente
relacionado à formação de futuros profissionais.
Visa analisar como o debate sobre a orientação sexual vem sendo apropriado pelos discentes
do Curso de Serviço Social da Faculdade de Duque de Caxias, a partir da produção acadêmica dos
Trabalhos de Conclusão de Curso. Tendo como objetivos estudar a relevância em torno das
diversidades, com ênfase na orientação sexual no processo de formação em Serviço Social, a partir
da vigência do projeto de formação contido nas atuais Diretrizes Curriculares da ABEPSS, diante
das lacunas presentes do processo de formação, no que tange a transversalidade dos componentes
curriculares. Para alcançar os objetivos almejados, a pesquisa aqui proposta baseia-se numa
abordagem qualitativa, isto porque esse tipo de pesquisa acredita na relação entre pesquisador e
pesquisado, possibilitando a construção fundada na busca pelo conhecimento do real a partir da
base material, ou seja, da concretude.
O CONTEXTO EDUCACIONAL E A DIVERSIDADE SEXUAL DE GÊNERO
Ao apontarmos os elementos para o necessário debate, a fim de contribuir na direção em que
possamos assumir posições que assegurem e legitimem o processo de busca pela equidade social,
livre de preconcepções e estigmas. Esse entendimento torna se uma ferramenta poderosa contra as
formas de preconceito que prejudicam a universalização de bens sociais, incentivando a
compreensão e o respeito à diversidade e às diferenças.
Ao nos debruçarmos sobre o debate sobre diversidade sexual e de gênero, compartilhamos
com as análises apontadas por SIMÕES NETTO (2011) ao afirmar que há uma tendência
acadêmica que tais categorias vêm sendo apresentadas de forma distintas e nem sempre possuem o
mesmo nível de abrangência e por essa razão apoiamos o debate a partir da concepção
compreendida na diversidade de sexos, orientações sexuais e identidades.
E para entender a importância do papel dos gêneros na construção social, torna-se necessário
compreender, antes, o significado desse termo tão amplo. Assim, por gênero, “não se entendem
apenas os atributos físicos que caracterizam os homens e as mulheres, mas os traços que constituem
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socialmente os elementos feminilidade e masculinidade” (GIDDENS, 2005:502). Apesar de existir
uma relação entre sexo e gênero, por sexo, devemos entender somente as características físicas do
corpo humano e, gênero, as formas de comportamento socialmente conquistadas e aprendidas.
Dessa forma, a ideia de masculino e feminino, que é uma categoria de classificação dos
seres humanos, forma em cada cultura, um sistema de gênero, uma organização simbólica ou uma
forma de significações que relaciona o sexo a elementos culturais relacionados aos valores e
hierarquias determinadas socialmente.
As formas de socialização e de construção da identidade social se constituem por um
processo pelo qual os seres humanos, ao afastarem as barreiras naturais por meio do trabalho,
aprendem o modo de vida da sociedade a que pertencem suas regras legais, morais, sociais etc. e,
em contato com outros homens, desenvolvem a linguagem e as formas de socialização. Este
processo constitui o principal canal de transmissão cultural através do tempo e das gerações.
De acordo com SAFFIOTI (1992), todos os processos de socialização vão reforçar os
estereótipos e preconceitos dos gêneros como próprios de uma suposta natureza feminina e
masculina, estruturada efetivamente na determinação puramente biológica macho e fêmea.
Diante da amplitude da temática convergimos nossas analises a partir da concepção de
GALLI e CATELAN, os quais consideram a diversidade sexual e de gênero: o que se refere às
diferentes identidades, expressões de gênero e orientações sexuais existentes. É uma forma de
afirmar que não existe apenas uma maneira de viver a sexualidade e que deixa aberto um espectro
possível de identificações que fogem dos padrões tradicionais. (2017:19)
No âmbito das Ciências Sociais, a temática conquistou o espaço incentivado por lutas
presentes na comunidade de gays, lésbicas, travestis e transexuais aguçadas durante as últimas
décadas do século XX.
No campo da educação, em fins da década de 1990, o debate sobre orientação sexual surge
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de forma gradual a partir dos temas transversais,
enfatizando o respeito à diversidade nas escolas.
Posteriormente, as práticas de atividades que visavam à equidade de gênero, identidade de
gênero e orientação sexual e ao enfrentamento ao sexismo e à homofobia tem sua base a partir das
ações governamentais presentes no Programa Nacional de Direitos Humanos II (de 2002), no Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres (2004), no Programa Brasil sem Homofobia (2004) e no
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006).
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Enquanto o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006) definia como
competência para o ensino superior o desenvolvimento de políticas estratégicas de ação afirmativa
que possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com deficiências, segmentos
geracionais e étnico raciais, de gênero, de orientação sexual e religiosa, dentre outros, nas IES
(BRASIL/CNDH/MEC, 2006:29).
O processo de formação torna-se a base primordial para que essa discussão não tome
práticas reducionistas ao focá-la no binômio da homossexualidade e/ou heterossexualidade, pois
não se limita a atração com o mesmo sexo, ou sexo oposto, e sim uma expressão natural inerente à
sexualidade humana, a qual engendra a questão da afetividade.
Por essa razão, estabelece-se que a formação acadêmica seja capaz de incentivar o
desenvolvimento de habilidades profissionais e a atuação profissional condizente com os princípios
fundamentais, possibilitando assim, o rompimento com o conservadorismo ainda tão presente na
sociedade e endógena nas profissões.
A formação acadêmica versa sobre a preparação do desenvolvimento de habilidades e
competências capazes de proporcionar ao discente contribuir com o processo de ruptura com o
conservadorismo presente na sociedade e para isso (GENTILLI, 1999) sugere que a formação
invista em práticas pedagógicas que possibilitem a construção da democracia em nossa sociedade,
estando assim capacitado para intervir junto aos limites presentes no exercício profissional.
A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
A complexidade da temática nos instiga investigar quais os desafios postos a profissão e
como o mesmo se materializa, o que por sua vez fez com que nos debruçássemos sobre como o
debate em torno da orientação sexual vem sendo apropriado pelos discentes do Curso de Serviço
Social Faculdade de Duque de Caxias, ressaltamos que a mesma iniciou sua primeira turma do
Curso de Serviço Social em 22 de agosto de 1997, chamada neste período de Faculdade Santa
Luzia, sendo considerada a primeira instituição a oferecer o curso de Serviço Social na Baixada
Fluminense, completando esse ano 22 anos.
O universo desta pesquisa compreendeu todas as monografias elaboradas e defendidas no
período de 2001 a 2019, perfazendo 18 anos. Verificamos que apenas seis trabalhos discutiram a
temática de orientação sexual, o que representa um percentual inferior a 1%, considerando um total
de 512 trabalhos. O número reduzido de trabalhos que abordaram a temática durante toda a
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existência do curso, suscita inúmeros questionamentos que possam justificar a ausência e/ou o
desinteresse pelo debate.
Essa observação nos provoca as seguintes indagações: como esse debate vem sendo travado
no universo acadêmico? Como é abordado? Sob qual perspectiva? Tais questionamentos nos
remetem ao espaço que ocupam no processo de formação, seja nas disciplinas de formação básica,
seja naquelas voltadas ao trabalho profissional. Ousamos ainda perguntar se a temática possui
inserção em algum componente curricular ou se vem sendo “varrida para debaixo do tapete” ou
sucumbida como tantas outras que tem sua abordagem justificada pelo viés da transversalidade. Ao
contrário do que fora preconizado nas Diretrizes Curriculares no trato da questão social e suas
particularidades, numa perspectiva crítica e dialética.
Ao verificarmos o recorte utilizado pelos autores dos Trabalhos de Conclusão de Curso,
observamos o destaque pelos estudos relacionados a questão de direitos, conforme demostrado na
tabela anexa.
Ao analisarmos os trabalhos discutidos sob a ótica dos direitos, consideramos os principais
direitos apontados pelo público LGBT como foco de sua luta: o reconhecimento da união estável; a
inserção do parceiro como dependente para empréstimos, seguros de saúde; inclusão dos programas
do Estado vinculados à família, reconhecimento da guarda dos filhos do parceiro, licençamaternidade para o nascimento para o filho da parceira; direito à herança; visita íntima na prisão,
dentre outros. (CFESS, 2006).
Constatamos que a produção realizou essa discussão, a partir de enfoques distintos, o
reconhecimento da união homoafetiva; a relação da homossexualidade e direitos humanos; e a
participação de homossexuais no processo de adoção, respectivamente. Seja no âmbito da
legalização da união homoafetiva, enquanto uma das conquistas do movimento LGBT, seja pela
revisão de literatura ou pelo direito da adoção.
Para desenvolvimento dos trabalhos, realizou-se o resgate da trajetória de luta contra a
discriminação aos Gays, Lésbicas, bissexuais, transexuais e transgênicos, desde de sua gênese até
sua chegada ao Brasil nos anos de 1970. Reforça ainda a relevância do movimento enquanto
instrumento de luta e seus pressupostos emancipatórios.
Aponta a estrutura heteronormativa estabelecida na sociedade brasileira tem alijado os
homossexuais de qualquer tipo de direito, inclusive os direitos humanos, uma vez que estes são
impedidos através da violência, de expressar sua própria identidade sexual, não só nos lugares
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públicos, mas também nos espaços privados, onde essa violência é praticada por aqueles que
esperavam receber proteção e afeto.
De forma breve sinaliza as privações que estes sujeitos possuem, conceitua homofobia e
finaliza traçando um paralelo desses direitos no Brasil e os desafios presentes no exercício
profissional postos ao Serviço Social.
Anterior a discussão de adoção, traz à tona o debate sobre os novos arranjos familiares e a
relevância desse grupo no processo de formação dos sujeitos. Ao tratar do tema adoção, registrou-se
uma discussão sobre a adoção, enquanto processo de construção de uma “nova família”, destacando
seu papel na formação dos sujeitos, enquanto primeiro grupo de formação.
Dentre os trabalhos analisados, apenas um discorre sobre o viés da rede de atendimento e o
estudo realizado por BREIJÃO (2015) traz primeiramente a reflexão os inúmeros casos de
intolerância, discriminação, preconceito e violência contra a população LGBT, e por meio de um
estudo bibliográfico, traça a trajetória desse histórico de violência, apontando a perseguição sofrida
por décadas como forma de chamar atenção sobre a necessidade desta rede.
Encerra seu estudo, trazendo um alerta da necessidade de um trabalho amplo, pela via da
educação como instrumento de enfrentamento da violência, objetivando desconstruir pré-conceitos,
desenvolvendo ações afirmativas que valorizem a importância do respeito à diversidade e a
liberdade.
CONCLUSÕES
O caminho traçado durante o processo de construção deste artigo percorreu por “curvas
sinuosas”, pois se por um lado, consideramos a abrangência da temática, por outro, esbarramos com
um número reduzido de produções dos discentes de Serviço Social, além de nos depararmos com
justificativa de irrelevância do debate. Entretanto, a suposta explicação trazia consigo o
desconhecimento da temática e/ou uma visão limitada e porque não dizer equivocada.
A partir dos estudos realizados pautado na produção de conhecimento buscamos respostas à
nossa indagação inicial para sabermos como debate em torno da orientação sexual vem sendo
apropriado pelos discentes do Curso de Serviço Social Faculdade de Duque de Caxias, evidenciou
uma perspectiva conservadora no processo de formação, lacunas significativas e equívocos
conceituais, evidenciando assim a ausência da transversalidade dos componentes curriculares.
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É notória a inexistência da relação da temática ao exercício profissional, pois ainda que o
Serviço Social tenha uma formação de caráter generalista, pressupõe que este desenvolva
habilidades para intervir junto as múltiplas expressões da questão social e para tal a mesma precisa
ser discutida de forma crítica, impedindo a reprodução da lógica conservadora estabelecida pela
ideologia dominante.
Outra questão a ser destacada, consiste na supressão dos aspectos jurídico-políticos do
Serviço Social, articulado com a vivência prática-objetiva. em particular por tratar-se de um dos
componentes que possibilitam a materialização do Projeto Ético-Político da profissão, seja no
aspecto estritamente profissional, construído e legitimado pela categoria prioritariamente pelo
Código de Ética Profissional de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes
Curriculares, seja nas demais legislações que “compõe o cotidiano profissional de tal forma que
pode funcionar como instrumento viabilizador de direitos através das políticas sociais que
executamos e/ou planejamos”. (REIS, 2006: 419), a exemplo da discussão sobre a diversidade
sexual e a luta contra o preconceito materializado na Campanha pela Liberdade de Orientação e
Expressão Sexual.
Faz-se necessário priorizar a discussão de temas transversais, ainda que esse continue sendo
um dos entraves contidos no processo formativo, embora esteja preconizado nas Diretrizes
Curriculares da ABEPSS desde 1996.
Diante deste exposto, podemos considerar as lacunas existentes na formação acadêmica
proporcionando aos discentes do curso de Serviço Social, um olhar enviesado ao que tange a
transversalidade dos componentes curriculares.
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ANEXOS
Tabela 1. Distribuição de TCC - Ano de defesa e enfoque

Ano de Defesa
2012
2013
2015
2019

Quantidade
01
01
01
01
02

Recorte
Direitos
Direitos
Direitos
Rede de Atendimento
Direitos

Resumo
O presente artigo propõe-se ainda que de forma sucinta abordar a discussão em torno da diversidade
sexual e de gênero e o cotidiano do ensino superior. Considerando o universo acadêmico como um
frutífero espaço para viabilizar a construção de identidades, as quais são marcadas pelos indicadores de
gênero, raça/etnia, idade, classe social, diversidade sexual, dentre outros, e por estar intimamente
relacionado à formação de futuros profissionais. As inquietações emergidas ao longo do cotidiano de
trabalho materializam a expectativa de realização deste estudo, o qual tem por intuito, compreender
como o debate sobre diversidade sexual e de gênero vem sendo tratado no âmbito ensino superior,
considerando a formação de futuros profissionais, que lidam com o público LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais), enquanto usuários dos Serviços Sociais, permitindo elucidar para o
problema inicial desta pesquisa: Como o debate sobre diversidade sexual e de gênero vem sendo
travado na produção acadêmica do Curso de Serviço Social da Faculdade de Duque de Caxias Baixada
Fluminense Para alcançar os objetivos almejados, a pesquisa aqui proposta baseia-se numa abordagem
qualitativa do tipo exploratória, tendo como ponto de partida a análise dos Projetos Político
Pedagógico do Curso de Serviço Social, tendo como premissa seu papel na construção de uma
identidade, contendo habilidades e competências a serem desenvolvidas por esse profissional durante a
graduação, além dos componentes curriculares presentes neste processo. Sendo possível analisar as
estruturas curriculares, seus conteúdos programáticos e as bibliografias adotados nos cursos de Serviço
Social, os quais estejam relacionados com a temática sobre diversidade sexual e de gênero.
Palavras-chave: Diversidade sexual. Gênero. Produção de Conhecimento.
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INTRODUÇÃO
A educação do campo pode ser compreendida como um fenômeno da realidade brasileira
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa deliberar sobre a política
de educação em concordância com os interesses sociais das comunidades camponesas,
(CALDART,2012). A dinamicidade e o compartilhamento de conhecimentos por meio da reflexão
da realidade são marcas muito presentes em sua proposta. (GERKE DE JESUS, 2011).
A pedagogia da alternância (PA) é um sistema educacional do campo, sua filosofia de
trabalho baseia-se em entrelaçar o mundo de vida do aluno com o mundo científico proposto e
desenvolvido no âmbito escolar. Para a efetivação de sua filosofia de ensino a PA faz uso de
metodologias e instrumentos pedagógicos específicos, que contribuem para formar um conjunto
harmonioso entre comunidade, pedagogia, formação integral e profissionalização. (GIMONET,
2007)
Dentre as mediações pedagógicas (GERKE DE JESUS, 2011) da alternância, o plano de
estudo (PE) se destaca pela sua importância na articulação entre os diferentes tempos, espaços e
sujeitos que constituem. Ele consiste no desenvolvimento de uma pesquisa participativa realizada
no meio socio profissional do aluno (a), que passa a ser sistematizada e ampliada na escola a partir
de um Tema Gerador, identificado como emergente no contexto escolar/comunitário pela
comunidade escolar e socioprofissional dos educandos/as. (GERKE DE JESUS, 2011)
É importante ressaltar que em algumas escolas do campo que adotam a PA é desenvolvido
um trabalho de pesquisa participativa por meio de Temas Geradores através do PE, mas os mesmos
foram e são elaborados pela equipe pedagógica que os determina a partir do currículo escolar
institucionalizado e pelas próprias vivências e/ou experiências, reduzindo a participação dos/as
educandos/as e suas famílias, o que pode resultar em um processo de ensino-aprendizagem
descontextualizado. Construir um Tema Gerador a partir da redução da realidade que envolva
educandos/as, as famílias e a comunidade é desafiador para os educadores, ainda que é fundamental
na construção de Temas Geradores que legitimem a PA no âmbito da educação do campo, a
investigação e o debate contínuo da realidade.
Diante do exposto, este texto apresenta um relato de experiência sobre o desenvolvimento
de uma metodologia coletiva de obtenção de Temas Geradores em uma realidade campesina,
baseada no ensino investigativo, na investigação temática Freiriana, transposta por Delizoicov
(1991) para o contexto da educação formal e no plano de estudo enquanto instrumento pedagógico
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da PA. Todo o processo de produção foi protagonizado pelos/as educandos/as participantes da
pesquisa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Essa pesquisa está fundamentada no ensino investigativo, que é caracterizado como um
ensino que possibilita ao aluno a produção de conhecimento, identificação de padrões a partir de
dados, proposição de explicação baseados em evidências e a validação do conhecimento científico.
(SCARPA & SILVA ,2016; SASSERON & CARVALHO, 2008; CARDOSO & SCARPA, 2018).
O principal objeto de estudo dessa pesquisa é a obtenção e utilização de Temas Geradores,
que para Freire (2005), são atos constantes de investigação da realidade que promovem uma ação
reflexiva sobre a mesma, fazendo com que os estudantes sejam motivados a refletirem sobre o
mundo de forma crítica e problematizadora.
Nas metodologias de ensino em que há a utilização de Temas Geradores é fundamental que
os conteúdos trabalhados elucidem na mente dos educandos/as, questões que Freire (2005)
denomina de situações limite, que são os entendimentos acerca dos problemas vivenciados pelas
pessoas que não lhes permitem a superação dos mesmos.
A utilização de temas geradores é uma prática pedagógica comum nas escolas que adotam a
pedagogia da alternância, que é um sistema pedagógico, que tem como objetivo desenvolver na
formação de jovens situações em que o mundo escolar se posiciona em interação com o mundo que
o rodeia, através de mediações pedagógicas específicas. (GERKE DE JESUS, 2011). Na PA as
experiências vivenciadas são o ponto de partida ou continuidade da construção constante do saber e
são vários os autores que fazem parte fundamentalmente do processo de formação dos/as
educandos/as:

a família, os monitores, a comunidade e lideranças de organizações sociais.

(GIMONET, 2007; NOSELLA, 1977).
A valorização do saber do campesinato, com objetivos formativos voltados para questões de
trabalho, cultura, conhecimento científico, lutas sociais de classes, concepções de políticas públicas
e formação humana são também os principais pressupostos educativos da educação do campo e
transforma educadores, educandos e pesquisadores em sujeitos da história da educação do campo.
(CALDART, 2012; ARROYO 2004).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi desenvolvido em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio do campo, localizada no estado do Espírito Santo. Foi instituída e é mantida pela Secretaria
Estadual de Educação - SEDU. Os (as) participantes envolvidos(as) na pesquisa são jovens que
cursam a primeira série do ensino médio.
O trabalho teve uma abordagem qualitativa e foi baseado na pesquisa-ação que, segundo
Thiollent (1986), é caracterizada por ser uma modalidade de pesquisa social empírica em que ocorre
a identificação de um problema seguida de sua resolução de forma coletiva, no qual participam
desse processo pesquisadores (as) e pesquisados(as).
A metodologia de obtenção do Tema Gerador e identificação das situações-limite construída
coletivamente com os(as) educandos(as) participantes, apresentou três etapas interligadas,
fundamentadas pelo processo de investigação e constante problematização.
1ª etapa - Levantamento preliminar da realidade - em grupos de trabalho, os(as)
educandos(as) foram motivados(as) a debater sobre os problemas que são vivenciados e
presenciados por eles(as) nas comunidades em que residem e apontaram hipóteses para as possíveis
causas destes problemas. Na sequência, elaboraram um questionário para responderem em casa com
a família ou vizinhos(as), abordando questões sobre os assuntos que apareceram em suas hipóteses,
na intenção de confirmá-las ou refutá-las.
2ª etapa - Codificação da realidade- essa etapa, foi dividida em dois momentos:
1º momento - socialização dos questionários respondidos em grupos, na qual cada um ficou
responsável em sintetizar as principais ideias abordadas no coletivo daquele grupo;
2º Momento - após apresentações e debates nos grupos de trabalho, foram elencados e
enumerados no quadro os fatos/problemas identificados como relevantes, obtidos nas observações e
na pesquisa de campo realizadas pelos(as) educandos(as). Posteriormente os(as) educandos(as) e a
pesquisadora selecionaram o tema para ser decodificado nas próximas etapas.
3ª etapa- Decodificação do tema - o assunto de maior relevância e representatividade,
delimitado na etapa anterior, foi problematizado através do instrumento pedagógico PE, no qual
ocorreu a identificação das situações limite vivenciadas pela comunidade escolar em relação ao
tema construído.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A primeira etapa da construção coletiva do tema gerador consistiu no levantamento
preliminar da realidade e evidenciou os conhecimentos prévios dos(as) educandos(as) que, ao
refletirem sobre a realidade, pensaram em problemas e hipóteses para as possíveis causas deles,
constituindo-se processos que caracterizam um ensino investigativo (SCARPA & SILVA ,2016).
Na sequência, elaboraram um questionário para entrevistar pessoas de seu meio
socioprofissional, com o objetivo de confirmar ou refutar as suas hipóteses. A realização desta etapa
vai ao encontro no que Freire diz sobre a investigação do Tema Gerador: “Investigar o tema gerador
é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a
realidade, que é a sua práxis.” (FREIRE, 2005, pág. 114). Após a realização das entrevistas, foram
socializadas as respostas obtidas por cada aluno/a em grupos de trabalho onde os/as educandos/as,
mediados pela professora pesquisadora, analisaram o material que produziram e reduziram o
conteúdo a temáticas que foram elencadas no quadro em forma de tabela, conforme anexo I.
Feita a descrição na tabela, os/as educandos/as escolheram, através de uma análise criteriosa,
o tema “a permanência dos/as jovens no campo através do uso da tecnologia”. Esse tema foi
escolhido por seu conteúdo representar maior frequência nas respostas obtidas e também por ser um
assunto atrativo do cotidiano dos adolescentes, principalmente quando se trata de tecnologias de
informação.
A decodificação da realidade vivida expressa no tema escolhido, foi realizada através do
plano de estudo.
O PE garante a integração entre o espaço e o tempo de aprendizagem do educando na
escola e, o espaço tempo de aprendizagem na família ou no meio socioprofissional.
Ele dá sentido à alternância e contribui para a valorização dos saberes campesinos e da
formação das famílias. (GERKE DE JESUS, 2011, p.82).

Nesse sentido é indissociável qualquer prática pedagógica desenvolvida no âmbito da
pedagogia da alternância sem envolvê-lo. A sua execução e seu sucesso didático pedagógico,
dependem da participação da família entre outros co-formadores da alternância (vizinhos,
lideranças comunitárias),conforme é reforçado na citação:“A formação alternada não atinge sua
plena eficiência se os pais e os mestres de estágio deixam de desempenhar seus papeis de formação
e educação”, (GIMONET, 2007, p.31). No entanto, durante os trabalhos realizados foi perceptível
que existe uma falta de compromisso das famílias com a formação dos/as educandos/as, que ao
longo do processo, relataram a ausência de suporte e incentivo da família para realização da
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pesquisa sobre a realidade, mesmo que fosse com outros co-formadores. Assim como já foi
apontado por Nosella (2012), o distanciamento entre família e escola na pedagogia da alternância,
configura um importante problema a ser superado.
Arroyo (2004) diz que os valores do campo fazem parte da história da emancipação humana.
Sendo que pegar o livro da escola da cidade e adaptá-lo ou contextualizar algumas situações com
exemplos rurais não é o suficiente. É preciso ir às raízes do campo trabalhá-las e incorporá-las ao
projeto educacional, algo que foi viabilizado neste estudo através do processo de obtenção do Tema
Gerador e subsequente desenvolvimento do plano de estudo. Os/as educandos/as problematizaram o
tema construído elaborando novas questões, agora mais específicas, e as utilizaram em entrevistas
realizadas no meio socioprofissional. No ambiente escolar os/as educandos/as fizeram a colocação
em comum das respostas das entrevistas e foi elaborada uma síntese coletiva elencando os assuntos
que predominaram nas respostas das entrevistas.
Este foi o momento de realizar a decodificação com maior atenção em relação ao tema
específico construído pelos/as educandos/as. Na oportunidade, educandos/as, a professora
pesquisadora realizaram a identificação das situações limite que posteriormente foram trabalhadas
através do conteúdo científico proposto pelas disciplinas, de maneira interdisciplinar, como ressalta
Freire: “A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este universo
temático recolhido na investigação, devolvê-lo, como problema, não como dissertação, aos homens
de quem recebeu.” (FREIRE, 2005, pág:119).
As principais situações limite identificadas foram problematizadas e trabalhadas em uma
perspectiva investigativa através de uma sequência didática interdisciplinar, envolvendo as
disciplinas de biologia, física, agricultura e agroecologia, nos quais foram elucidadas situações
limite através do debate e apropriação do conhecimento científico proposto no currículo básico
comum elucidando algumas as lacunas que foram identificadas na decodificação do tema gerador.
A falta de engajamento de mais disciplinas dificultou a elucidação de todas as situações limite
identificadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação e o debate da realidade do(a) educando(a) de forma coletiva são estratégias
viáveis para obtenção de um Tema Gerador. O mesmo processo favorece, o ensino investigativo, o
protagonismo e a autonomia do/a educando/a, aproxima a realidade do mesmo/a com o
conhecimento científico e contribui para a sua ressignificação. O processo aqui descrito não pode
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ser entendido como uma receita que pode ser fielmente reproduzida em uma realidade, mas como
um caminho que foi percorrido por um grupo de educandos/as mediados por sua professora
pesquisadora. No entanto, existem desafios a serem superados perante a sua adoção enquanto
recurso pedagógico, que são a ausência da participação das famílias na vida dos/as jovens
estudantes a falta de engajamento e formação dos/as professores/as para trabalhar em uma
perspectiva interdisciplinar.
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ANEXO
Tabela com as principais temáticas levantadas pelos educandos (as) na pesquisa realizada no meio socioprofissional.
Temáticas abordadas

Possíveis temas geradores

Permanência dos jovens no campo, aumento da renda, mais

A permanência dos(as) jovens no

conhecimento, uso excessivo de agrotóxicos, ausência de

campo através do uso da tecnologia.

tecnologias no campo, infraestrutura de comunicação, êxodo
rural, expansão avícola.
Insegurança, falta de opções de lazer, consumo de drogas

O consumo de drogas lícitas e ilícitas

ilícitas, muito consumo de drogas lícitas como álcool,

na comunidade.

casamentos pomeranos.
Fragmentação florestal, poço fundos, os odores produzidos

A relação da comunidade com o meio

pelos dejetos das granjas, os buracos de esterco, uso incorreto e

ambiente

indiscriminado de agrotóxicos, lixo.
Obra do asfalto parada, ausência de postos de saúde e áreas de

A importância das políticas públicas

lazer em algumas comunidades, falta de comunicação móvel na

para o desenvolvimento da

comunidade, falta de saneamento básico.

comunidade

Preconceitos étnicos, cultura pomerana conflitos por terra, água,

A diversidade cultural e os valores

desavenças.

humanos

Egoísmo, desunião das pessoas da comunidade, falta de

Lideranças comunitárias,

lideranças comunitárias

associativismo e cooperativismo na
comunidade

Resumo
A pedagogia da alternância, enquanto sistema educacional do Campo representa uma forma de ensinar
que compreende o estudo, o debate, a análise democrática e crítica da realidade. Ela problematiza o
conhecimento e os conteúdos educacionais que são desenvolvidos por meio de Temas Geradores, que
devem emergir a partir da investigação do contexto socioambiental e cultural vivenciado pela
comunidade escolar. A redução da realidade do educando a questões problematizadoras, para obtenção
de Temas Geradores, é um desafio a/os educadores/as que, em muitas situações, sentem-se
despreparados sobre como realizar esse processo. Nesse sentido, este texto traz um relato de
experiência sobre os caminhos percorridos para a construção coletiva de uma metodologia de obtenção
de temas geradores em uma realidade campesina, protagonizada pelos educandos/as. O processo
baseou-se no ensino investigativo, na investigação temática da realidade, proposta por Freire e através
de um instrumento pedagógico da pedagogia da alternância: o plano de estudo. Todas as etapas foram
protagonizadas pelos educandos/as participantes da pesquisa. Diante da construção dos Temas
Geradores, foi possível concluir que o protagonismo estudantil no processo de investigação e obtenção
de Temas Geradores é favorável à formação crítica dos educandos/as, instigando-os/as na busca e
compreensão do conhecimento científico para elucidação das indagações que foram surgindo ao longo
do processo. Além disso, a partir dessa experiência podemos evidenciar o distanciamento entre família
e escola, a falta de engajamento entre a equipe de docentes como desafios a serem superados na
efetivação dos propósitos da pedagogia da alternância.
Palavras chave: Temas geradores, Pedagogia da Alternância, Ensino investigativo, Educação do
Campo.
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A ORIENTAÇÃO SEXUAL, GÊNERO, SEXUALIDADE NO
ENSINO DE BIOLOGIA NA ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA NO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO
Patrick Pereira – UFES
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INTRODUÇÃO
Discutir sexualidade ainda é um grande tabu na sociedade brasileira, as evoluções que
ocorreram no desenvolvimento da sociedade fizeram com que a sexualidade fosse deixada em
segundo plano, de forma que tratar do assunto não é pertinente, pois na hora certa as pessoas
acreditam que vão saber lidar com a situação como se fosse algo natural, mas acaba não sendo pela
mistificação do assunto (CHARBONNEAU, 1987). Sendo assim, um dos únicos ambientes que
passaram a discutir esse assunto foram as famílias e a escola, mesmo assim muitas vezes de forma
limitada (ZAGONEL, 1999).
Desde os tempos primórdios a principal instituição responsável pela educação é a família,
atualmente a família continua sendo a primeira e uma das mais importantes instituições
responsáveis pela educação é a família. A família deve ser fonte de apoio e segurança para que a
criança e o adolescente possam compreender as transformações pelas quais estão passando e para
que possa enfrentar os conflitos e angústias que podem ocorrer, principalmente no que se refere à
sexualidade (SOUSA, FERNANDES, BARROSO, 2006). Quando essas orientações ocorrem em
casa, elas costumam vir ensopadas de valores adotados por aquela família e com alguns tipos de
preconceitos, lhes causando na sua maioria das vezes, muitas dúvidas, e o local que a criança,
adolescente e o jovem encontram para tirar suas dúvidas é exatamente na escola, com professores
ou colegas. Em alguns casos, mesmo diante das manifestações da sexualidade por parte desses no
meio escolar, alguns professores ignoram, ocultam ou reprimem tais comportamentos, apoiados na
ideia de que a sexualidade seria um tema para ser tratado somente pela família (BRASIL, 1998).
Quando abordado esse tema nas Escolas Famílias Agrícola, há certa dificuldade em abordar
a temática orientação sexual, gênero e sexualidade, e a sua contextualização dentro das disciplinas,
algo histórico nessas escolas e que veio mudando ao longo do tempo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A primeira Escola Família surgiu na França, em 1935, ao pedido das famílias de um
pequeno povoado devido o descontentamento do ensino que era oferecido na zona urbana depois da
Revolução Industrial, e com o apoio do Padre da igreja local, criaram Casa Familiar Rural,
(chamada de Maison Familiale Rurale), onde somente meninos poderiam estudar (SOUZA, 2008).
Para não desligar os garotos de suas famílias, os estudantes passavam 2 semanas na escola
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estudando e 2 semanas em casa auxiliando seus pais nas atividades agropecuárias, surgindo assim a
Pedagogia da Alternância (NOSELLA, 2012).
Com o tempo a “Casa Familiar Rural” se expandiu para a Itália, Espanha e Portugal, e em
1968 chegava ao Brasil, através do MEPES (Movimento de Educação Promocional do Espírito
Santo), em Anchieta-ES e contou com apoio da Pastoral da Igreja Católica e das lideranças
comunitárias e sua ligação com a Itália, sob a liderança do Jesuíta italiano, Padre Humberto
Pietrogrande, e ao longo do tempo se tornou em Escola Família Agrícola. Anos depois surgiu uma
escola na Comunidade de Nestor Gomes, São Mateus-ES somente para meninas, e somente de
alguns anos depois meninas e meninos dividiram o mesmo espaço, porém não o mesmo tempo.
Enquanto os meninos estavam em casa, as meninas estudavam, e vice-versa, outra diferença era
dada no estudo, os meninos estudavam disciplinas que correspondiam trabalhos no campo
enquanto, as meninas, estudavam disciplinas que correspondia a atividades do lar. Somente no final
da década de 70 as meninas tiveram o direito de ter o mesmo espaço e tempo dos meninos e o
direito de mudar suas disciplinas para as mesmas dos meninos, e atualmente não há nenhuma
atividade voltada para as meninas do campo especificamente (ZAMBERLAN, 2018).
Compreendendo a origem e os processos até aqui das Escolas Família Agrícola é que vamos
entender parte dos motivos das dificuldades encontradas ao tratar o assunto de orientação sexual,
gênero e sexualidade nas Escolas Família Agrícola.
De acordo com Ribeiro (2004), a falta de instrução e ausência da educação sexual durante o
processo acadêmico do professor também acaba trazendo dificuldades para abordar esse tema na
escola, alguns além de despreparados, trazem consigo valores preconcebidos, irrefletidos, o que
dificulta a implementação de programas de orientação sexual nas escolas, mesmo quando ele é
proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema transversal. Geralmente esse tema é
abordado apenas nas disciplinas de Ciências no 8° ano e de Biologia na 2a série do Ensino Médio
quando se fala do sistema reprodutor, métodos contraceptivos e das infecções sexualmente
transmissíveis (IST), e alguns professores se limitam apenas nisso, não tratando os temas orientação
sexual, gênero e sexualidade, fazendo com que o biologicismo e o mecanicismo prevaleça sobre
esses temas (Brasil, 1998. PCNs).
Como as escolas famílias agrícola tem como base a participação das famílias na formação
continuada dos estudantes (FRAZAO e DÁLIA, 2011), isso pode gerar segurança ao se trabalhar
determinados assuntos e insegurança ao trabalharmos orientação sexual, gênero e sexualidade
devido algumas singularidades das famílias, conservadorismo e até mesmo protecionismo excessivo
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das famílias com os estudantes, alguns familiares acreditam que tratar assuntos como sexualidade e
gênero com os jovens pode acarretar um aumento do interesse pela prática sexual e até mesmo
práticas homossexuais. Segundo Mendonça (2016), a educação para a diversidade não é uma
doutrinação capaz de converter as pessoas à homossexualidade. O objetivo é criarmos condições
dentro das escolas para que professores e alunos possam aprender e ensinar o convívio com as
diferenças que naturalmente existem entre todos.
Além de todo este contexto, por envolver estudantes em pensionatos, fica impossível
dissociá-lo das orientações sexuais e sexualidade, sendo necessário a abordagem da orientação
sexual, gênero e sexualidade importante para construção de uma sociedade responsável e
consciente.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (1975) apud Egypto (2003):
A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade
básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da
vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do
orgasmo. […] (OMS, 1975, apud EGYPTO, 2003, p.15).

No ano de 2014 o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) fez um levantamento,
com base nos dados de 2011 do SINAN (Sistema de Informações de Agravo de Notificação do
Ministério da Saúde), mostrando que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e
adolescentes, sendo que, há histórico de estupros anteriormente. Segundo Ribeiro (2013), a
educação sexual nas escolas poderia servir como prevenção à violência sexual, já que vivemos em
uma sociedade erotizada e ao mesmo tempo tratamos com receio assuntos que envolvem
sexualidade, e isso pode deixar o estudante confuso e desorientado. Também temos cada dia mais
ouvido o alarmante aumento de suicídio de adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais e intersexo (LGBTI) e segundo o Jornal JAMA Padiatrics (2018) jovens
LGBTI três vezes mais a cometerem suicídio do que jovens héteros.
A escola, sendo capaz de incluir a discussão da sexualidade e gênero no seu projeto
pedagógico, estará se habilitando a interagir com os jovens a partir da linguagem e do foco de
interesse que marca essa etapa de suas vidas e que é tão importante para a construção de sua
identidade (Brasil, 1998. PCNs).
Como objeto de estudo foi escolhida uma Escola Família Agrícola que está localizada na
zona rural, Rodovia João Izoton Filho, S/N - KM 12, no Córrego Bley em São Gabriel da Palha-ES,
na região noroeste do estado do Espírito Santo. Ela utiliza como prática pedagógica, a alternância,
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prevista como forma de organização da educação básica pela lei 9.394 de 1996, no artigo 23. Os
alunos aplicam os conhecimentos aprendidos na escola, na vida particular e profissional da família.
Os instrumentos pedagógicos utilizados são o plano de estudo, o caderno da realidade, viagem e
visita de estudo, estágio, serões, visitas às famílias e avaliação. O fundamental é o plano de estudo.
Este plano é um questionário desenvolvido pelos alunos e professores acerca de questões da vida
cotidiana das famílias (a realidade vivida). Enquanto permanecem em casa descrevem suas
vivências e ao retornarem à escola compartilham com todos a fim de comparar os casos, as
semelhanças, as diferenças, as causas analisando a realidade da própria vida. Geralmente os alunos
passam uma semana na escola e duas semanas em casa (NOSELLA, 2012).
A Escola Família Agrícola do Bley faz parte do MEPES – Movimento de Educação
Promocional do Espírito Santo que tem por finalidade:
Art.4º […]a promoção integral da pessoa humana, interagindo na saúde, educação e
ação comunitária, sem fins econômicos, numa ampla atividade voltada principalmente
ao meio rural, integrando campo e cidade, naquilo que concerne à elevação humanosocial, especialmente do agricultor, nas dimensões da vida: espiritual, intelectual,
sanitária, técnica, econômica e ambiental[…] (ESTATUTO MEPES, 2015).

Quanto ao ensino, ela oferece educação básica de ensino fundamental e médio integrado
técnico, em período integral. Possui transporte escolar público, oferece alimentação escolar. E tem
como infraestrutura uma biblioteca, laboratório de informática, e de ciências, quadra de esportes, e
acesso à internet. É uma escola privada de categoria filantrópica, conveniada com o poder público
estadual e municipal e mantida por ONG.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como esta pesquisa tem como norte o estudo de caso de uma escola e levantamento
bibliográfico, ela é classificada como exploratória (GIL, 2009). Quanto aos procedimentos serão
utilizados pesquisa de fonte de papel, um estudo feito por meio de um levantamento bibliográfico
sobre o tema, com busca de fontes e leitura de materiais como livros, e artigos científicos. E
também a pesquisa de campo com coleta de dados através de instrumentos como diálogos, planos
de estudo sobre reprodução com o 8° ano e reprodução humana, sexualidade e gênero com a 2ª
série, onde os estudantes levaram pra casa e responderam com as famílias e socializaram em sala
em uma roda de conversa. Outros métodos utilizados foram a análise de documentos como o
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Projeto Político Pedagógico, depoimentos pessoais e observação a fim de comparar com os dados
encontrados na literatura. Sendo assim, esta pesquisa é classificada exploratória (GIL, 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise das respostas dos estudantes na colocação em comum e dos diálogos, ficou
evidenciado que muitas das famílias não se prepararam para lidar com um diálogo abertos com seus
filhos, principalmente os estudantes de sexo masculino. Outra evidência parcial veio através de uma
breve conversa com os professores desta escola, onde foi notado que muitos pais começaram a se
incomodar com o tema sexualidade em sala de aula após as acusações polêmicas do Presidente Jair
Bolsonaro, trazendo um retrocesso a ações trabalhadas anteriormente, inclusive com um estudante
escondendo de seus colegas a opção sexual da sua mãe por medo de bullying. Fica claro também
que os professores de Ciências e Biologia são os mais procurados para esclarecer dúvidas do
cotidiano desses estudantes e que a escola tem feito pouco para capacitar os mesmos e demais
profissionais dessa escola, sendo que durante o tempo de observação houve o encontro de mulheres
campesinas na escola e foi discutido sobre violência sexual e doméstica e saúde da mulher, sendo
que teve boa repercussão na escola no qual abre portas para futuras formações e palestras com as
famílias e estudantes sobre sexualidade.
Tendo em vista a importância da continuação desse projeto na Escola Família Agrícola, as
pesquisas na unidade escolar continuarão, com o estudo e mudança do PPP, estudo das leis junto
aos docentes e com propostas de intervenções e inserção de mais estudos relacionados a
sexualidade e gênero nas aulas de biologia.
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Resumo
Este estudo faz parte de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento e a motivação para o
desenvolvimento deste estudo se originou da necessidade das escolas do campo e da Pedagogia da
Alternância pelo estudo e inserção da orientação sexual, gênero e sexualidade no ensino, para
transformar e formar para a vida, pela sua relevância social por tratar de questões que envolvem a
sexualidade, do estilo e qualidade de vida que tem e que se quer ter, das más interpretações, da falta de
preparação dos professores ao tratar o assunto e a falta de diálogo familiar, levando em consideração
que a educação sexual precisa ser uma ação conjunta entre escola e família e que deve ser inserido de
forma efetiva no ensino de Biologia. O estudo consiste na verificação da abordagem dos temas
educação sexual, gênero e a sexualidade, e como eles se inserem na vida escolar e principalmente no
ensino de Biologia, justamente em uma escola no campo que ofereça a modalidade Pedagogia da
Alternância, onde a maioria dos estudantes passam parte do tempo alojados na escola e outra parte do
tempo aplicando seus conhecimentos na comunidade com a família. Considerando a hipótese dos
temas educação sexual, gênero e a sexualidade estarem presentes nas escolas famílias, e as mesmas
geralmente estão no campo e adotam a metodologia da Pedagogia da Alternância, foi delimitada uma
unidade-caso, que é uma Escola Família Agrícola que está localizada na zona rural, Rodovia João
Izoton Filho, s/n.º - KM 12, no Córrego Bley em São Gabriel da Palha - ES, região noroeste do estado
do Espírito Santo.
Palavras-chave: Sexualidade 1; Ensino de Biologia 2; Educação do campo 3; Gênero 4; Escola Família
Agrícola
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PEDAGÓGICAS SOBRE IGUALDADE DE GÊNERO NOS
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Josinaldo C. L. Bernardo – SME / EFER / PCR
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INTRODUÇÃO
O projeto “Estude como uma Garota” surgiu a partir da inquietação de um grupo de
estudantes do 3º Ano, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que não se contentaram em
conhecer apenas as obras de mulheres como o exemplo de Cecília Meireles e Ana Maria Machado,
e quiserem aprofundar suas perguntas através de pesquisas sobre a história de vida dessas mulheres.
Com base numa série de questionamentos, comecei um intenso processo de pesquisa sobre
biografias femininas e quais estratégias pedagógicas poderia utilizar para trabalhar esse gênero
textual com uma turma de crianças em processo de alfabetização.
Inicialmente, realizei pesquisas na internet, livros, filmes, curtas, animações e
documentários, que foram, naturalmente, me conduzindo aos temas do machismo, feminismo e da
(des)igualdade de gênero.
O principal desafio foi levar para as crianças um material que ao mesmo tempo fosse de
qualidade e que tivesse uma linguagem acessível, sem diminuir o conhecimento científico. Utilizei
um conjunto de estratégias pedagógicas que foram desdobrando-se em atividades que tinham como
foco trabalhar com essas criança o gênero textual biografia, seus elementos constitutivos e a
apropriação do Sistema de Escrita Alfabética com base nos conteúdos dos Componentes
Curriculares da área de Linguagens, sobretudo das disciplinas de Língua Portuguesa e Artes.
Nesses caminhos possíveis para trabalhar os conteúdos, busquei abordar de diferentes
formas a história de vida dessas mulheres, estimulando os estudantes a uma nova maneira de ver e
pensar o papel das mulheres, além dos “lugares” que ocuparam e ocupam na sociedade como forma
de superação dos preconceitos e discriminações. Fiz uma pesquisa de Obras Literárias disponíveis
no arcevo da biblioteca da escola e comecei a explorar junto com as crianças essas obras.
Procurei fundamentar esses conhecimentos com os Direitos de Aprendizagem e Conteúdos
das disciplinas de Língua Portuguesa e Artes dispostos na Política de Ensino da Rede Municipal do
Recife (2019).
Assim, o projeto trabalhou a partir da vida e a obra de um conjunto de 15 mulheres no
decorrer do primeiro semestre de 2019, sendo 14 brasileiras e 01 estrangeira, que, divididas em suas
áreas de atuação, compuseram 04 categorias de estudos: Literatura, Artes Plásticas, Música e
Direitos Humanos.
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OBJETIVOS
•

Trabalhar o gênero textual biografia para conhecer, por meio de diferentes
linguagens, as histórias de vida de mulheres que contribuíram para o
desenvolvimento das ciências, da literatura, das artes e na promoção dos direitos
humanos;

•

Estimular a pesquisa científica com base na observação, registro e comprovação de
hipóteses sem simplificar a linguagem (competências 2 e 5 da BNCC e com base nos
Direitos de Aprendizagem da Política de Ensino do Recife, 2019);

•

Promover debates através de rodas de conversa sobre diversos temas que possam
surgir a partir das pesquisas das biografias, com vistas a mapear os conhecimentos
prévios dos estudantes por meio da oralidade;

•

Promover atividades de trabalhos em grupos, duplas e individuais com vistas a
garantir o debate, a pluralidade de ideias, o respeito aos turnos de fala,
sistematizando a experiência coletiva e individual através de relatos e textos com
base nos conhecimentos construídos a partir do gênero biografia (competências 7 e
10 da BNCC e com base nos Direitos de Aprendizagem da Política de Ensino do
Recife, 2019);

•

Produzir textos coletivos, sínteses e outros relatos, sistematizados em forma de
cartazes, pequenos textos nos cadernos e em formatos digitais;

•

Socializar a experiência com os membros da comunidade escolar com o objetivo de
apresentar o percurso da pesquisa, bem como as produções textuais e artísticas dos
estudantes.

METODOLOGIA
A Escola Municipal Santa Maria Goretti está localizada no Bairro do Vasco da Gama na
cidade do Recife-PE, sendo uma das Unidades de Ensino que integra a Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura da Cidade do Recife.
Ao trabalhar com as poesias de Cecília Meireles e as obras literárias de Ana Maria Machado
as crianças espontaneamente entraram num estágio de curiosidade pedindo para que eu falasse um
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pouco mais sobre a história de vida dessas autoras. Foi a partir daí que dei início a um intenso
processo de pesquisa e seleção de quais biografias iria trabalhar com as crianças.
Temas como: ‘proibição’, ‘machismo’, ‘feminismo’, ‘lugar de mulher’, ‘coisa de menina e
coisa de menino’, ‘violência doméstica’ e ‘(des)igualdade de gênero’, apresentaram-se como o
principal desafio dessa trama pedagógica. Superado os (meus) medos, fui propondo as crianças que
estudássemos a vida de Malala. Foi a partir daí que o projeto conseguiu um nome e tomou forma.
As crianças ficaram tão empolgadas em conhecer a vida daquela jovem Paquistanesa, que quase
perdera a vida para ir para escola, que chegaram até a escrever cartas, desenhos e pequenos textos
em forma de cartazes colocando em evidência a coragem de Malala, tomando-a como exemplo.
Foi assim que semana após semana começamos a estudar a vida e obra de um conjunto de
15 mulheres, todas brasileiras, com exceção de Malala. Fui propondo as crianças que fossem
realizando pesquisas em casa com a ajuda de um adulto, e que fossem escrevendo em seus cadernos
aquilo que mais chamava atenção na vida daquela mulher, onde morava ou morou, se ainda estava
viva, o que fez e deixou de importante.
No começo poucas crianças traziam as pesquisas, mas logo foram sendo incentivas a
participar dos debates em sala e no final do processo mais de 90% da turma já sabia alguma coisa
da “mulher que vamos estudar hoje”, expressão que utilizava para iniciar as aulas.
Nesse trabalho com biografias alguns passos foram fundamentais. Além das pesquisas, fui
apresentado as crianças as características do gênero textual biografia com o objetivo de identificar a
finalidade do gênero e promover a leitura e interpretação de biografias de mulheres conhecidas ou
não por eles. Apontei também a necessidade de pesquisar em diferentes sites e, quando havia um
site oficial de uma das mulheres pesquisadas, sempre fazia questão de acessar em sala de aula
apresentando através do projetor multimídia. Além disso, destaquei que as biografias poderiam
aparecer em diferentes formatos como textos pequenos na internet, livros biográficos,
autobiografias e a produção de documentários, filmes, vídeos e músicas inspirados a partir da vida e
obra daquela mulher que estávamos estudando.
Utilizei diversas linguagens para promover a consolidação dos conhecimentos e o que mais
me ajudou na didatização da leitura, na condução das rodas de conversa e nos trabalhos em grupo
foram os vídeos que fui encontrando e selecionando na internet. Coincidentemente entre os meses
de março e abril de 2019, o programa Fantástico da Rede Globo produziu um quadro intitulado:
“Mulheres Fantásticas”, e essas pequenas histórias audiovisuais também foram utilizadas em sala de
aula.
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Cada aula, ou melhor dizendo, o estudo de cada biografia, deu um tom diferente e dinâmico
nas aulas de língua portuguesa e artes. Após dialogar com as crianças, em roda de conversa, “a
história da mulher que vamos trabalhar hoje”, era proposto a leitura do resumo da biografia e em
seguida a produção de um trabalho.
Nesse processo, os vídeos, filmes, curtas, animações, documentários, músicas, trabalhos
manuais, danças, poemas, textos informativos e instrucionais, notícias e infográficos, imagens e
obras literárias contribuíram de forma significativa para ampliar o repertório científico, cultural e
linguístico das crianças. Consolidando, desta forma, as aprendizagens por meio de múltiplas
linguagens e gêneros textuais.
Os trabalhos variavam a partir da história de vida de cada mulher. Por exemplo, quando
estudamos sobre a vida e obra de Cecília Meireles, lemos diversos poemas do livro: “Ou Isto ou
Aquilo” e desenvolvemos uma sequência didática com o poema ‘Leilão de Jardim’. Nessa mesma
perspectiva, quando trabalhamos com a história de vida de Ana Maria Machado foram apresentadas
as crianças um conjunto de obras literárias dessa autora e vivenciados momentos de contação de
histórias, leituras dirigidas e leituras espontâneas explorando o nosso ‘Cantinho da Leitura’ na sala
de aula. Também desenvolvemos um conjunto de atividades de leitura e escrita a partir da obra
‘Mico Maneco’.
Após estudar a vida e obra de Ana das Carrancas, importante ceramista Pernambucana, as
crianças puderam vivenciar uma oficina de argila.Quando estudamos a obra de Tarsila do Amaral as
crianças produziram telas inspiradas nos quadros desta artista. Além disso, produziram pequenos
textos, frases e lista de palavras a partir da leitura das imagens dos quadros.
Ao final da leitura de trechos da obra “Quarto de Despejo: diário de uma favelada” de
Carolina Maria de Jesus, as crianças (re)produziram em dupla o trecho que mais havia chamado sua
atenção.
Ao estudar sobre a ciranda de Lia de Itamaracá fomos até o pátio da escola dançar uma
ciranda.
Quando trabalhamos com a vida de Dandara dos Palmares as crianças puderam ler e
vivenciar a música “Dandara” da jovem cantora e compositora negra Nina de Oliveira.
O trabalho que foi comum a todas as biografias foi o de escrita. No final do estudo e
vivência de cada biografia um texto era construído de maneira coletiva. Nesses momentos fui o
escriba, sistematizando, hora no notebook, projetando no quadro através do projetor multimídia,
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hora escrevendo no quadro branco, o resumo da biografia que era construída oralmente pelas
crianças. Nesse trabalho de escrita trabalhávamos simultaneamente os elementos do gênero textual,
a análise linguística e a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.
No momento de finalização, os textos foram reunidos em transcritos para o tecido.
Compondo um livro de tecido que neste momento encontra-se percorrendo a casa das 18 crianças
desta turma. A ideia do livro de tecido foi para mostrar que textos escritos podem ser construídos
em diferentes suportes, sejam eles tradicionais, como impressos no papel, digitais, em placas,
muros, paineis, etc.
RESULTADOS OBSERVADOS
Em agosto de 2019 foi realizada a Feira de Conhecimentos na Escola e nela foi possível
apresentar e socializar com a comunidade escolar os livro de tecido produzido pelas crianças.
Os pais foram convidados para participar de três momentos na escola: o primeiro momento
no início do projeto foi para conhecer as linhas gerais de ação e como eles poderiam participar em
casa no estímulo e na organização das pesquisas e nos hábitos de leitura, criando, assim, uma rotina
de estudos em casa; o segundo momento foi para o lançamento do livro (de tecido) com os textos
coletivos produzido pelas crianças com o resumo das biografias das mulheres que foram estudadas
no decorrer das atividades do projeto em sala de aula.
O objetivo do lançamento do livro na escola foi para apresentar o mesmo e para que pudesse
"rodar" nas casas das 18 crianças do 3º Ano B, proporcionando um momento de leitura coletiva
com sua família durante um (01) dia até que o livro seja trazido de volta para escola e levado para
casa por outra criança.
A avaliação dos estudantes foi realizada de maneira processual e formativa, com base nos
conteúdos, objetivos, orientações didáticas e em três momentos: uma avaliação prévia para
diagnosticar quem e quais histórias os estudantes já conheciam com base no gênero biografia; a
avaliação durante as situações de aprendizagens: nos momentos das rodas de conversa, debates,
participação nos trabalhos em grupo e nos momentos de produção textual e artística; e uma
avaliação no final do conjunto de atividades para analisar como ocorreu a aprendizagem e o que de
concreto conseguimos produzir nessa trajetória.
Os registros dessas aprendizagens foram através de relatos, cartas, textos em forma de
cartazes e digitais, produção de livro, fotografias, áudios, vídeos e produções artísticas. Esses
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instrumentos, produzidos pelas crianças, revelaram a admiração das crianças pelas histórias de
vidas dessas mulheres, como também uma autonomia criativa na oralidade, argumentação e
produção dos textos escritos verbais e não-verbais.
CONCLUSÕES
Ouvir as crianças; pesquisar e planejar. Essas foram as principais aprendizagens que
consegui consolidar nessa trajetória pedagógica.
Antes de iniciar esse projeto fui em busca de histórias de mulheres que “pudessem ser lidas
nas escolas para as crianças”. Movido por uma ingenuidade pedagógica e talvez por um sentimento
de medo de repressão, fui procurando “aquelas mulheres menos revolucionárias” ou “menos
transgressoras”. Felizmente, consegui chegar a um estágio de conscientização do meu papel
pedagógico antes mesmo de sistematizar as atividades e de propor o que iríamos estudar em sala.
A sala de aula é o espaço da pluralidade dos debates, das ideias e do conhecimento de
mundo. Na escola e na sala de aula cabem todas as mulheres, inclusive aquelas que, historicamente,
não tiveram a oportunidade de estar.
Esse projeto mudou a vida dessas crianças que hoje são mais leitoras e produtoras de textos
do que no início dessa jornada e mudou a minha vida, me ajudando a compreender melhor ‘os
lugares’ e o papel da mulher na construção de nossa sociedade, me tornando um homem mais
humano e mais feminista. Colocou-me num estágio permanente de pesquisa e ‘perguntação’ da
minha prática pedagógica. Comprei mais livros, li mais sobre o feminismo e suas vertentes,
conheci, admirei e me emocionei com as histórias de vida de mulheres muito conhecidas e outras
que foram sendo invisibilizadas ao longo da nossa história. Investi tempo, compromisso e muita
dedicação, mas faria tudo novamente.
Estude como uma Garota foi, e espero que continue sendo, uma experiência científica e
pedagógica com a intenção de conhecer a história de vida de mulheres como: Malala, Cecília
Meireles, Clarice Lispector, Ana Maria Machado, Carolina Maria de Jesus, Ana das Carrancas,
Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga, Lia de Itamaracá, Dona Ivone Lara, Nise da Silveira, Maria
Quitéria, Maria da Penha, Dandara e Marielle Franco. Mulheres que estão presentes com histórias
inspiradoras, que mudaram a minha vida e a vida de um grupo de crianças da periferia do Recife.
Ao sistematizar e socializar essa experiência com professoras e professores que trabalham
com crianças pequenas e, especificamente, que trabalham com crianças em processo de
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alfabetização, tenho como objetivo propor uma reflexão sobre o nosso trabalho pedagógico com a
aquisição de linguagem oral e escrita e, ao mesmo tempo como trabalhar com temas que são,
supostamente, “delicados” de serem trabalhados com crianças.
Neste sentido, para nós, professoras e professores de crianças pequenas, faz-se necessário
refletir sobre a importância do planejamento, do registro, da sistematização e da socialização de
atividades como estas. De igual forma urge pensar na necessidade de se manter práticas educativas
permanentes e que não estejam vinculadas
apenas a celebrações pontuais e datas comemorativas, a fim de que se promova
permanentemente o fortalecimento do caráter emancipatório dos sujeitos na perspectiva da sua
formação para o exercício da cidadania.
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Resumo
Este Relato de Experiência visa sistematizar e socializar um conjunto de atividades de natureza teóricoprática que encontram-se presentes no cotidiano da sala de aula de um professor-alfabetizador e que
vem sendo vivenciadas com um grupo de 18 crianças do 3º Ano do Ensino Fundamental, da Escola
Municipal Santa Maria Goretti, no Bairro do Vasco da Gama (RPA 3, Secretaria Municipal de
Educação do Recife). O objetivo das atividades foi trabalhar a produção de textos orais e escritos a
partir do gênero textual Biografia de Mulheres apresentando-as as crianças como protagonistas e como
referência em suas área de atuação. Foram trabalhadas 15 biografias de mulheres de mulheres que se
destacaram e contribuíram para o desenvolvimento das ciências, das artes, das culturas e na promoção
dos direitos humanos. Para alcançar o objetivo foram propostas e vivenciadas um conjunto de
atividades que exploraram os eixos da linguagem numa perspectiva alfabetizadora, a saber: a
ORALIDADE, através de rodas de conversas e debates que são sempre mediados por vídeos sobre o
assunto e que auxiliaram no desenvolvimento da capacidade argumentativa das crianças; a LEITURA,
por meio do contato de obras escritas como as biografias das personagens em estudo, letras de músicas
e notícias da internet; e da ESCRITA, com atividades de produção de textos. As atividades vivenciadas
em sala de aula de forma lúdica proporcionaram as crianças a construção de um espaço de diálogo, de
troca de experiências e de produção de novos conhecimentos. Além de uma melhor compreensão do
Sistema de Escrita Alfabética. O tema da igualdade de gênero fora ´experienciado` de forma natural
através da delicadeza pedagógica da linguagem presente nos momentos de debate e nas produções. Foi
possível perceber, através de um processo avaliativo, que esse conjunto de experiências, saberes e
práticas pedagógicas ajudaram as crianças, através dos trabalhos coletivos, no desenvolvimento de
práticas do convívio social como o diálogo com os colegas, o respeito aos turnos de fala e
principalmente na construção de um ambiente harmônico e solidário na escola. Para nós professoras e
professores de crianças pequenas faz-se necessário refletir sobre a importância do registro, da
sistematização e da socialização de atividades como estas. De igual forma urge pensar na necessidade de
se manter práticas educativas permanentes e que não estejam vinculadas apenas a celebrações pontuais
e datas comemorativas, a fim de que se promova permanentemente o fortalecimento do caráter
emancipatório dos sujeitos na perspectiva da sua formação para o exercício da cidadania.
Palavras-chave: Produção Textual; Biografias; Mulheres; Alfabetização; Letramento; Linguagens.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo encontra-se circunscrito na interface entre os estudos de gênero e o campo
da educação, tendo em vista os referenciais culturais que versam sobre a delimitação da categoria
de gênero ao contexto das Ciências Biológicas e se desdobram nos processos educativos levados à
cabo por professoras/es das disciplinas escolares Ciências e Biologia.
Temos como objetivo listar e analisar alguns exemplos de ações pedagógicas (na forma de
atividades propostas e realizadas) descritas por docentes de Ciências e Biologia enquanto narravam
suas experiências com assuntos como gêneros e sexualidades em suas salas de aula.
Em vista disso, o que nos propomos aqui é encontrar os enlaces que unem esta categoria em
questão, bem como as expressões da sexualidade e da identidade de gênero, à atividade de docentes
licenciados em Ciências Biológicas. Entendendo temática de gênero como as representações sobre
a categoria de gênero e as expressões da sexualidade e identidade de gênero que atravessam o
contexto das disciplinas escolares de Ciências e Biologia – através de conteúdos curriculares e
situações produzidas pelo cotidiano escolar.
Neste sentido, entendemos a categoria de gênero como um constructo sócio histórico que
informa e é informado por referências das Ciências Biológicas acerca das diferenças sexuais ou
uma “categoria social imposta sobre o corpo sexuado” (SCOTT, 1995, p. 75). O que significa
dizer que as representações sobre as/os sujeitas/os sociais, suas identidades e escolhas
afetivas/sexuais – bem como suas responsabilidades e papéis sociais – carregam concepções que,
em muitos aspectos, remetem aos enunciados científicos acerca dos sexos biológicos (SILVA,
2010). Desta forma, através da delimitação da categoria de gênero, as relações de desigualdade,
distribuição de poder e os padrões de normalidade sexuais e afetivos, presentes em nossa sociedade,
se tornaram apreensíveis – e também objetos de estudos e análise (SCOTT, 1995).
De acordo com Macedo (2007), a ciência escolar está marcada por referenciais
generificados, distribuídos nos currículos, livros didáticos e práticas pedagógicas – que, em busca
de proximidade com discursos científicos de pretensa universalidade, acabam por reforçar
estereótipos e padrões de normalidade acerca de sexos, gêneros e a sexualidades. Assuntos que,
segundo a autora, tendem a ser abordados vinculados aos conteúdos relativos aos sistemas
reprodutor e genital.
Para a autora, esta correlação reduz o debate sobre as diversidades sexuais e de gêneros a um
contexto binário e restritivo, sustentado pela legitimidade de discursos científicos. Numa
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configuração capaz de validar outros tipos de discursos, como são os que procuram sustentar
desigualdades, discriminações e violências, principalmente através da disseminação de discursos
essencialistas que naturalizam e normatizam padrões sociais, afetivos e sexuais considerados
socialmente “aceitáveis” (LOURO, 2011; SENKEVICS & POLIDORO, 2012).
Apesar desta articulação, a temática não fica restrita apenas aos gatilhos curriculares. Bastos
(2015) aponta, em sua pesquisa com professoras/es de Ciências e Biologia, que tais questões fogem
ao contexto restrito dos conteúdos disciplinares e incidem de diversas formas no cotidiano escolar.
O que exige inventividade por parte das/os docentes para lidar com as cobranças cotidianas. Desta
forma, as atribuições da docência das referidas disciplinas requerem a constante articulação entre
conhecimentos e enunciados científicos (obtidos durante parte da formação inicial) e os
conhecimentos sociais e profissionais, produzidos ao longo das trajetórias formativas e de
socialização, que notoriamente atravessam o ambiente escolar. Especialmente levando em
consideração a intensa circulação de informações a este respeito que os meios de comunicação,
redes sociais e espaços de socialização de maneira geral tendem a veicular (FREITAS & CHAVES,
2013; LOURO, 2011).
De acordo com Tardif (2014), os saberes docentes (conhecimentos exclusivos à docência e
que permitem a sua realização) são adquiridos, significados e refinados ao longo de toda um
percurso de formação de professoras/es – que envolve, inclusive, momentos anteriores e posteriores
aos cursos de licenciatura e compreendem vivências com a escolarização, relações familiares e
espaços diversos de socialização.
Assim, buscar aspectos da ação e saberes docentes que expressem a temática de gênero – em
especial através da narrativa de docentes atuantes – e representa um caminho para o entendimento
das vias compartilhadas entre a categoria de gênero (e expressões da sexualidade e das identidades
de gênero) e os conhecimentos das Ciências Biológicas.
O que, em última instância, significa compreender as possibilidades de a educação científica
– notadamente de novas gerações – contribuir com processos de reprodução ou de desconstrução
de referenciais conformadores e excludentes acerca dos gêneros e sexualidades. Neste sentido, o
movimento de saberes e ações docentes que buscamos observar aqui se justifica através de um
cenário de possíveis transformações sociais em curso, que envolve a percepção e as façanhas de
professoras/es de Ciências e Biologia.
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PERCURSO METODOLÓGICO
De modo a cumprir com o objetivo proposto, conduzimos entrevistas pessoais
semiestruturadas com quatro docentes de Ciências e Biologia que atuam na rede pública do Rio de
Janeiro. Desta forma, Leci, Clara, Beth e Alfredo (nossas/os informantes, referidas/os por
pseudônimos) narraram suas vivências profissionais em encontros que tiveram a duração de
aproximadamente 60 minutos, foram combinados por correio eletrônico e estabelecidos de acordo
com a vontade e a disponibilidade em conceder entrevistas.
Através de um breve roteiro orientador, estabelecemos temas satélite para nortear os
diálogos e permitir melhor fluidez das narrativas – que envolveram informações sobre a história de
vida das/os professoras/es e suas vivências profissionais, (i) como escolarização, (ii) percurso
formativo na licenciatura e (iii) atuação profissional em escolas públicas. Com a anuência das/os
informantes, as entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas tendo em vista os temas satélites
anteriormente mencionados.
Para o presente trabalho, vamos centrar nossas observações nas informações aportadas pelo
segmento que envolve a atuação das/os docentes em suas respectivas escolas, mais especificamente,
nos exemplos de abordagem da temática de gênero e atividades de aula que ocorreram durante as
conversas. Utilizaremos alguns trechos representativos dos relatos para ilustrar nossas observações.
DISCUSSÃO
As experiências narradas por Leci, Clara, Alfredo e Beth trouxeram em comum o firme
vínculo com as prescrições curriculares para as disciplinas. Assuntos como corpo humano, sistema
reprodutor e sexo biológico foram citados como pontos de referência para as discussões, que
desembocavam em outros tópicos – como educação sexual, aborto, desigualdades sociais e papéis
de gênero.
Tendo em vista estes aspectos, classificamos as considerações de nossas/os informantes em
dois grupos de intervenções – as programadas e as repentinas.
As intervenções programadas, como o nome já enuncia, são as aulas planejadas a priori,
com o intuito de abordar especificamente a temática de gênero. Em que a motivação para o diálogo
partiria das/os docentes. Todas/os as/os entrevistadas/os relataram lançar mão deste tipo de
abordagem, que pode estar estritamente vinculada aos componentes curriculares das disciplinas ou
dialogar com temas correlatos.
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Já as intervenções repentinas são as iniciativas motivadas por situações do entorno,
geralmente dúvidas levantadas por estudantes durante as aulas ou situações vivenciadas na escola,
que exigiram das/os professoras/es algum tipo de procedimento ou mediação que coaduna com a
temática de gênero. Assim como nas intervenções programadas, as repentinas também podem
ocorrer atreladas aos conteúdos disciplinares. O trecho a seguir, do professor Alfredo, versa sobre
esta característica das intervenções repentinas:
As perguntas deles são mais relacionadas à essa questão biológica do sexo, geralmente
é por aí que surge o assunto (Alfredo).

Para as professoras Clara e Beth, as intervenções planejadas funcionam como um caminho
para conduzir a discussão. Neste sentido, o tema Reprodução funciona como um preâmbulo ou
pretexto para introduzir a temática de gênero, que está, na proposta das professoras, amarrada por
um componente curricular, que entendemos como um gatilho para o diálogo.
Eu aproveito essa abordagem da Reprodução e, no finalzinho, eu entro na questão do
sexo biológico. Pra, na verdade, me dar uma ponte pra falar rapidinho das questões de
gênero (Clara).
Eu falo de uma célula primeiro, que não tem sexualidade, mas que apresenta
reprodução, pra eles perceberem essa diferença fundamental. Depois, aos pouquinhos,
vou mostrando a parte toda da sexualidade e do gênero (Beth).

A professora Leci, que leciona Ciências para o segundo segmento do ensino fundamental e
se desdobra com os conteúdos de Física e Química, apresentou um exemplo de como agrega a
temática em suas turmas sem utilizar temas da biologia como incentivo principal.
Nos nonos anos, como é Química e Física que eles tão aprendendo, eu tenho tentado
trabalhar mais nessa ideia de quais foram as cientistas que contribuíram pra história da
Ciência, procurando trazer histórias de mulheres dentro da ciência (Leci).

Outros exemplos de aulas planejadas são as giram em torno de questões mais amplas, que
apesar de conversarem diretamente com temática de gênero, não estão intimamente relacionadas
aos assuntos de aula. São, a exemplo do que narraram as/os entrevistadas/os, atividades organizadas
para expor e discutir um tema de interesse, que pode ser trazido pelas/os próprias/os docentes ou
pela/os alunas/os. Como apontam os seguintes trechos dos relatos de Alfredo e Beth:
A gente [docentes de Sociologia e Biologia] escolheu quatro temas e abriu pros alunos
escolherem em uma votação, quase todas as turmas escolheram aborto, aí a gente fez
um júri simulado (Alfredo).
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Teve um trabalho sobre aborto e aí, por conta disso, fizemos toda uma discussão sobre
aborto, que eu acho isso importante pra eles conhecerem a legislação. Foi bem
interessante, eles adoraram (Beth, 59 anos).

Nesta mesma perspectiva, Leci e Clara relataram utilizar filmes como recurso de
mobilização e contextualização da temática em suas aulas, tendo em vista a discussão de questões
socioculturais, como representatividade feminina e papéis de gênero. Os transcritos a seguir trazem
alguns de seus exemplos:
Eu passei também aquele filme ‘Estrelas Além do Tempo’, esse foi muito, muito
legal, porque chegou uma hora que elas [alunas] diziam “eu sou igual a ela,
professora, eu sou muito boa em matemática, eu vou pra NASA, eu vou fazer não sei
o que”. Foi ótimo ver as meninas assim, esse filme mexeu muito com elas (Leci).
Eu passei um curta chamado ‘Acorda Raimundo, Acorda!’, que mostraram naquela
oficina do EREBIO. Eu achei bem legal e resolvi usar nas aulas, porque eu me
surpreendi muito com meu próprio estranhamento, e aí eu achei que seria legal levar
esse estranhamento pra eles (Clara).

Em termos das intervenções repentinas, Leci e Clara também destacaram episódios que
ocorreram em suas escolas e que demandaram abordagens improvisadas e sensíveis à situação. Nos
segmentos a seguir, as professoras discorrem sobre este ponto:
Eles [alunos] tavam rindo muito e se divertindo com aquilo [vídeo pornográfico], aí eu
fiz toda a discussão com eles, falei que era um filme pornô, que ela [atriz] pode estar
sujeita a coisas que ela não queria, mas que era obrigada a fazer porque era uma
questão de trabalho e às vezes por n motivos ela não teria como sair dessa condição
(Leci).
No sétimo ano que eu dou aula, um aluno tava perturbando uma menina, ele tava
dizendo que ela pegava todo mundo e isso me irritou, porque a menina estava se
sentindo muito ofendida. Aí dei aquele sermão. Isso aí eu fiz bem na hora, hoje em dia
a gente tá mais sensível pra essas questões. Então, não era uma aula, não era uma
abordagem planejada, mas foi um momento que eu intervi e que a questão de gênero
surgiu lá e eu achei que tinha que me meter (Clara).

Como é possível apreender nos transcritos acima, as situações narradas por Leci e Clara
requereram, além do conhecimento das circunstâncias, uma certa dose de desassossego com cenário
apresentado (manifestação de insensibilidade à violência contra a mulher e assédio). Em nossa
percepção, os relatos das professoras representam uma evidente expressão de seus conjuntos de
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saberes e conhecimentos sociais e docentes em franca mobilização por demandas que envolvem a
temática de gênero.
O que significa dizer, que Leci e Clara demonstraram compreender os meandros do
machismo e o refinamento de seus desdobramentos no cotidiano escolar de suas/seus alunas/os.
Escolher intervir, neste sentido, é tão importante quanto a própria intervenção, pois certifica as
motivações políticas destas professoras e o seu comprometimento com a construção de uma
sociedade diferente. Certamente, impulso no sentido da mudança social, que Leci define com
maestria em seu transcrito a seguir:
Às vezes tem algumas coisas que têm que ser trabalhadas independente de tudo. E aí,
é parar mesmo, independente de qual seja a disciplina e falar (Leci).

CONCLUSÕES
Pudemos observar, através dos relatos das/os professoras/es, que existem duas vias de
entrada para a temática de gênero na atividade docente: a primeira delas sendo através das
demandas que se amarram aos componentes curriculares das disciplinas e, em segundo lugar,
através de acontecimentos do cotidiano.
Assim, ambas as formas de intervenção são extremamente válidas, sejam programadas ou
repentinas, atreladas aos componentes curriculares ou não. Ambas possuem, à sua maneira, mérito
no processo educativo em termos das questões que envolvem gêneros e sexualidades, justamente
porque demandam das/os professoras/es, além da necessidade de fazer algo a respeito, também o
querer fazer quando os assuntos afloram em suas salas de aula.
Através dos relatos aportados, percebemos que as Ciências Biológicas, enquanto campo de
conhecimentos e disciplinas escolares, representam a um caminho para as elaborações sobre a vida
em sociedade. Assim, defendemos que suas disciplinas escolares configuram espaços
potencialmente profícuos para discussões acerca das temáticas de gênero, que podem ser melhor
aproveitados pelas escolas e cursos de formação de professoras/es.
Neste sentido, acreditamos que ouvir e analisar o que estas/es professoras/es têm a dizer
acerca de suas escolhas pedagógicas e ações diárias nas salas de aula, representa o primeiro passo
para compreensão do potencial que estas disciplinas e, por conseguinte, suas/seus responsáveis,
dispõem em termos de produção de mudanças sociais através da educação.
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Resumo
Abordar questões que envolvem gênero e sexualidade nas salas de aula sempre foi um desafio enfrentado
por docentes das mais diversas áreas. As discussões acerca do assunto centram-se na necessidade de
superar comportamentos, atitudes e práticas preconceituosas, discriminatórias e irresponsáveis através
de um debate educativo franco. No entanto, este propósito, em muitos aspectos, parece colidir com
inúmeras percepções, valores e crenças pessoais que também circulam nas salas de aula. Em meio a este
turbilhão, encontram-se as/os professoras/es e suas demandas cotidianas, que envolvem certas
situações que remetem diretamente à categoria social de gênero e às expressões da sexualidade e da
identidade de gênero humanas. Assim, mesmo não sendo diretamente imputadas/os a tratar o assunto,
este parece encontrar o seu lugar à força. Estas/es professoras/es precisam lidar (e aprender a
enfrentar) questões que nem sempre fazem parte de seus currículos de formação, mas que, mesmo
assim, se manifestam diariamente em seus espaços de atuação profissional. As disciplinas escolares de
Ciências e Biologia não fogem à esta regra, mesmo possuindo conteúdos programáticos capazes de
engatilhar diversos debates acerca do assunto, como corpo humano, sexo biológico e sistema
reprodutor – que, em última instância, representam vias curriculares de acesso para debates ampliados
com a sociedade. Desta forma, objetivo do presente trabalho é listar as possibilidades de ação (na
forma de atividades propostas e realizadas) apontadas por docentes de Ciências e Biologia quando
assuntos como gêneros e sexualidades emergem em suas aulas. Para tanto, utilizamos entrevistas
pessoais para obter relatos, impressões e recomendações de quatro docentes atuantes acerca de suas
atividades com a temática em questão.
Palavras-chave: Gênero; Ensino de Ciências e Biologia; Docência.
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INTRODUÇÃO
Quando pensamos no contexto escolar, percebemos que alguns grupos têm sofrido com a
prática de preconceito e discriminação, devido à falta de políticas públicas que assegurem o respeito
aos direitos de tais grupos no ambiente escolar, como é o caso das mulheres e pessoas LGBTQ+
(Acrônimo para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).
Apoiando-nos em Paulo Freire, podemos entender como esse processo de exclusão ocorre
dentro das escolas, visto que em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de
consciências, "a pedagogia dominante é a pedagogia das classes dominantes"(2005, p.7). Sendo
assim, uma escola com uma pedagogia opressora não pode, contraditoriamente, servir à libertação
do oprimido.
A escola deveria proporcionar ao seu aluno um ambiente que priorizasse a equidade e o
respeito à diversidade, formando assim seres humanos com maior capacidade para a empatia e o
espírito de coletividade. “Atualmente, a matéria mais difícil da escola não é a matemática ou a
biologia; a convivência, para muitos alunos e de todas as séries, talvez seja a matéria mais difícil de
ser aprendida” (FANTE, 2005, p.15).
Por isso, destacamos como fundamental para que os indivíduos compreendam as relações
humanas através do tempo, a formação da consciência histórica, que articula presente, passado e
futuro, possibilitando que o sujeito compreenda a realidade presente que o cerca. Schimidt e Garcia
(2005) enfatizam que a consciência histórica tem uma função de dar identidade aos sujeitos e
fornecer orientação para a formação da memória histórica.
Em meio às reflexões e inquietações sobre as concepções de diversidade sexual e de gênero,
e as contribuições do ensino de História, surgem indagações: como o ensino de História pode
trabalhar a diversidade sexual e de gênero na escola? Como o ensino de História pode contribuir
para o desenvolvimento de um protagonismo juvenil em busca da defesa do direito à diversidade
sexual e de gênero?
O presente artigo tem como objetivo socializar as memórias e narrativas históricas de
docentes que atuam na região metropolitana da Grande Vitória relacionadas ao trabalho da
diversidade sexual e de gênero nas aulas de História. Os procedimentos metodológicos adotados
englobaram rastreamento bibliográfico e realização de entrevistas semiestruturadas com docentes
eleitos como sujeitos da pesquisa. Priorizou-se a metodologia da História Oral. A esse respeito,
Delgado (2006) afirma que a História Oral é um procedimento metodológico que visa construir
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fontes e documentos por meio das narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos e diversas
versões e interpretações sobre a História.
A História Oral Temática pretende, por meio das narrativas experiências ou processos
específicos vividos pelos entrevistados, focar na temática estabelecida pelo entrevistador.
Pensando no cenário de tensão e violência que vive a escola, justifica-se a realização de
estudos e socialização de reflexões que contribuam para que essa temática se torne protagonista das
práticas educativas.
CULTURA ESCOLAR: ENTRE O “NÃO SABER” E O “NÃO PODER”
A partir de uma análise histórica da ação da escola em relação à construção das diferenças,
Louro (1997) ressalta a responsabilidade desta instituição em separar os sujeitos já em seus
primeiros anos, aqueles que lá estão, daqueles que não tinham acesso. “Ela precisou ser diversa:
organização, currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliações iriam, explícita ou
implicitamente, "garantir" — e também produzir — as diferenças entre os sujeitos” (LOURO,1997,
p.57).
A sociedade, por meio de instituições como a escola, igreja e poder público, garantiu que
toda e qualquer diferença fosse tratada como tal, reproduzindo e construindo uma educação para a
sociedade dominante. A partir das análises de Foucault (1979) sobre as relações de poder,
compreendemos que o poder circula como algo que só funciona em cadeia, não tem localização e
não pode ser apropriado, portanto o poder é exercido em rede, em outras palavras o poder passa
pelos indivíduos.
A teoria Queer, por meio das teorias pós-críticas, é um movimento homossexual que através
da “estranheza”, visa perturbar a tranquilidade da “normalidade” (SILVA, 1999, p.105). Esse
movimento discute a formação das identidades de gênero como uma construção social e que isso se
estende também para nossas identidades sexuais. Indo mais adiante, Silva (1999) faz reflexões
acerca dessa construção social da identidade a partir da sua relação com o outro, sendo esta
atravessada por significação. A heterossexualidade depende da definição da homossexualidade.
Sendo a heterossexualidade definida como “sexualidade dominante hegemônica”, automaticamente
a homossexualidade se torna desvio da normalidade (SILVA, 1999, p.106).
Estabelecemos um diálogo com Pesavento, que tem como mola mestra em seus debates o
conceito de cultura “como conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para
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explicar o mundo” (2004, p.15), compreensão fundamental para o combate a qualquer
discriminação no espaço escolar. Ainda de acordo com Pesavento, podemos acrescentar a essas
reflexões as representações que são construídas historicamente em relação à questão de gênero e
sexualidade “São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força integradora e
coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das
representações que constroem sobre a realidade” (PESAVENTO,2004, p.39).
Trabalhar a equidade e a diversidade de gênero no contexto educativo significa desconstruir
as relações de poder presentes na sociedade, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a
diferentes espaços sem passarem por preconceito.
ESTRATÉGIAS DO USO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO ENSINO DE
HISTÓRIA: SABERES E FAZERES DOCENTES
Gênero e sexualidade são conceitos que vem sendo estudados e vistos como construções
sociais, isto é, construídos historicamente a partir de como as diferentes sociedades se posicionam
mediante o tema. Desta forma, podemos entender gênero e sexualidade de forma mais dinâmica.
Isso porque se entendemos que a forma como enxergamos nossas sexualidades e a forma como nos
enxergamos mulheres e homens são fruto de construções discursivas, percebemos que é sempre
possível construir uma sociedade com novas possibilidades de identidade e de convívio.
Apesar da discussão sobre o combate à desigualdade e discriminação nas escolas ser
previsto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), permanece a falta do debate sobre a
diversidade sexual e de gênero. “Para tanto, os estudantes devem dialogar sobre noções básicas
como o respeito, a convivência e o bem comum em situações concretas. A ética pressupõe a
avaliação de posturas e a tomada de posição em defesa dos direitos humanos[...]” (BRASIL, 2019,
p.555).
Será por meio da análise histórica de violências sofridas por esses grupos e de negação dessa
violência que o ensino de História, com vistas à equidade social, poderá combater de forma
veemente a propagação de discursos de ódio e a discriminação no ambiente escolar, começando por
“[...] capacitar os estudantes para perceber a historicidade de concepções, mentalidades, práticas e
formas de relações sociais é justamente uma das principais funções das aulas de História”
(PINSKY, 2015, p.32).
Esse estudo foi em busca de narrativas de saberes e fazeres de professores da educação
básica do munícipio da Serra, no Espírito Santo, para resgatar as memórias desses docentes. Ao
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repensarem suas histórias, os professores refletem sobre quem são, reconstruindo continuamente
significações acerca de si e de seu trabalho.
Por meio das narrativas podemos notar práticas destinadas a trabalhar um conteúdo de
História menos sexista, como afirma a professora Juliana Quintela
Como eu trabalho isso? Não é tipo, separado, por exemplo, tal conteúdo vai falar
dessa questão! É junto, ensinando mesmo a questão. As vezes fica meio implícito, por
exemplo: se eu estou falando de Era Vargas e vem o voto feminino. A gente vai
debater e questionar toda essa questão: Vargas era muito bonzinho? Então você faz
toda uma crítica em cima daquilo. Quando você fala de Revolução industrial. A
mulher já receber bem menos. Então a gente vai falando dessas questões todas
(QUINTELA, 2019).

Portanto, é a partir das relações sociais com o outro que podemos perceber como as
“experiências e as condições materiais de existência, por sua vez, influem na constituição do
pensamento – as pessoas passam a agir de acordo com os significados construídos” (PINSKY,2015,
p.34).
De acordo com a professora Quintela, um grupo de alunas a abordou e pediram uma
intervenção da mesma para que se fosse trabalhado o dia Internacional da Mulher com enfoque na
desconstrução do machismo e no debate sobre a violência.
Grupos de alunos dos terceiros anos que ficaram mais ativos. Eles pegaram músicas
que traziam letras machistas e reescreveram ela com uma versão como a resposta,
mostrando que aquela música tinha letra machista e a gente canta todo dia e não
percebe. E a gente iniciou isso tudo de uma forma bem pesada que foi assim: eram
seis alunas que estavam de preto com hematomas. A gente desenhou, maquiou e cada
uma segurava um objeto na mão do dia a dia como: uma cadeira, uma caneta, um
capacete coisas banais. Enquanto elas ficavam paradas com aqueles objetos eu ia
lendo uma história real de agressão que uma mulher sofreu com aquele objeto. E a
gente foi problematizando em conjunto com a escola e eu fazendo perguntas e eles
respondendo. E isso durante essa semana que a gente organizou. [...] O que veio de
menina conversar também, e querer entender essas questões sobre a mulher e falar que
estava namorando ali na escola e o menino forçou relação sexual. Queria e ela não
queria ainda, não estava pronta. E várias e várias coisas foram chegando[...]
(QUINTELA, 2019).
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Outra entrevistada, a Professora Daiana Tonon, narra que a partir de casos de violência
contra a mulher que estavam em evidência na mídia no ano de 2016, resolveu escrever um projeto
sobre a temática para trabalhar com os alunos. Antes mesmo de colocar o projeto em prática, um
grupo de alunas surpreendeu a escola com a tentativa de lutar contra a violência que acontecia
dentro do ambiente escolar.
[...]elas estavam incomodadas com a situação das cantadas de professor, com a
situação de assédio, das piadinhas em sala de aula. Então elas imprimiram várias
imagens de falas e imagens feministas empoderadas e fizeram uma colagem imensa na
porta do banheiro feminino por dentro e por fora e ninguém sabia quem tinha feito.
Fizeram já no final de um turno, no outro dia de manhã, a escola já tinha arrancado
tudo (TONON, 2019).

Segundo a narrativa da professora, a escola, ao invés de acolher e transformar esse protesto
em construção de conhecimento por meio do protagonismo, ignorou. Em relação ao seu projeto que
tomou proporções gigantescas, a opção da escola foi a de demiti-la.
Essa percepção também é compartilhada pelo professor Cristiano Neto, cujas narrativas
ratificam as experiências das professoras anteriores e reafirmam que o discurso machista também
está presente na comunidade escolar em que trabalha.
No início do ano, no mês de março justamente devido ao dia da mulher, nós
costumamos fazer trabalhos direcionados ao gênero, especificamente a relação homem
e mulher, inclusão também da discussão LGBT, embora o LGBT seja ainda mais
resistente para os alunos do que a inclusão da mulher. Eles já entenderam que a
mulher deve, por todas as circunstâncias, ser incluída no discurso histórico. Mas a
questão LGBT ainda é uma patinação, não é ainda tão forte, embora a gente tenha
alunos empoderados LGBT’s aqui na escola, e meninas também empoderadíssimas,
aqui especificamente, por se tratar também de uma realidade social periférica a gente
percebe que ainda há uma resistência grande a estudos de LGBTs (NETO,2019).

As narrativas dos professores nos remetem às indagações sobre a não compreensão da
dimensão sociocultural da sexualidade e de gênero, o que abre portas e janelasse desvelam fortes
gargalos na formação de professores e, por consequência, na sua atuação na educação básica.
Educadores passam a reproduzir seus valores e atitudes sobre a sexualidade no ambiente escolar
sem um embasamento teórico, como identificou a professora Quintella:
É aquele lance que a gente vê muito. Todo mundo fala muito bonito, tipo assim “é tem
que ter isso, machismo não”, mas ninguém consegue refletir na sua prática, que aquela
coisinha mínima que você falou foi machista, que aquela coisinha mínima que você
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falou foi homofóbica. Então as pessoas continuam reproduzindo e aí falam muitas
coisas clichê e superficial e não levam para prática. A autocritica não acontece. [...] A
gente se coloca no pedestal de que não erra, de que sabemos tudo de tudo, então a
gente não reflete e não aceita quando alguém fala: “isso que você está falando é
machismo”! (QUINTELLA,2019)

É perceptível as tentativas de trabalhos e ações desses docentes, agindo na contracultura das
violências e que se propõem a produzir outros modos de se pensar escola e de relações sociais mais
democráticas e respeitosas com a diversidade.
CONCLUSÕES
A partir da narrativa dos professores, podemos constatar o trabalho no combate ao sexismo
presente no ensino de História. Observamos que a metodologia de ensino, por meio de projetos,
contribuiu para a discussão dos temas sexualidade e gênero.
As narrativas dos professores também nos permitiu identificar que outros professores, ao
não abordarem a temática em suas aulas, pode advir da falta ou pouco conhecimento em relação a
temática. Podemos supor que, ao não ter contato com essa temática, seja pela primeira formação ou
pela formação continuada, os docentes acabam por não contemplá-la, seja por desconhecimento ou
insegurança.
Portanto, a escola tem como desafio discutir e repensar valores culturais e incentivar a
desconstrução de visões míopes em relação às opções dos sujeitos. E nesse caminhar, cabe ao
ensino de História trabalhar, mediar reflexão, que os possibilite compreender as diferentes visões
sobre a sexualidade e gênero inerentes ao processo histórico e de construção do conhecimento.

Notas de fim
Esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado profissional em Educação da UFES em andamento, sob orientação da
Professora Dra. Regina Celi Frechiani Bitte.
1
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Resumo
Este artigo objetiva socializar as memórias e narrativas históricas de docentes que atuam na região
metropolitana da Grande Vitória (Cariacica, Serra, Viana, Fundão, Guarapari, Vila Velha e Vitória) que
trabalham a diversidade sexual e de gênero nas aulas de História da Educação Básica. Parte-se do
pressuposto de grupos foram segregados por meio de práticas de padrões de normalidade referenciado
pelo princípio de grupos dominantes. Portanto, pensando no cenário de discórdia e violência que vive a
escola quando se trata do assunto diversidade sexual e de gênero, justifica-se a realização de estudos e
reflexões que contribuam para que essa temática saia da marginalidade e se torne protagonista das
práticas educativas dentro do ambiente escolar. Os procedimentos metodológicos adotados englobaram
rastreamento bibliográfico e realização de entrevistas semiestruturadas com docentes eleitos como
sujeitos da pesquisa. Priorizou-se a metodologia da História Oral Temática conforme Delgado (2006)
visa, por meio das narrativas experiências ou processos específicos vividos pelos entrevistados, realizar
a entrevista focada na temática estabelecida pelo entrevistador. A partir das narrativas dos professores,
esse estudo se propôs analisar práticas e a discutir elementos que auxiliem na construção de uma
identidade em defesa da diferença e protagonismo juvenil, em busca de uma cultura de paz, fazendo
com que o direito à liberdade seja a bandeira de luta de todos os estudantes. Chegou-se à conclusão de
que estes vem trabalhando diferentes visões sobre a sexualidade e gênero, e por meio de projetos tem
buscado potencializar a cultura de paz na comunidade escolar.
Palavras-chave: Diversidade sexual e de gênero. Ensino de História. Narrativas.
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INTRODUÇÃO
Dados do CONARE (Cômite Nacional para os Refugiados) apontam que os fluxos
migratórios têm se intensificado mundialmente. Em 2018, aproximadamente 70,8 milhões de
pessoas precisaram sair de seu país de origem em decorrência de conflitos. O aumento do índice de
deslocamentos internos e externos justifica-se a partir da conjuntura política, social e econômica
que se encontram algumas regiões do globo. A necessidade de mobilização geográfica
historicamente se apresenta como uma alternativa na busca por melhores condições de vida,
caracterizando um quadro de migração ou refúgio cada vez mais conflituoso. As pessoas que
movimentam-se em razão de contexto de vulnerabilidade física são caracterizadas como refugiadas.
(BRASIL, 1997)
Nesse sentido a condição de refúgio surge como medida protetiva internacional para
indivíduos vítimas do deslocamento forçado, sendo regulamentada a partir da Convenção de
Genebra, com o Estatuto dos Refugiados, em 1951. O referido documento passa a representar um
marco na evolução da proteção internacional desses indivíduos, definindo os critérios de
identificação do refugiado, bem como direitos e deveres dos países de acolhimento e cidadãos em
contexto de refúgio.
De acordo com o CONARE o Brasil reconheceu, apenas em 2018, um total de 1.086
refugiados de diversas nacionalidades. Com isso, o país atinge a marca de 11.231 pessoas
identificadas como refugiadas pelo Estado brasileiro. Desse total, os sírios representam 36% da
população refugiada com registro ativo no Brasil, seguidos dos congoleses, com 15%, e angolanos,
com 9%. (CONARE, 2019)
Considerando o significativo número de crianças e jovens de origem africana matriculados
na rede pública municipal de Duque de Caxias, o presente trabalho objetiva apresentar aspectos
identificados no cotidiano escolar, entre desafios e possibilidades, que permeiam as relações
construídas por alunos refugiados e alunos brasileiros, bem como professores. Assim, algumas
categorias como idiomas distintos, racismo, xenofobia atravessam tais relações, trazendo à tona a
necessidade de repensar a prática docente por meio da implementação de novos fazeres
pedagógicos que oportunizem compreender a escola como um espaço de culturas diversas.
O texto organiza-se em duas partes. A primeira apresenta dados que se correlacionam à
chegada dos refugiados em Duque de Caxias, bem como perfil social, tendo como principal fonte a
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ASPAS-Ação Social Paulo VI. A segunda seção descreve os principais limites encontrados no
processo de inclusão da pessoa em condição de refúgio.
Por fim, consideramos que a experiência de trabalho docente é marcada por um contínuo
processo de reinvenção das práticas cotidianas. A universalização do ensino, alinhada aos princípios
de inclusão de pessoas que historicamente foram/são mantidas à margem, imprime ao professor o
desafio de promover ações mais reflexivas em torno das diferenças de cunho sociocultural.
PERFIL SOCIAL DOS REFUGIADOS AFRICANOS EM DUQUE DE CAXIAS/RJ
Os dados a seguir apresentam um panorama sobre a concentração de imigrantes e refugiados
oriundos da Angola, da República Democrática do Congo, e Congo (Brazzaville) residentes na
região de Gramacho. Referem-se a informações reunidas pela ASPAS1 a partir de um
cadastramento realizado por seus membros, pesquisadores e voluntários em contexto de
atendimento aos imigrantes/refugiados oriundos da África. Tratam-se de 63 famílias representadas,
sendo cadastrados 27% são homens, e 73% mulheres com a média de 34 anos de idade,
desconsiderando a idade dos filhos. O número total de filhos corresponde a 114 com idade entre 0 e
18 anos de idade, dos quais 15 encontram-se na África sob os cuidados de familiares.
Embora trate-se de uma pesquisa com teor qualitativo, o apontamento de dados com caráter
quantitativo contribui para o desenvolvimento de uma leitura mais crítica em torno da realidade,
subsidiando nossos argumentos em favor da necessidade da inclusão social e educacional das
pessoas em contexto diaspórico. O conhecimento sobre as experiências de deslocamento corrobora
para o combate à xenofobia e discriminação étnico-racial ainda tão presentes em nossa sociedade e,
consequentemente, nos espaços educacionais.
Segundo a ASPAS, os números estão em constante mudança em razão dos fluxos
migratórios que se dão internamente e externamente. As migrações que ocorrem no próprio estado
e via internacional acontecem pelos mais variados motivos: desemprego, valor do aluguel, custo de
vida, redes familiares ou etapa na rota para concretizar o sonho americano: entrar no Estados
Unidos da América e países europeus.

A ação Social Paulo VI (ASPAS) é uma instituição fundada por Dom Mauro Morelli no início da década de 1980,
precisamente em 1984 e fundamenta-se a partir da experiência filantrópica onde são promovidas ações de caráter
educacional e de acompanhamento social junto às famílias em situação de vulnerabilidade. Trata-se de um trabalho
desenvolvido nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti, ambos na Baixada Fluminense;
1
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Os problemas decorrentes do processo contemporâneo de colonização europeia em relação
aos países africanos são a principal motivação para o fenômeno migratório. Visando melhores
condições de vida, considerando-se ainda a relação estabelecida entre colonizado-colonizador, a
Europa se apresenta como principal alvo dos africanos. Em diálogo com Drª Fátima Moniz, então
agente consular de Angola no Brasil, a mesma aponta que, embora o Brasil seja um país visto pelos
africanos com amplo potencial para o trabalho, “O objetivo consiste em ir para países como Suíça,
França, Bélgica, possivelmente em decorrência da similaridade da língua. A maior parte fala
francês.” Dados levantados pela ASPAS revelam que 66% do grupo atendido domina o uso da
língua.
Entre os idiomas e dialetos falados pelos africanos encontram-se o português lusitano,
francês, inglês e lingala. Mesmo as crianças que vieram recentemente da República Democrática do
Congo, cujo idioma corrente é o francês, o português já é falado ora por terem aprendido aqui no
Brasil através relações cotidianas, ora por residirem em regiões limítrofes à Angola.
Em consonância ao observado pela agente consular supracitada, com base em sua
experiência de trabalho, a assistente social da ASPAS, Srª Siomara de Azevedo, ratifica que, dadas
as condições de cunho socioeconômico ofertadas aos refugiados, o Brasil atua como um país de
pouso rumo ao Norte: “A vontade não era vir para o Brasil, mas para a Europa. Tem um ditado que
eles sempre falavam ‘O Brasil abre as portas e fecha as janelas’.”
Os fluxos migratórios vêm aumentando significativamente, como nos explica Silva Junior
(2017, p.197):
O final do século XX e início do século XXI têm como marca distintiva a
ocorrência de intensos deslocamentos internos e fluxos de refugiados sul-sul, aliados a
um momento de especial resistência ao recebimento de migrantes provenientes de
regiões pobres pelos estados europeus. (SILVA JUNIOR, 2017, p. 197)

Todavia, como afirma o autor, o destino mais procurado pelos imigrantes é a Europa
deixando para outros países como o Brasil um fluxo menor de pessoas solicitantes de asilo, refúgio
ou em contexto de migração.
De acordo com a ASPAS, 47,6% do grupo atendido chegaram à Duque de Caxias nesse
período. Conforme Censo Escolar, 27 matrículas foram realizadas entre 2015 e 2016, um total de
67,5% do número total de alunos matriculados entre 2015 a 2017, entre refugiados e migrantes.
Segundo Petrus, (2010) “as primeiras famílias de refugiados, chegaram à Duque de Caxias por volta
de 1995/96 e logo depois, escolheram o bairro de Gramacho para moradia, devido aos preços mais
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acessíveis de alugueis”. Tal informação subsidia a hipótese da existência de uma rede de apoio de
africanos no bairro Gramacho que atua na recepção de imigrantes e/ou solicitantes de refúgio
vindos da África. Dados da ASPAS, revelam que 52% dos refugiados por ela atendidos concentrase nesse bairro.
Em alguns casos, a vinda desses solicitantes de refúgio para o Brasil acontece mediante uma
rede de apoio, onde parentes que vieram anteriormente incentivam outros familiares e/ou amigos a
se estabelecer na região. Tal informação confirmou-se nas pesquisas com crianças e jovens
estudantes refugiados de escolas pública do bairro de Gramacho, no município de Duque de Caxias,
região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.
O motivo pelo qual “optam” pela referida cidade localizada na Baixada Fluminense
justifica-se ainda em razão do baixo custo de vida em relação a outras cidades do Estado do Rio de
Janeiro, perfazendo ainda o mapa da região metropolitana, que supostamente traria maiores chances
de trabalho e empregabilidade. Duque de Caxias, localiza-se a 15km, aproximadamente, da cidade
do Rio de Janeiro, sendo interligada à capital pela linha férrea, favorecendo o deslocamento dessas
pessoas.
Cientes da crise financeira vivenciada no país, os africanos identificam que não há
empregabilidade para os brasileiros, sequer aos refugiados, em especial sendo eles negros. Tal
percepção vai de encontro a toda representação social atribuída ao refugiado como sendo “o outro”,
embora tenha adquirido documentos legais que o intitule como sendo cidadão portador de direitos.
Concomitante a essa observação, pairam não apenas questões que se vinculam à xenofobia, como
também o racismo.
OS DESAFIOS PRESENTES NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS REFUGIADOS
Em consulta aos dados presentes no Secretaria Municipal de Educação no ano de 2017, por
meio de e-mail encaminhado às escolas a equipe do NUPE2 Núcleo de Projetos Especiais, foram
contabilizadas 40 (quarenta) crianças e jovens. Tal levantamento continha dados sobre a data de
matrícula, o que nos traz respostas aproximadas sobre a chegada das crianças à cidade, visto que a
vinda dos africanos não necessariamente remeteu ao rápido ingresso dos filhos nas unidades ensino
municipais. A primeira matrícula entre as escolas pesquisadas é datada de 2013.
Setor extinto da Secretaria Municipal de Educação, que tinha como objetivo mapear e acompanhar os estudantes
imigrantes, refugiados e solicitantes de Refúgio do município de Duque de Caxias;
2
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Em relação ao ano de 2018, a plataforma I-Educar identificou 21 (vinte e um) africanos
matriculados e mantidos. A partir da comparação com o total de matrículas realizadas até o ano de
2017, um total de 40, é possível identificar que houve significativa queda do número de alunos em
contexto migratório.
Com base na pesquisa realizada in locus nos propomos a evidenciar os limites no processo
de inclusão do referido grupo, partindo das narrativas docentes e com base nos discursos instituídos
pelos demais sujeitos.
As relações sociais instituídas no chão das escolas revelam que práticas de preconceito e
xenofobia são estabelecidas pelos alunos brasileiros, se apresentando como um forte limitador no
processo de inclusão dos alunos refugiados. Em alguns discursos são recorrentes associações
negativas à cor da pele negra. Tais falas são oriundas não apenas de crianças brancas, como também
de crianças negras que não se reconhecem como tal.
Frente os desafios que se apresentam no processo de inclusão dos refugiados, uma das
hipóteses era a de que talvez o idioma pudesse dificultar as relações sociais e, consequentemente a
prática do ensino e aprendizagem. Entretanto, salvo exceções, o cotidiano revelou que as crianças e
jovens que não são oriundos de países lusófonos apresentam facilidade em assimilar a língua
portuguesa, o fazendo de forma rápida sem maiores dificuldades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa de campo, identificamos a urgência de maiores investimentos em
políticas educacionais para inclusão de imigrantes, ações específicas oriundas do poder público, que
vão desde um levantamento preciso em torno do número de alunos refugiados, à implementação de
tradutores na rede e formação destinada aos professores tendo como eixo a história e culturas da
África.
A chegada repentina das crianças não passou despercebida. Decorrido pouco tempo, somada
a outras demandas pertinentes ao trabalho pedagógico, como evasão escolar, inclusão de pessoas
com deficiência, movimento sindical, formação docente e outras, as escolas aos poucos vêm, não
apenas buscando conhecer o histórico dos alunos como implementando projetos e ações que
corroborem para a minimização ou eliminação das práticas excludentes que se apresentaram até
então.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

597

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

As unidades de ensino pesquisadas vêm promovendo ações a favor da diversidade se
utilizando da questão racial com maior ênfase para a promoção do debate étnico. As narrativas
docentes pontuam que algumas das ações não são planejadas objetivando especificamente o
atendimento dos alunos africanos, mas aglutinam as demandas que se apresentam em razão do
conflito identitário em relação à cor. Para tal, se utilizam da literatura infanto-juvenil com
propósitos antirracistas para promover o debate em sala de aula.
Com vistas à valorização das culturas que se apresentam no espaço da sala de aula, em
meios aos projetos desenvolvidos, os professores sinalizam a inclusão de danças com origem em
África trazidas para o Brasil no período colonial. Compreendem que a expressão corporal faz parte
do universo das crianças e jovens africanos e se apresenta em diferentes contextos.
Quanto ao processo de aprendizagem dos alunos refugiados, não há relatos de dificuldades,
sendo mantido o currículo oficial. Pontuaram, contudo, que os alunos oriundos de África
apresentam uma forma diferenciada na construção do conhecimento, com tempo diferenciado do já
instituído nas/pelas práticas docentes. Observam um ritmo específico para se refletir sobre os
conteúdos apresentados.
Em meio às práticas, são promovidas atividades tendo a África e a condição do aluno
africano enquanto refugiado com eixo. Os professores objetivam compartilhar informações sobre tal
matriz cultural, acreditando tratar-se de uma importante ferramenta no combate à atitudes e
discursos xenófobos e/ou racistas ainda presentes nesses espaços.
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Resumo
O contínuo processo de deslocamento forçado de pessoas não se trata de um fenômeno novo, está
presente desde os primeiros registros históricos, onde opiniões distintas, perseguições por questões
religiosas, conflitos e tantos outros motivos são responsáveis pela saída forçada de indivíduos de seus
grupos sociais. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de pesquisa com
crianças e jovens em contexto de migração e refúgio residentes em Gramacho, Duque de Caxias/RJ.
Trata-se de um projeto investigativo sobre o cotidiano escolar experenciado pelos sujeitos, tendo como
principal foco os desafios pedagógicos identificados por alunos e professores. Para tal, a pesquisa
apresenta como lócus investigativo três unidades de ensino inseridas na rede pública da referida cidade.
Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo que se utiliza dos princípios da pesquisa narrativa
para o alcance das vozes de alunos e professores, via entrevistas semiestruturadas, bem como
identificação das nuances inerentes ao cenário escolar. O referencial estrutura-se a partir das
contribuições bibliográficas de Petrus e Silva Junior dada articulação teórica com a temática sobre
migrações. Os resultados preliminares apontam que, frente às dificuldades que se apresentam em
relação à escolarização de pessoas em contexto de refúgio, alguns professores vêm fazendo a opção por
construir intervenções mais alinhadas a uma pedagogia das diferenças. Tal opção pauta-se na
compreensão que a diversidade precisa ser vista como um fenômeno positivo, sendo necessário
construir relações sociais mais respeitosas e antirracistas. Visando o combate de práticas de bullying,
racismo, xenofobia e outras experiências com perspectiva intolerante, os professores pesquisados vêm
recorrendo à informação sobre a África de modo a romper com estereótipos e conceitos negativos
sobre o continente de origem dos alunos refugiados, que também se refere à nossa matriz cultural.
Palavras-chave: Fazer pedagógico; Migração e refúgio; Diversidade cultural;
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INTRODUÇÃO
A Educação do Campo tem contribuído muito para o processo de contextualização, na
perspectiva de abranger a teoria e prática em um contexto de liberdade de expressão e valorização
dos saberes tradicionais, com a perspectiva de unir universidade, escola e comunidade na pedagogia
da alternância, aliando o conhecimento tradicional ao científico.
Nesta perspectiva, a educação do campo é um conceito que não se fecha nele mesmo.
Incorpora a dinâmica dos movimentos sociais presentes no campo e a questão agrária
brasileira, [...]. Pois, o que se observa é que a educação do campo não se configura
apenas como uma proposta de lei que abrace os ideais do campo. A ideia refere-se a
uma mobilização social de cunho político-administrativo, pedagógico-cultural que não
seja conivente aos sistemas historicamente estabelecidos (BORCK, 2014 p.04).

Logo, a educação do campo não é um novo modelo de educação, e sim uma formação
voltada para esse meio, e que valorize os processos de luta enfrentados pelos povos do campo.
Assim, é perceptível que se torna fundamental a prática educacional por meio da valorização do
saber que o aluno traz de sua bagagem histórica e cultural, para que a sua ação na sociedade seja
realmente verdadeira, presume-se ser o ponto de partida para a concreta transformação da realidade
social.
Deste modo, é fundamental compreender a importância da Educação do Campo nos espaços
escolares e sociais, liderado pela classe trabalhadora, a fim de garantir a articulação pedagógica
entre escola e comunidade a partir do acesso ao conhecimento científico; e, vincular os processos de
ensino/ aprendizagem com a realidade social e as condições de reproduções materiais dos
educandos.
Em função dessa intrínseca vinculação, a Educação do Campo compreende os
processos culturais, as estratégias de socialização e as relações de trabalho vividas
pelos sujeitos do campo em suas lutas cotidianas para manterem essa identidade como
elementos essenciais de seu processo formativo. O acesso ao conhecimento e a
garantia do direito à escolarização para os sujeitos do campo fazem parte dessas lutas
(MOLINA E FREITAS, 2011, p. 19).

O Tempo Comunidade, no Curso de Licenciatura em Educação do Campo, corresponde a
atividades que relacionem os conteúdos vistos nas disciplinas, à realidade do campo, do local de
origem, aplicando seus conhecimentos na escola do campo ou na comunidade rural. Em
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contrapartida, novas informações que são trazidas da comunidade, são valorizadas e ampliadas no
Tempo Universidade, através do conhecimento científico.
Neste contexto, o propósito da presente pesquisa se volta para o relato de experiências de
uma pesquisa dialógica e científica com a intencionalidade de integrar os conhecimentos
tradicionais presentes na comunidade quilombola São Domingos, pertencente ao município de
Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo (ES), em que o estudo e a prática cultural são
interpretados como produção de conhecimento, baseados na inter-relação entre os atores e saberes
envolvidos numa prática intertextual e social.
A presente proposta vai ao encontro das ideias de Freire (1996) de que, para reinventar uma
prática é preciso problematizá-la. Trazer para si, se responsabilizar pela aprendizagem do estudante
é (re)significar as práticas, é dar sentido para a vida. O educador deve colocar-se junto ao aluno,
como alguém que problematiza um mundo real e imaginário, contribuindo para que o mesmo possa
compreendê-lo, num processo social, logo, o diálogo é a essência de uma pedagogia libertadora.
Conforme Freire (1996), o diálogo aparece como único capaz de gerar pensamento crítico, de
promover a comunicação e de garantir a verdadeira educação.
Acreditamos que no âmbito educativo é fundamental considerar os conhecimentos
aprendidos no cotidiano por cada educando, pois estes saberes são somados a vida de cada sujeito
social, e neles está impresso o conjunto de aprendizado adquirido. O saber daí decorrente é fruto de
sua vivência e produção cultural, a partir do lugar social que elaboram e no qual estão inseridos,
visto que estes conhecimentos trazem a marca de cada ser humano, quer no plano individual ou
coletivo, e esta marca é tecida nas múltiplas experiências de grupos, comunidades e sociedades
(FREIRE, 2002, p. 106).
Por esse motivo, o atual artigo tem como finalidade relacionar o saber científico ao saber
tradicional da Comunidade São Domingos, através da pesquisa participante, que, de acordo com
Furlan e Campos (2014), pode ser entendida como a produção de conhecimento baseada na interrelação entre os atores e saberes envolvidos em uma prática social. Assim, será reafirmado sua
identidade local, gastronômica, produtiva e cultural, por meio da pedagogia Griô. Segundo Silva
(2012. p.1),
O termo Griô é uma adaptação para a língua portuguesa do termo francês Griot, que
designa os agentes culturais da tradição oral africana que atuam como cronistas,
genealogistas, cantores, contadores de histórias, poetas, mestres de cerimônias, entre

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

602

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

outras formas de mediação, responsáveis pela transmissão dos saberes para os
membros de suas comunidades.

A prática, realizada por alunos e professores de diversas disciplinas do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do ES, numa atividade do tempo
Comunidade, contou com as seguintes etapas:
i.

Conversa inicial com os alunos e com a comunidade, no qual os mais velhos
contaram algumas experiências;

ii.

Apresentação de uma mística pelos alunos da escola da comunidade;

iii.

Roda de capoeira orientada por um estudante da Licenciatura em Educação do
Campo;

iv.

Contação da história “O cabelo de Lelê”;

v.

Documentário: Disque Quilombola;

vi.

Saída de campo para conhecer as retomadas da terra e a nascente localizada no
interior da comunidade.

Diante disso, justifica-se a intencionalidade de trabalharmos com situações que vêm ao
encontro dos interesses de nossos estudantes, na intencionalidade de romper com o ensino
fragmentado em salas de aulas. Dessa forma, procurar-se-á valorizar os conhecimentos históricos e
culturais das comunidades quilombola no Norte do Espírito Santo.
REFERENCIAL TEÓRICO
Chassot (2001) mostra-nos, que, os saberes escolares podem ser transmitidos a partir da
sabedoria popular conhecido por aqueles que os constroem, através de uma linguagem mais
inteligível, próximo da realidade do estudante de forma contextualizada. Para Vigotski (2001), isso
tem auxiliado a configurar novas perspectivas teóricas, considerando o contexto multicultural e
social do estudante, na busca de cultivar uma nova formação do bem comum, possibilitando a
socialização do saber científico e popular, por meio do trabalho interdisciplinar e da convivência
coletiva, através da Educação do Campo.
Assim como todas as comunidades tradicionais, os anciões, conforme a pedagogia Griô, são
considerados mestres e guardadores dos saberes, a sua participação na comunidade influencia no
andamento das atividades, na educação, no resgate da ancestralidade e nas manifestações religiosas
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em forma de danças e rituais. Desta forma, esse agente cultural adentra também o espaço escolar
voltado a Educação do Campo, potencializando a ligação entre os saberes e os estudos repassados
para os estudantes, permitindo a resistência de sua cultura através das gerações.
A educação como viés libertador, deve ser construída coletivamente com a participação
mútua de seus agentes, numa relação de igualdade na construção do conhecimento, e na liberdade
de expressão. A Pedagogia Griô dialoga com os princípios da Educação Popular de Paulo Freire,
por trazer elementos como a dialogicidade, a criticidade, o processo de consciência, a práxis, o
processo de emancipação humana, o fortalecimento da identidade e de se situar no mundo e de ser
agente de transformação.
A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas mais variadas
áreas. Sendo importante, pois, abrangem temáticas e conteúdos permitindo dessa forma recursos
inovadores e dinâmicos, em que a aprendizagem é ampliada, e as peculiaridades dão um novo
sentido, numa ligação direta com a ciência em práticas educativas, pois,
A origem da interdisciplinaridade está nas transformações dos modos de produzir a
ciência e de perceber a realidade e, igualmente, no desenvolvimento dos aspectos
políticos administrativos do ensino e da pesquisa nas organizações e instituições
científicas. Mas, sem dúvida, entre as causas principais estão a rigidez, a
artificialidade e a falsa autonomia das disciplinas, as quais não permitem acompanhar
as mudanças no processo pedagógico e a produção de conhecimentos

novos

(PAVIANI, p.14, 2008).

Vê-se importante a interdisciplinaridade como uma ponte para o melhor entendimento das
disciplinas entre si, ou entre as áreas, com a finalidade de integrar diferentes conteúdos, englobando
uma metodologia contextualizada que dê conta das demandas educativas.
RESULTADOS
A escola presente nesta comunidade é registrada como uma escola quilombola, permeada
por uma educação voltada para o campo, onde o objetivo da educação é que os alunos aprendam
por meio da experiência, onde é construído uma ponte entre a sabedoria popular e científica, por
meio de uma metodologia aplicada em um processo de ensino e aprendizado de forma
contextualizada e interdisciplinar. Verifica-se também no currículo da escola a presença de uma
disciplina que ensina aos alunos a reconhecer sua cultura por meio da transmissão oral e resgate das
danças ancestrais e o diálogo entre as disciplinas e sua vivência cotidiana.
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A construção pedagógica realizada nesta comunidade, parte dos princípios já existentes
contando com a presença desses saberes ancestrais passados por meio da oralidade pelos anciões.
Durante o trabalho, foi realizada uma conversa com as famílias e os anciões da comunidade,
trazendo para o espaço escolar a visão dos familiares e dos mais velhos em relação aos fatos
pertinentes, neste caso, as retomadas do seu espaço por meio de resistência e luta contra a
monocultura de eucalipto presente na região, e a preservação da nascente local que abastece a
comunidade quilombola, contribuindo para o reconhecimento cultural, identitário, econômico e
político desta região e do mundo.
Na atividade relacionada à leitura do livro, as estudantes e os estudantes puderam relacionar
a história da menina Lelê com o que os mesmos vivenciam na comunidade, diversas falas entre os
alunos trouxeram a importância de valorizar a sua ancestralidade através de sua identidade cultural,
por meio da vestimenta e do cabelo.
Já no documentário “Disque Quilombola”, os alunos foram levados a observar e refletir a
respeito de duas realidades presentes no vídeo: das crianças que saíram do quilombo e foram morar
na cidade e das crianças que ainda pertencem a uma comunidade quilombola.
Durante o diálogo final, os alunos relataram muitas semelhanças e diferenças com a
realidade presente no seu cotidiano, assim trabalhamos em cima de duas perguntas essenciais “Para
você, o que é ser um quilombola? O que vocês mais gostam, mais se identificam na comunidade de
São Domingos?”. Assim, as crianças retrataram sua culinária, falaram sobre sua dança ancestral,
identidade histórica e suas manifestações religiosas, questões étnico-raciais. Inclusive a própria
comunidade anciã, os mais velhos, puderam participar, dando sua contribuição e relacionando o
tempo presente com o passado e as comodidades do tempo atual, compartilhando informações. As
crianças concluíram a discussão, por meio de um desenho ilustrativo sobre sua percepção a respeito
das atividades desenvolvidas.
CONCLUSÕES
Como colocamos inicialmente, este trabalho apenas trata de aspectos parciais de um projeto
maior, que está sendo realizado nas comunidades quilombolas, com o intuito de aliar o
conhecimento de ciências naturais aos conhecimentos tradicionais.
Evidenciar o saber popular da comunidade quilombola, é valorizar o conhecimento
produzido pelos seus ancestrais e trabalhá-los de forma interdisciplinar por meio da Educação do
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Campo e da Pedagogia Griô ampliando e contribuindo para uma educação contextualizada com a
realidade quilombola.
Desta forma, a articulação das disciplinas escolares com os saberes locais, auxilia na tomada
de decisões, iniciativas, na avaliação e reorientação de nossas próprias ações.
Assim, a escola torna-se um espaço social com flexibilidade no processo de ensino e
aprendizagem, onde possa permitir vivenciar e estudar a realidade brasileira e afro-brasileira e suas
tradições, e que essa interlocução possa também ocorrer pelas transmissões orais, unindo assim o
conhecimento científico com os saberes dos mestres e das mestras Griôs, com uma metodologia
contextualizada, que dê conta de atender os educandos.
Saberes tradicionais das comunidades quilombolas podem ser introduzidos em sala de aula e
tornar o ensino mais atrativo para os estudantes, aprimorando a teoria e prática para facilitar a
compreensão do conhecimento e a existência, entre a vida e o saber de forma crítica e reflexiva.
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Resumo
O presente artigo apresenta um fragmento de nossa pesquisa relacionada à integração do conhecimento
científico aos conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas do norte do Espírito Santo.
Neste fragmento, tratamos de uma atividade realizada na comunidade quilombola São Domingos,
pertencente ao município de Conceição da Barra, em que o estudo e a prática cultural são interpretados
como produção de conhecimento, baseados na inter-relação entre os atores e saberes envolvidos em
uma prática intertextual e social. A experiência foi realizada por licenciandos em Educação do Campo,
docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, familiares, anciões e alunos de uma escola
pertencente à comunidade. Numa proposta de Tempo Comunidade do curso, procurou-se ligar a
pedagogia Griô a uma prática interdisciplinar e aos conhecimentos locais, por meio de uma pesquisa
participante. Ao incorporar essas práticas, objetivou-se desenvolver uma metodologia contextualizada,
capaz de unir o conhecimento científico ao tradicional, centrado na realidade local e na valorização da
identidade cultural da comunidade, através de um elo entre a comunidade e o meio acadêmico, pelo
saber de um povo. Por isso, foram realizados estudos e pesquisas na comunidade, atividades com os
alunos da escola, como a leitura do livro “O cabelo de Lelê” e o documentário “Disque Quilombola”,
conversas com anciões, roda de capoeira e visita às retomadas de terra, leituras de autores que
contextualizam experiências científicas e saberes populares de anciões que muito contribuem para o
saber popular e a Educação do Campo. Concluímos que saberes tradicionais das comunidades
quilombolas podem ser introduzidos em sala de aula e tornar o ensino mais significativo, aprimorando
a teoria e prática para facilitar a compreensão do conhecimento de forma crítica e reflexiva.
Palavras-chave: Educação do Campo; Pedagogia Griô; Interdisciplinaridade; Ciências Naturais.
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VIVÊNCIAS DE UMA PRÁTICA DE ENSINO
ANTIRRACISTA: DILEMAS E APONTAMENTOS DE UM
PROFESSOR DE HISTÓRIA
Wkellisson Daniel Silva Cabral – SEDUC/SP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O presente artigo consiste na descrição, contextualização e breve análise de práticas de
ensino que visam a construção de uma educação antirracista e plural, a partir de aprendizados e
experiências com projetos da Consciência Negra no espaço escolar.
Há 17 anos foi assinada a lei 10.639/2003, aprimorada com lei 11.645 no ano de 2008. Essas
duas leis têm como escopo valorizar, nos currículos escolares, a contribuição das populações negras
e indígenas na constituição da formação do Brasil. Neste sentido, considera-se que a implementação
das referidas leis representa uma das maiores vitórias do Movimento Negro brasileiro.
Foi também no início do terceiro milênio que uma demanda educacional do
Movimento Negro desde os anos de 1980 foi finalmente contemplada. Em 2003 foi
sancionada a lei 10.639/03, incluindo os artigos 26- A e 79- B da LDB e tornando
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas
e privadas dos ensinos Fundamental e Médio. (GOMES, 2017, p. 35-36).

Graças a essas leis, incluiu-se no calendário escolar a celebração do dia da Consciência
Negra, utilizando o dia da morte do herói nacional e líder quilombola Zumbi dos Palmares, datada
em 20 de novembro de 1695.
Mesmo assim, apesar da vigência desde 2003, a prática de um ensino antirracista e plural,
que foi proposta pelas leis, ainda não conquistou as mentes e corações da maioria dos profissionais
da educação do Brasil. Haja visto que muito espaços escolares só utilizam o dia 20 de novembro
como ferramenta de combate ao racismo e valorização da cultura negra. Entretanto, a lei propõe ir
além de um único dia de celebração, ela permite aos/às professores/as a possibilidade de trabalhar
com mecanismos diversos para a construção da educação antirracista, aproveitando os saberes da
cultura afro-brasileira e da cultura africana, de modo a romper com estereótipos negativos lançados
sobre a população negra.
Desta forma, como não é utilizada na sua totalidade por muitos/as professores/as, as práticas
propostas ficam, basicamente, restritas ao 20 de novembro, através de projetos da Consciência
Negra – que, vale ressaltar, já aconteciam antes de 2003 por meio da ação de professores/as
sensíveis às temáticas das relações raciais.
Mesmo assim, estes projetos e atividades são de vital importância para fomentar a luta pela
superação do racismo, pois conseguem produzir diversas experiências inovadoras. Neste sentido, os
eventos da
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[...] Consciência Negra nas escolas são materiais empíricos novos e devem ser vistos
na sua capacidade de articular soluções para os problemas postos pelo diagnóstico do
preconceito e da discriminação racial no cotidiano escolar produzidos pelos
educadores que os realizam, e não pelo que se encaixem como respostas a problemas
colocados pelo mainstream dos estudos de relações raciais, ou de outras teorizações a
priori (PEREIRA, 2013, p. 319).

É evidente observar como os projetos/eventos da Consciência Negra em espaços escolares,
mesmo que sem a teorização e as premissas acadêmicas, conseguem produzir resultados e
diagnósticos próprios para ambiente escolar.
Nesta perspectiva, é fundamental compreender que tanto os saberes e conhecimentos
gerados pelas práticas de ensino antirracista, quanto aqueles oriundos das teorizações acadêmicas
são fundamentais para o enfretamento dos problemas raciais encontrado no cotidiano escolar.
Portanto, formação docente continuada representa o mecanismo principal para aglutinar, na ação
docente, todos estes conhecimentos.
Assim, no próximo segmento, descreverei minhas vivências de ensino a partir dos projetos
da Consciência Negra organizados na escola em que trabalho e delinearei algumas de minhas
inquietações e dilemas enfrentados com estes projetos. Com esta exposição, tenho por objetivo
racionalizar e melhor compreender os limites e potencialidades que circunscrevem minhas práticas
e, possivelmente, a de outras/os professionais comprometidos/as com uma educação antirracista.
RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS DE ENSINO E SEUS DILEMAS
No início do ano de 2017 comecei minha carreira como docente efetivo da rede estadual de
ensino do estado de São Paulo, atuando como professor de história no segundo segmento do ensino
fundamental, ensino médio regular e modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Nos últimos três anos realizei, com meus/minhas alunos/as, o projeto da Consciência Negra
na escola em que atuo no turno noturno, que já tem um histórico de eventos anterior à minha
presença, portanto, nunca tive dificuldades para realizar os projetos. Atribuo esta anuência à
diretora da escola, que é negra e, além disso, tem sensibilidade com a temática das relações raciais.
Ademais, a professora de história do ensino noturno que me antecedeu também era negra e tinha
comprometimento com a pauta racial. Considero essas duas figuras – e suas razões políticas – como
fatores marcantes da presença negra no corpo docente da escola.
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Assim, mesmo sendo um dos poucos/as professores/as negros/as na instituição, percebo que
os eventos são realizados todos os anos, apesar das dificuldades, e compreendo que o fator
motivador é, justamente, o apoio da direção.
PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DE ENSINO – 2017
Em novembro de 2017, fui solicitado a organizar o projeto sobre o mês da Consciência
Negra na escola em que trabalho. Era meu primeiro ano de magistério. Havia concluído a graduação
em licenciatura plena em história no final do ano anterior, pela UFRRJ, e assumido o cargo de
professor de história na educação básica pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SEDUC/SP) no início daquele mesmo ano. Fui alocado em uma escola estadual localizada no
município de Cotia, cidade pertencente a região oeste da grande São Paulo.
A escola já tinha um histórico de projetos sobre Consciência Negra e naquele ano a
elaboração do projeto ficou sob minha responsabilidade. Desenvolvi o projeto com o tema Racismo
Religioso e, a partir das aulas de história, outros/as professores/as mobilizaram questões
relacionadas a este tema em suas aulas. As atividades do projeto se estenderam ao longo de uma
semana. Ao final, discentes e docentes se reuniram para uma palestra sobre Racismo Religioso, que
aconteceu no dia 21 de novembro e contou com a participação de representantes de distintas
religiões – um candomblecista, um evangélico e uma católica.
O público alvo foram os/as alunos/as do ensino noturno, com turmas do ensino médio
regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A escola atende, no ensino noturno, a um público de
bairros periféricos da cidade de Cotia e Embu das Artes, a maioria dos/as discentes são adultos/as
que trabalham durante o dia.
Ao longo da realização do projeto, não encontrei entraves ou complicações com a proposta
do projeto, visto que a discussão sobre religiosidade é um assunto especialmente espinhoso. Para
colocar o tema em debate apresentei aos/às alunos/as o conceito de racismo religioso e alguns casos
de ataques aos terreiros de candomblé ocorridos no ano anterior e, assim, levantei uma discussão
com as turmas sobre este contexto.
Diversos/as alunos/as explicitaram suas práticas religiosas, a grosso modo, a maioria era
formada por cristãos – católicos e evangélicos – e nenhum dos/as alunos/as se declarou pertencentes
as religiões de matriz afro-brasileiras. Observando esse quadro pode-se pensar em duas
possibilidades: de que não havia praticantes das religiões de matriz afro-brasileira (quase
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impossível não haver) ou que mesmo na tentativa de sensibilizar as pessoas sobre essa temática,
ainda assim existe receio dos/as praticantes destas religiões em se expor.
Em suma, essa problemática evidencia o racismo estrutural presente na sociedade brasileira,
mesmo dentro de um espaço escolar, onde estava em voga sensibilizar as pessoas sobre como os
males do racismo religioso que vem afetando diretamente os membros e simpatizantes das religiões
de matriz afro-brasileira.
SEGUNDA EXPERIÊNCIA DE ENSINO – 2018
Ao início do ano letivo de 2018, já no planejamento anual escolar, apresentei minha
proposta de projeto da Consciência Negra daquele ano. Pesquisei acerca da realização de saraus no
ambiente escolar e, na semana do dia 20 de novembro, executamos o projeto com turmas do ensino
médio regular e ensino médio EJA (Educação de Jovens e Adultos), novamente do horário noturno.
O sarau ganhou o nome de Sarau Pedagógico da Consciência Negra, nessa perspectiva,
organizamos salas temáticas com poetas negros e negras e os/as alunos/as ornamentaram suas salas
de aula a partir do/a poeta/a indicado. Os nomes escolhidos foram: Conceição Evaristo, Elisa
Lucinda, Carolina Maria de Jesus, Agostinho Neto, Solano Trindade e Cuti. Procurei listar e dividir
os nomes de modo a atingir paridade gênero e representar, devidamente, as mulheres autoras.
Para a realização do sarau, contei com o apoio do Círculo Palmarino, uma entidade do
Movimento Negro de nível nacional que tem sede na cidade do Embu das Artes (vizinha à Cotia) e
trabalha na perspectiva político-cultural em prol da luta antirracista. Assim, os/as alunos/as e os/as
representantes do Círculo Palmarino intercalaram as apresentações no sarau pedagógico da escola.
Aparentemente os/as alunos/as tiveram boa receptividade ao evento e ao Círculo Palmarino,
as atividades transcorreram em total normalidade, sem episódios negativos ou de rechaço. A notável
diferença era com relação a questão geracional, os/as alunos do ensino médio regular (mais jovens)
se empenharam mais em participar e se apresentar. Também notei um maior empoderamento por
parte deles/as, principalmente das alunas, que foram os grandes destaques no sarau.
Outra questão que ficou perceptível, foi a falta de conhecimento sobre as/os poetas a serem
trabalhados/as para o sarau, tanto por parte do/as discentes, quanto por parte dos/as docentes.
Pouquíssimos/as tinham ciência da biografia ou da obra dos/as autores/as a serem estudados/as
homenageados.
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TERCEIRA EXPERIÊNCIA DE ENSINO – 2019
O ano letivo de 2019 foi marcado por intensas mudanças na dinâmica do corpo discente da
escola. Por exigência da Secretaria de Ensino, o noturno diminuiu significativamente o número de
salas oferecidas, o que culminou com a redução da quantidade de alunos/as atendidos à noite e, por
conseguinte, na redução do tamanho e do número de projetos realizados pela escola – em
comparação com os anos anteriores.
Os projetos escolares são, de fato, um ponto importante na interação dos/as discentes e
representam um caminho fundamental para envolvimento deste segmento com as propostas da
escola. Neste sentido, percebi uma diminuição do engajamento dos/as alunos/as com o projeto da
Consciência Negra de 2019.
Neste último ano, organizamos salas temáticas com gêneros musicais ligados à identidade
negra, como samba, reggae, jazz e rap nacional. Indiquei autores/as e compositores/as principais
dos referidos gêneros para serem trabalhados pelas turmas, que deveriam desenvolver,
coletivamente, apresentações no pátio da escola, na forma de performances teatrais e musicais.
Após as performances, realizamos uma palestra sobre a importância da Consciência Negra e
o empoderamento da mulher negra para a sociedade. Trouxemos como palestrantes um professor
senegalês radicado no Brasil e uma assistente social ligada à comunidade. Os/as palestrantes
tiveram boa interação com os/as alunos/as e elogiaram as apresentações e performances oferecidas.
Diferente dos anos anteriores, que tiveram a duração de uma semana, o projeto de 2019 foi
transcorreu em apenas dois dias. Por fim, igualmente ao ano anterior, ficou evidente o maior
protagonismo por parte do ensino médio regular (mais jovens), em comparação aos alunos/as da
EJA (Educação de Jovens e Adultos).
DISCUSSÃO
Ao observar essas três experiências de ensino, relativas aos projetos da Consciência Negra
realizados nos últimos três anos e tendo em vista uma educação antirracista, ficou evidente a falta
de consciência histórica e o entendimento da identidade negra por parte dos/as participantes. Os
referidos projetos tiveram como objetivo a celebração desses fatores, no entanto, o que
conseguimos foi suprir, minimante, a sua ausência. Neste sentido, Nilma Lino Gomes aponta que
Por tudo isso, afirmo que ser negro, no Brasil, possui uma complexidade maior e não
se restringe a um dado biológico. É uma postura política. É declarar explicitamente o
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vínculo com uma cultura ancestral, com a origem africana recriada e ressignificada em
nosso país. No Brasil, ser negro é tornar-se negro (GOMES, 2001, p. 89).

Assim, para além da construção do ser negro/a, os projetos da Consciência Negra estimulam
o que Kabengele Munanga define como consciência histórica – que significa, na proposta do autor
“tomar consciência histórica da resistência cultural e da importância de sua participação na cultura
brasileira atual é o que importa e deveria fazer parte do processo de busca da identidade negra [...]”
(MUNANGA, 2019, p. 17).
As questões citadas nos projetos, como desconhecimento de autores, pouco envolvimento
dos/as estudantes mais velhos/es etc., fazem parte de um contexto maior, que envolve a construção,
consolidação e valorização da identidade e da história negra do nosso país.
Portanto, a realização dos projetos, que representam “ilhas” de Consciência Negra nos
espaços escolares, contribuem muito para a formação antirracista de múltiplas gerações e atingem
toda a comunidade escolar. Práticas pedagógicas que buscam uma formação cidadã precisam
ganhar maior relevo no cotidiano escolar ou então a escola não trará uma formação
verdadeiramente plural.
CONCLUSÕES
Com os problemas apresentados no presente artigo, fica evidente que a educação antirracista
ainda não ganhou unanimidade e primazia no cotidiano escolar. As práticas pedagógicas que
pautam a superação do racismo ficam restritas, quase em toda sua integridade, ao mês de novembro,
quando se celebra o dia da Consciência Negra.
Numa sociedade como a brasileira, onde mais da metade da população se declara negra e
parda – logo, de uma mesma origem comum de ascendência negra, oriunda do continente africano e
produzida pelo tráfico negreiro que predominou na constituição da formação da população
brasileira durante séculos – faz fundamental propor uma formação continuada para os/as
professores de todas as áreas, tendo em vista uma perspectiva de educação antirracista e
diversificada, o que seria um ganho e tanto para o combate ao racismo no Brasil.
Os espaços escolares não conseguem pôr em prática uma lei (10.639/2003) que, em sua
plenitude, minimante resolveria parte da falta da consciência histórica. As práticas pedagógicas
antirracistas não precisam só estar nas aulas que correspondem às Ciências Humanas, é preciso que
permeie todos os campos de conhecimento e disciplinas escolares.
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Em suma, se faz necessário ganhar, verdadeiramente, os corações e mentes dos profissionais
da educação – com unanimidade – para que a superação do racismo no cotidiano escolar não
dependa apenas de nossas solitárias, porém resistentes e notáveis, “ilhas” da Consciência Negra.
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Resumo
Discutir as relações raciais no âmbito escolar é problematizar toda a estrutura desde o acesso até da
organização dos currículos. O cotidiano escolar tem dezenas de desafios e o racismo é um deles. O
Movimento Negro contemporâneo brasileiro vem pautando o combate ao racismo na escola há muitas
décadas, vitórias importantes foram alcançadas, como a lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino
da história afro-brasileira e africana. Essa lei é um mote e tanto para dialogar a respeito da superação do
racismo nos espaços escolares e suas práticas de ensino. Entretanto, a lei se tornou, basicamente, a
instituidora de um único dia no calendário escolar. Com minhas vivências como docente da educação
básica, há três anos ministrando aulas de história, percebi que as experiências de ensino baseada numa
educação antirracista parecem só ser aplicadas no mês de novembro, obviamente pela justificativa por
ser o mês da Consciência Negra. Neste sentido, trago no presente artigo, relatos de minhas experiências
de ensino, nas quais utilizo projetos da Consciência Negra em minha escola. Sinto, no entanto, a falta
de uma formação continuada para os/as docentes de maneira geral, acerca dos dilemas e práticas na
construção por uma educação antirracista em nosso país. Assim, mesmo que na palavra da lei fique
estabelecido o comprometimento da educação na luta contra o racismo, é notória a falta de
envolvimento da comunidade escolar, especialmente no corpo docente. Haja visto que diversos
docentes do ensino básico, com os quais tive contato, não dialogam, nas suas práticas pedagógicas, com
propostas curriculares antirracistas. Criam-se, desta forma, as “ilhas” da Consciência Negra no
cotidiano escolar, que embora tenham seu mérito, não são capazes de suprir sozinhas a necessidade de
se constituir uma consciência história negra, cujo propósito seria a superação do racismo e de outros
dilemas dessa sociedade tão complexa.
Palavras-chave: Racismo; Consciência Negra; Movimento Negro; Lei 10.639/2003.
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INTRODUÇÃO
A Didática das Ciências (da Natureza) é uma área de pesquisa emergente das problemáticas
derivadas do ensino e da aprendizagem de ciências. Dentre as principais razões do surgimento desta
área, estão o caráter específico dos conhecimentos científicos e o fato de que a Didática das
Ciências aponta para questões relevantes, que despertam interesse e justificam os esforços
demandados no seu estudo. Além disso, há uma crescente consideração dos contextos socioculturais
que permeiam o processo de ensino e aprendizagem de ciências (CACHAPUZ, et al. 2005).
Focando neste último ponto, acerca da relevância dos contextos socioculturais para a
Didática das Ciências, de acordo com Fourez (2016), o ensino de ciências passa por um momento
de crise, em que a desvinculação entre o conhecimento científico e as tensões sociais por eles
permeados precisam ser discutidas. Idealmente, uma determinada abordagem temática em sala de
aula não deveria ignorar aspectos externos àquele momento, como a classe social dos alunos. De
modo a superar mero ensino das “ciências, e ponto final” (FOUREZ, 2016, p. 117), cabe ao
professor considerar e repensar sua prática, a partir das tensões culturais, sociais e afetivas que
envolvem o ensino de determinados conteúdos científicos, para determinado público.
De acordo com Banks (1999 apud Candau, 2005), no âmbito escolar, a educação e a questão
cultural podem ser abordadas de diversas formas, permeando cinco dimensões de um processo
educativo multicultural e crítico. Há uma necessidade de integrar os conteúdos à diversidade do
alunado, de se permitir a construção de conhecimento pelos alunos, de aplicar a pedagogia da
equidade, que se dá pela adequação das metodologias utilizadas pelo professor, visando um melhor
aproveitamento pelos alunos, de trabalhar buscando a redução de preconceitos, melhorando o
convívio dos alunos em sua diversidade, e uma cultura escolar que permita o empoderamento dos
diversos grupos, visando uma equidade educacional, que extrapole os muros da escola.
Uma tendência pedagógica que reforça a valorização do respeito à dignidade humana em sua
diversidade, é a Educação em Direitos Humanos, que segundo Candau et al. (2016), sob uma ótica
histórico-crítica e global, mira no alcance à uma sociedade
igualitária, sustentável e plural, a partir dos direitos estabelecidos pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos (DUDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948. Por enfatizar
uma participação cidadã ativa e verdadeiramente democrática, a Educação em Direitos Humanos se
mostra comprometida com a transformação social e o empoderamento de grupos culturais e sociais
historicamente marginalizados, como destacado anteriormente pela educação multicultural.
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Pensando em um conteúdo que possua uma problemática específica de sua área do
conhecimento, a Genética se destaca, pois, segundo Scheid e Ferrari (2006), citadas por Teixeira e
Silva (2017), ainda que este seja um campo muito importante da Biologia, a Genética é um dos
conteúdos com maior grau de dificuldade de compreensão na Educação Básica. Como aponta
Teixeira e Silva (2017), estudar a Genética por meio da história da eugenia pode proporcionar senso
crítico aos alunos em relação a importância e história do conhecimento científico. Uma alternativa
complementar à esta proposta, seria a abordagem da temática eugenia, de forma contextualizada e
focada na valorização do multiculturalismo e dos Direitos Humanos em consonância com a
disciplina História. A conexão entre as disciplinas traz uma visão macro do conceito trazendo uma
aproximação espaço temporal que facilita a percepção dos processos históricos que levaram à
aplicação da teoria (eugenia) para além de seus usos no âmbito biológico, mas também social. A
interdisciplinaridade traz movimento à prática educativa construindo uma nova visão a respeito das
práticas em sala de aula e da própria vida (YARED, 2008).
Para isso, deve-se considerar a inserção da temática Genética nas propostas curriculares da
educação básica. Neste ano, o estado de São Paulo lançou seu novo currículo da rede pública
estadual para o Ensino Fundamental, intitulado Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), que altera
o antigo Currículo de São Paulo, que havia sido imposto há dez anos.
Assim sendo, esta pesquisa teve por objetivo discutir quais as potencialidades da temática
eugenia no ensino de genética, considerando a matriz do Currículo Paulista e um viés multicultural
e crítico do ensino de ciências, que valorize os Direitos Humanos. Para isso, os seguintes objetivos
específicos foram delineados:
•

Apresentar e discutir a inserção da temática Genética na disciplinas de Ciências e
História no Currículo Paulista, permeando suas implicações socioculturais;

•

Discutir as potencialidades da temática eugenia no ensino de Genética, de forma
interdisciplinar, sob um viés multicultural e que valorize os Direitos Humanos.

A seguir, há uma breve discussão dos pressupostos teóricos que norteiam esse trabalho, de
modo a situar os caminhos metodológicos tomados pela pesquisa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Um dos principais problemas relacionados ao ensino de Genética está na abordagem da
Ciência como uma verdade absoluta. Por desconsiderar a natureza científica, esta visão desestimula
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os alunos, por colocar o professor num papel de detentor da verdade inquestionável (SHEID;
FERRARI, 2006). De acordo com Fernández et al. (2002), este problema atinge diversas áreas do
conhecimento científico, pois é derivado de visões rígidas, aproblemáticas e ahistóricas da ciência.
De forma muito recorrente, o conhecimento científico também costuma ser apresentado aos alunos
de modo descontextualizado e desvinculado de fatores sociais.
Levando em consideração a emergência da Didática das Ciências e sua preocupação com as
tensões culturais, sociais e afetivas que permeiam o ensino de ciências (FOUREZ, 2016), a
proposição de temáticas que incitem a discussão do papel do conhecimento científico na sociedade
se mostra muito importante. Tendo em vista os impactos histórico-sociais dos movimentos
eugênicos pelo mundo, o assunto foi escolhido como norteador deste estudo.
A eugenia (do grego “bem nascido”), foi proposta por Francis Galton (1822-1911) no final
do século XIX, sob uma evidente preocupação com a evolução da espécie humana e a perpetuação
de suas características físicas, como a cor dos olhos, e não-físicas, como a inteligência. Ainda hoje,
apesar de pouco falada, os ideais eugênicos permanecem presentes em estudos relacionados a
modificações da genética humana, onde se busca a seleção ou deleção de determinadas
características (TEIXEIRA; SILVA, 2017).
Ainda que tenha partido do meio científico, como importante para a preservação da espécie
humana, os ideais eugênicos ganharam corpo por meio de movimentos sociais na Europa do início
do século XX. Em um período de crescente desigualdade social, as condições socioeconômicas dos
indivíduos foram erroneamente justificadas pelos fatores biológicos de sua genética. Com o intuito
de evitar a reprodução dos indivíduos considerados inadequados, os casamentos estimulavam a
reprodução daqueles que eram tidos como melhores membros da sociedade, levando a uma
segregação de determinados grupos considerados inferiores (TEIXEIRA; SILVA, 2017).
Em outros momentos históricos os ideais eugênicos também foram utilizados na justificativa
de preconceitos. No holocausto nazista liderado por Adolf Hitler (1889- 1945), o projeto de
higienização social levou a morte de milhões de pessoas que não eram arianos, pois não tinham a
considerada “raça pura”. Já nos Estados Unidos da América, as principais marcas do movimento
puderam ser vistas nas leis de segregação racial e de restrições à imigração, no século passado
(TEIXEIRA; SILVA, 2017). É possível, portanto, evidenciar implicações de natureza históricosocial do conhecimento científico da genética.
A fim de promover ambientes educativos que respeitem e favoreçam dos Direitos Humanos,
o trabalho educativo não pode ser reduzido a introdução de determinados conteúdos sem uma
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relação com os mesmos (CANDAU et al., 2016). Aqui se insere a problemática proposta por esta
pesquisa: o mero ensino de Genética, que não permeie a questão da eugenia e seus impactos
histórico-sociais, pode levar a uma lacuna na formação dos alunos em relação ao respeito a
diversidade humana, defendida pelos Direitos Humanos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atingir os objetivos propostos no que se refere a análise da inserção da temática
Genética na disciplina de Ciências no novo Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), este estudo
contou com a análise documental, que segundo Pimentel (2001) interpreta os documentos
selecionados a partir dos objetivos da investigação. Como apontam Sá-Silva, Almeida e Guindani
(2009, p. 2):
O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de
informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas
das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos
cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural.

Considerando o novo Currículo Paulista (2019) como uma produção discursiva dada a
partir de um contexto histórico, político e cultural da educação paulista, a análise documental teve
como pressupostos teóricos os referenciais da educação multicultural (BANKS, 1999; CANDAU,
2005) e da Educação em Direitos Humanos (CANDAU et al., 2016). Tais referenciais embasaram
a discussão das potencialidades da temática eugenia no ensino de Genética.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste item, primeiramente, será apresentada a inserção da temática Genética na disciplina de
Ciências no novo Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) para o Ensino Fundamental, afim de
situar como as implicações socioculturais do conhecimento científico estão dispostas na nova
proposta curricular estadual.
O currículo citado não apresenta a temática eugenia em Ciências, embora em História exista
a possibilidade de trabalhar este tema a partir da habilidade EF08HI23 em que se cita a
aprendizagem acerca das ideologias raciais a partir do contexto imperialista do século XIX. Assim
sendo, trabalhar com tal discussão através da interdisciplinaridade traz a possibilidade de olhar para
a sociedade desmanchando as visões de senso comum, quebrando a visão de distanciamento
social que as ciências possuem, fazendo com que sejam visíveis as relações de poder existentes na
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aplicação científica em uma sociedade através de discursos como os das teorias raciais
(MIRANDA, 2008).
Notadamente, no currículo de Ciências proposto ao Ensino Fundamental, a temática eugenia
não é citada, por esta ser derivada das implicações do conhecimento da genética na sociedade. Por
isso, é cabível uma discussão das potencialidades da temática eugenia no ensino de Genética em
consonância com a disciplina História, tendo em vista os pressupostos da educação multicultural e
da Educação em Direitos Humanos, atentando para possíveis lacunas na formação básica dos
estudantes paulistas.
A América Latina e o Brasil foram construídos a partir de uma base multicultural muito
forte, apresentando constantes relações inter-étnicas, que em sua formação histórica é marcada pela
eliminação do “outro”, ou seja, daquele que é diferente (CANDAU, 2005). Inserida na realidade
brasileira, a educação paulista deveria propor discussões acerca da miscigenação genética do país,
desde o Ensino Fundamental, integrando os conteúdos científicos à diversidade dos alunos. De
modo, principalmente, a reduzir preconceitos, como proposto por Banks (1999 apud Candau 2005),
uma educação multicultural crítica poderia utilizar dos conhecimentos acerca da história da eugenia
e suas implicações sociais em diversos países do mundo, incitando reflexões pelos alunos.
Outro ponto destacável é a potencialidade da temática para a promoção de uma educação
que promova a defesa dos Direitos Humanos. A DUDH declara que:
Artigo II
1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor,
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição (ONU, 1948).

Uma educação que se proponha a defender o princípio da não-distinção dos indivíduos,
atenta para o respeito a diversidade, ainda mais em um país como o Brasil, que possui uma
diversidade étnico-cultural tão grande. A abordagem da temática eugenia no ensino de Genética
pode levantar questionamentos acerca da natureza da diversidade biológica e as implicações
socioculturais destes fatores. Melhor ainda, um confronto entre os Direitos Humanos básicos e os
ideais nazistas, segregacionistas e de higienização social, que foram fortalecidos pela eugenia, pode
incitar debates e reflexões dos alunos acerca do bom uso da ciência e do respeito à condição
humana.
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CONCLUSÕES
Este estudo se propôs a apresentar e discutir quais as potencialidades da temática eugenia no
ensino de genética, considerando a matriz do novo Currículo Paulista. A análise do documento
apontou uma fraca relação entre os conhecimentos da ciência da natureza com os aspectos
socioculturais envolvidos em relação a temática Genética. O termo eugenia não é abordado em
nenhum momento na seção da disciplina Ciências nem em História, o que corrobora a necessidade
de se discutir a temática, visto a lacuna deixada pelo currículo estadual.
A abordagem da temática se mostra uma alternativa às dificuldades do ensino de Genética,
pois fortalece o princípio de integração entre conteúdos e aspectos sociais,
discutidos no âmbito da Didática das Ciências. Além disso, os referenciais da educação para
uma sociedade multicultural e voltada a defesa dos Direitos Humanos, indicam que a eugenia pode
ampliar as concepções dos alunos acerca das características genéticas, de modo a construir valores
que respeitem a diversidade humana.
Estudos como estes incitam novas análises curriculares, sobre a relação existente entre o
conhecimento científico e o desenvolvimento histórico-cultural e atentam para a importância de
uma educação transformadora, que supere a mera exposição de conteúdos científicos desvinculados
da realidade.
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Resumo
A Didática das Ciências da Natureza é uma área de pesquisa emergente das problemáticas derivadas do
ensino e da aprendizagem de ciências. Esta ressalta a importância dos contextos socioculturais que
permeiam o processo de ensino e aprendizagem de ciências. Dentre as maiores dificuldades no ensino
de ciências, a Genética é um dos conteúdos menos compreendidos pelos alunos, tornando-se um
desafio para eles e para os professores. A partir disso, esta pesquisa teve por objetivo discutir quais as
potencialidades da temática eugenia no ensino de genética, considerando a matriz do novo Currículo
Paulista e um viés multicultural e crítico do ensino de ciências, que valorize os Direitos Humanos a
partir de uma perspectiva histórica. Para atingir os objetivos desta pesquisa, contamos com a análise
documental, que interpreta os documentos selecionados a partir dos objetivos da investigação. Dentre
os referenciais, estão a educação multicultural discutida por Blank e Candau e a Educação em Direitos
Humanos, proposta por Candau e outros autores. Os resultados apontam uma fraca relação entre os
conhecimentos da ciência da natureza com os aspectos socioculturais envolvidos em relação a temática
Genética no novo Currículo Paulista. A abordagem da temática eugenia numa perspectiva
interdisciplinar se mostra uma alternativa às dificuldades do ensino de Genética, pois fortalece o
princípio de integração entre conteúdos e aspectos sociais, discutidos no âmbito da Didática das
Ciências, propiciando aos alunos a construção de valores que respeitem a diversidade humana. Estudos
como estes incitam novas análises curriculares, sobre a relação existente entre o conhecimento
científico e o desenvolvimento histórico-cultural e atentam para a importância de uma educação
transformadora, que supere a mera exposição de conteúdos científicos desvinculados da realidade.
Palavras-chave: Currículo; Didática das Ciências; Educação em Direitos Humanos;Multiculturalismo;
Teorias Raciais.
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TRANÇANDO SABERES EM UMA ESCOLA NA MARÉ:
ANTIRRACISMO, PEDAGOGIA E CULTURA POPULAR
Mariana Muniz Oliveira – PUC-Rio

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O formato escolar dominante muitas vezes pretende “levar o conhecimento e a cultura” aos
alunos, entendidos como pessoas despossuídas. Como bem nos lembrava Paulo Freire (FREIRE,
2011), ao elucidar o que chamou de “educação bancária”, esta estrutura de ensino tem no professor
alguém que “deposita” conteúdos em alunos que os recebem, ignorando não raras vezes a realidade
das experiências vividas pelos educandos. O presente artigo convida à reflexão acerca da tentativa
de se trazer ao centro do processo de aprendizagem não os professores, nem tampouco os alunos,
mas as pessoas que chamadas à escola levam saberes populares. No caso, são as chamadas “mães
tranceiras”, mulheres negras do Complexo da Maré, que estão à frente da experiência educativa que
partilhamos: a fazedura de tranças nos cabelos
Aqui podemos pensar, ainda, a política dos cabelos como forma de elaboração das próprias
mulheres frente o racismo cotidiano que se vive no Rio de Janeiro. Mizrahi (2019) aborda a estética
relacional conflituosa entre mulheres negras e brancas a partir de suas produções capilares, o cabelo
feminino - tendo em vista a normatividade da estética dos cabelos femininos. Em seu texto, a autora
aborda a questão da diferença em estéticas adjetivadas como negras e analisa três tipos de cabelos
femininos: o produzido por extensões de cabelo humano, os cabelos Black, e os produzidos por
extensões de cabelo sintético. São justamente estes cabelos prostéticos que são apresentados nas
Oficinas das mães tranceiras.
Antes de seguir viagem, é necessário registrar que a questão da valorização de certos grupos
raciais frente a um visível detrimento de outros sempre foi incômoda para a professora, que, com
alguns parceiros de trabalho e de vida, redige o presente artigo. Trata-se de uma escrita a dez mãos,
já que acreditamos que o ato de escrever/produzir/questionar é algo que, em muitas ocasiões, pode e
deve transcender a solidão. As reflexões a seguir são fruto, portanto, das vivências de uma
professora-pesquisadora com seus pares na escola em que trabalha, bem como com seus parceiros
de um grupo de pesquisa vinculado a uma universidade.
O relato surge do esforço de duas professoras regentes de turmas de 2° Ano do Ensino
Fundamental I, de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Essas profissionais, que sempre
trouxeram a questão negra ao centro de suas aulas, aproveitaram a ocasião do Dia Nacional da
Consciência Negra, que é feriado em 832 dos 5.570 municípios do país, para desenvolver atividades
que se estendessem a toda escola e que tratassem de temas como, racismo, empoderamento da
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mulher negra, elucidações sobre vida e luta de Zumbi e Dandara, contos africanos dramatizados e
intolerância religiosa.
Na perspectiva de comprometimento com uma educação antirracista, as professoras têm sua
prática norteada pela firme tentativa de ampliação do conhecimento da história da cultura africana,
que infelizmente tem sido apresentada de forma limitada, seguindo a ótica das guerras tribais, da
fome, e da menor importância do povo africano frente a outros grupos sociais. Busca-se assim que
as práticas realizadas constituam verdadeiramente experiências pedagógicas imbuídas de uma
perspectiva de desafio a preconceitos e desigualdades e que se voltem a questionamentos sobre a
construção das diferenças. (CANEN, OLIVEIRA, 2002, p. 62)
Em contraposição a isso, busca-se apresentar as potências do continente africano, que já nos
séculos IX e X contava com grandes palácios, apresenta um importante sistema de mitologias, e é
fonte de uma cultura riquíssima. Afirmar isso, não significa que não será lançado um olhar sobre as
agruras sofridas historicamente pelos povos africanos, antes, busca-se que o passado de dor e as
potências do continente sejam apresentadas de forma a proporcionar uma consciência crítica
necessária a qualquer processo de emancipação.
Tais práticas estão alicerçadas no surgimento da Lei 10.639 sancionada em 2003, que faz
parte de políticas afirmativas, de acordo com Moreira e Candau:
Estas têm como objetivo central a correção de desigualdades, a construção de
oportunidades iguais para os grupos sociais e étnico-raciais com um comprovado
histórico exclusão e primam pelo reconhecimento e valorização da história, da cultura
e da identidade desses segmentos. (MOREIRA&CANDAU, 2013, p. 79)

Por entender que é impossível deslocar os acontecimentos de seu contexto sociocultural, é
necessário fazer um breve aprofundamento sobre a localidade da escola em que as atividades foram
realizadas. Situada no Complexo da Maré, a Escola Municipal da Paz, é uma das tantas escolas
públicas situadas em locais extremamente conflagrados da metrópole carioca. Ressalta-se que, a fim
de preservar os atores que constroem em interações diárias as histórias que se tecem na instituição
escolar referida, optou-se pelo nome fictício “Escola Municipal da Paz”. Destaca-se ainda que um
pequeno recuo na história comprova que o processo de gênese das favelas se confunde com a
história de privações e sofrimentos a que o povo negro foi submetido.
Conforme salientado pela própria diretora da unidade escolar, por ocasião da apresentação
da proposta pelas professoras, esse movimento não pode se reduzir a uma semana no ano escolar,
correndo, assim, o risco de ser celebrado tal qual Folclore, de maneira superficial e pouco
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significativa para a comunidade escolar. A gestora aponta, então, a necessidade das atividades de
afirmação de identidade negra estarem presentes no PPP (plano político pedagógico) da escola, o
que garante sua permanência e execução ao longo de todo o ano escolar, perpassando a
cotidianidade. Para que tal empreitada aconteça é necessário engajamento de se não todos, mas boa
parte da equipe pedagógica da escola, já que a formulação de um PPP é uma tarefa complexa.
Utilizando a fala da gestora como mote, as duas professoras estabeleceram uma rede de
contatos com universitários, professores e moradores da Maré a fim de realizar atividades na escola.
Contrastando com tal esforço, observou-se que o corpo docente se mostrou apático mediante a
divulgação da agenda com as atividades, o que parece corroborar com o entendimento de que
alguns temas, de que a cultura negra também é exemplo, não são interessantes para muitos
professores, que assim, continuam reproduzindo uma ótica etnocêntrica.
Ressalta-se ainda que o pouco envolvimento das professoras da unidade escolar contrasta
com a Lei nº 10.639/2003 que acrescentou à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
dois artigos: 26-A e 79-B. O primeiro estabelece o ensino sobre cultura e história afro-brasileiras e
especifica que o ensino deve privilegiar o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. O mesmo
artigo ainda determina que tais conteúdos devem ser ministrados dentro do currículo escolar, em
especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Já o artigo 79-B inclui no
calendário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
A OFICINA DE TRANÇAS: SUA PRÁTICA ENTRANÇADA NA TEORIA
A atividade com tranças foi realizada por tranceiras, que são mães alunas do 2° Ano do
Ensino Fundamental. Essas mães são conhecidas na Maré por seu trabalho com as tranças. Em mais
de uma oportunidade algumas professoras da escola já trançaram seus cabelos com as referidas
mães, que têm na confecção das tranças a fonte principal de seu sustento. A oficina passou por um
contratempo relacionado ao cotidiano de uma escola localizado em área conflagrada. Agendada, a
oficina precisou ser remarcada pois uma conflitos entre policiais e agentes do tráfico impossibilitou
o dia letivo
As poucas ocasiões em que é permitido aos pais entrar na escola são as reuniões de pais, os
dias em que precisam buscar o uniforme escolar e festividades. Essa troca de posições fez com que
as mães saiam do lugar daquelas que, na escola, apenas aprendem e se coloquem no lugar daquelas
que também ensinam.
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As meninas também se mostraram profundamente entusiasmadas com a oportunidade de
serem trançadas. Ressalta-se que na Maré as tranças são largamente utilizadas por muitas mulheres.
Também o comércio das tranceiras é muito comum. Sem dúvidas, sendo vistas como penteados da
“moda”, as tranças são esteticamente valorizadas. Afirmar isso significa dizer que as tranças
transcenderam a cultura negra se estendendo também aos cabelos de mulheres e meninas brancas.
A “oficina das tranças” chamou atenção de toda a escola, todos queriam assistir à
manipulação dos cabelos. As alunas torciam entusiasmadas pelo momento em que seriam trançadas
e ficavam um longo tempo a pensar no modelo que escolheriam como penteados. Foi um momento,
assim, de diversão para mães e alunos.
Portanto, alunas negras e brancas tiveram seus cabelos trançados e foi um momento de
grande alegria. Pelo custo exigido pela compra dos cabelos “artificiais”, trabalhou-se apenas com as
tranças feitas nos e dos cabelos das crianças. Algumas alunas gostaram tanto de seus penteados que
relataram que iam “dormir com cuidado para não estragar as tranças”. Alguns dias após terem feito
as tranças, muitas meninas ainda permaneciam com os penteados quase intactos, demonstrando o
cuidado em conservar suas tranças.
Como ressalta Joice Berth, pensar o empoderamento negro nos termos de estéticas de
resistência aponta para a produção de contranarrativas que sustentam um processo de mudança de
imaginário. Neste sentido, o empoderamento toma a conotação de uma luta coletiva, que mobiliza a
estética negra ao se reapropriar da história, por meio de uma narrativa de valorização (BERTH,
2019, p. 138).
O trabalho prévio realizado com as crianças que receberiam as “mães tranceiras” foi
fundamental para o entendimento do significado das tranças para a cultura negra. Aqui,
estabelecemos relação com o argumento de Antonella Tassinari, ao nos lembrar que tais ofícios e
formas de educar – tidas muitas vezes como espontâneas ou não elaboradas, porque populares – são
em verdade tão intencionais e pensadas quanto as práticas tidas como educacionais de dentro do
muro da escola. Ao realizar sua pesquisa na aprendizagem de crianças indígenas e crianças
agricultoras, Tassinari nos mostra os investimentos pessoais dessas famílias numa educação outra
que se volta para os objetivos comunitários no ato de “produzir o corpo” da criança (TASSINARI,
2009).
O encontro de saberes, tomado neste jeito, é uma proposta de abertura epistêmica que não
hierarquiza os conhecimentos (CARVALHO&FLÓREZ, 2018). Não se trata de desvalorizar o
conhecimento escolar tido como padrão: mas mostrar como ele é um tipo de transmissão de alguns
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saberes dentre tantos outros existentes. O ofício das tranças não fala de um saber “fora da escola”
que “entrou”. Muitas crianças, mães e funcionárias são mulheres que usam cabelos trançados e
confeccionados. A realização da oficina aponta então pela valorização e reconhecimento da
igualdade de status deste conhecimento frente às formas institucionais já normalizadas no espaço
escolar.
Retomando uma citação do início deste texto, a análise de Mizrahi traz contribuições
relevantes, a partir do diálogo com suas interlocutoras, para pensarmos a importância de tal prática
educativa hoje. Mizrahi, em seu artigo, em diálogo com Gell (1998) e Rancière (2005), busca
entender como a potência dos cabelos produz a “estética negra” desestabilizando o meio social onde
está ativa ao causar efeitos. Dessa maneira, a autora procura “uma concepção de estética, portanto,
muito distinta da que autonomizou a apreciação da forma de uma ética e se fundou sobre a noção de
belo universal” (MIZRAHI, 2019, p.458).
Em sua análise, Mizrahi evidencia algo possível de perceber na experiência das mães
tranceiras: ações que pelo corpo que criam sentidos que provocam mudanças no mundo externo
com relações dinâmicas da realidade vivencia, possibilitando uma politização da estética. A estética
negra, a partir dos cabelos, se concretiza e se distribui com suas materialidades no espaço urbano,
de modo que convertem suas estéticas corporais em discursividades política, articuladas com classe,
raça e gênero. Tal dinâmica pode revelar aspectos da dissidência nas relações de agenciamento dos
sujeitos nos espaços urbanos, bem como no enfrentamento do racismo estruturado pelos brancos
(MIZRAHI, 2019).
Destaca-se ainda que o projeto “Solte seu Cabelo e Esqueça sua Vergonha”, realizado
anteriormente pelas professoras que pensaram nas atividades apresentadas, teve por objetivo
trabalhar com a autoestima sobretudo das meninas que com seus cabelos do tipo black acreditavam
que seus cabelos que eram designados como “duros” deveriam sempre estar presos, domados. Essas
meninas, apesar da pouca idade, entre sete e oito anos, já reproduziam o discurso de uma sociedade
que atribui a beleza ao corpo branco e consequentemente ao cabelo do tipo liso, em detrimento dos
cabelos crespos, tão característicos do corpo negro. “Ninguém mais defende uma educação escolar
desvinculada das experiências que as crianças trazem de sua participação em outros contextos”
(TASSINARI, 2009, p. 6).
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CONCLUSÕES DE UM RELATO EM CURSO
Neste relato, buscamos demonstrar como uma atividade pedagógica – a Oficina das Mães
tranceiras – pode estabelecer pontes de saberes e elaboração de uma educação outra no espaço
escolar. Enquanto reflexão continua de uma práxis pedagógica, destacamos como tal atividade,
entendida num amplo contexto de proposta antirracista das educadoras, se situa não numa educação
que “inventa”, mas que “conecta”. Por conexão, entende-se que a atividade foi um passo na luta por
uma educação antirracista, ou seja, outras atividades se encontram em andamento.
Trazendo a fala de Grada Kilomba, em sua obra Memórias de Plantação, podemos refletir
como os cabelos são uma mensagem política, ao negociar políticas de identidade e racismo
(KILOMBA, 2019, p. 126). Trata-se, ainda com Grada, de pensar as condições para que possam
todas e todos serem sujeitos em acepção completa – enfrentando assim as políticas coloniais e
racistas e desumanização. A escola, então, torna-se um espaço de disputa, onde podemos fazer
diferença.
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Resumo
O presente texto tem por objetivo partilhar uma experiência de ensino, numa elaboração em
andamento. A partir da iniciativa de duas professoras numa escola da Maré, no Rio de Janeiro, em
construir um calendário de ações em torno do Dia da Consciência Negra, a escola vivenciou um
processo que entendemos como um encontro de saberes: uma proposição pedagógica que conecta
modos de fazer a vida e construir o mundo, num diálogo de valorização da diferença. Relatamos uma
das atividades: a visita de duas mães tranceiras, que vivem da prática de cuidado e manufatura de
cabelos afro e que demonstraram-ensinaram seu fazer diário. Por meio da narração desta visita,
queremos pensar a propositura de um encontro de saberes como potência de ação antirracista e,
também, elaborar acerca da relação entre pedagogia, cultura popular e saber escolar. A oficina de
tranças teve como principais personagens duas mães tranceiras. Essas mulheres retiram do fazer tranças
nos mais diversos tipos de cabelos seu sustento. A atividade foi realizada em duas turmas de 2° ano do
Ensino Fundamental, e as alunas, entre sete e oito anos de idade tiveram seus cabelos trançados com o
objetivo de valorizar não apenas a história, mas a beleza dos povos negros, que têm nas tranças uma de
suas marcas étnicas mais interessantes. Antes, durante e depois da oficina, os educandos aprofundaram
seus conhecimentos acerca da história das populações africanas. Por ser uma proposta de educação
antirracista, o objetivo central é despertar nos educandos a reflexão acerca das agruras vividas pelo
povo negro, bem como voltar o olhar para a importância da cultura negra no Brasil, do qual as tranças
são exemplo. Intenta-se, por meio da valorização da produção de saberes negros, construir a
consciência dos educandos rumo à superação do racismo.
Palavras-chave: 1; pedagogia, 2; educação antirracista, 3; tranças.
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MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO
DAS IDENTIDADES DO CAMPO NA COMUNIDADE
ILHA DAS CABRAS
Cleonice Aparecida Silveira – UFTM
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INTRODUÇÃO
Qual é a sua identidade? Um único termo pode nos definir? Durante minha1 formação como
professora, licenciada em Educação do Campo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(UFTM), aprendi a me conhecer como “pessoa” e a valorizar o meio em que vivo. Foi em sala de
aula, longe da minha comunidade de origem, que passei a interrogar sobre a minha identidade ou as
identidades que me constituem. Inicialmente, pensei em uma proposta de tema para o trabalho de
conclusão de curso (TCC) que seria abordar as memórias e identidades do campo. A partir das
reflexões desenvolvidas sobre esse tema, motivei meu orientador e outros colegas e professores a
elaborarem um projeto de extensão: “As festas religiosas como espaços socioculturais de
construção e valorização de identidades do campo”. Durante o período de pesquisa do projeto, essa
questão das identidades mexeu muito comigo e me indagava sobre minha(s) identidade(s): era
somente nas festas que havia essa construção? Qual a relação das práticas das pessoas com o que
elas são ou se tornam? Eram esses tipos de perguntas que me faziam querer aprofundar nesse tema
de pesquisa.
A minha comunidade chama-se Ilha das Cabras, está situada no Norte do estado de Minas
Gerais, é um povoado rural do município de Rio Pardo de Minas. Esse município tem 29.099
habitantes (IBGE, 2019). A comunidade Ilha das Cabras está distante da sede do município por
aproximadamente 25 km. Atualmente, conta com 35 famílias que são formadas em média por seis
pessoas. Segundo Juscelino Barbosa, um dos primeiros moradores da região e fundador da Igreja
Católica na comunidade, narra em conversas de boca a boca: “era um córrego lá em cima, na
cabeceira do morro, os moços levavam as cabras pra tomar água lá, e aí quando chovia as cabras
ficavam ilhadas lá, por isso esse nome: Ilha das Cabras”.
A comunidade é bastante antiga, surgiu por volta dos anos de 1820 a 1830, o que deu
margem para a criação de várias versões da construção do povoado. Mas só a partir do surgimento
da Igreja Católica, que passou a ser chamada de comunidade Ilha das Cabras com sua padroeira,
Nossa Senhora Aparecida. Segundo Brito (2012), no Norte de Minas, em especial, no território do
Alto Rio Pardo, o conceito de comunidade é resultado de uma combinação entre o nome das antigas
fazendas daquele lugar e as comunidades religiosas que foram e ainda são parte importante da
resistência e existências desses povos do campo.
Apesar da construção do texto implicar mais de um autor, optamos por manter a fala em primeira pessoa para
preservar a narrativa de um dos autores fortemente implicada no tema de pesquisa por ser pesquisadora insider de sua
comunidade.
1
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Como moradora de Ilha das Cabras notei que havia uma necessidade de reconhecer e
valorizar as raízes e as memórias que deram vida às tradições da comunidade. Assim, procurei
enfatizar as identidades dos sujeitos do campo a partir das práticas e vivências presentes em Ilha das
Cabras, bem como refletir de que forma se constroem as identidades ou como elas vêm sendo
moldadas ao longo do tempo.
Entendemos que a (s) identidade (s) não é (são) apenas aquilo que eu digo que sou ou o que
o outro diz de mim, ela é mais abrangente, segundo Hall (2015) as identidades não estão dentro das
pessoas, mas sim entre as pessoas, elas nos atravessam. Elas não são fixas, estão sujeitas a
constantes mudanças, dependem tanto daquilo que somos hoje como daquilo que pretendemos nos
tornar. A ideia de uma única identidade, estável, interna ou externa ao sujeito tem se dissolvido e
sido retomada como multipluralidade de identidades. Falamos de identidades sempre quando elas
estão em crise: sujeitas a desarticulações e novas articulações.
Entendemos as práticas sociais como algo que não ocorre a partir da atitude de um indivíduo
ou de modo isolado, mas que são produzidas por coletividades envolvidas em relações culturais,
econômicas, políticas, religiosas, dentre outras. Nesse sentido, a questão que guiou nossa pesquisa
foi: de que modo as práticas sociais constroem as identidades do campo na comunidade de Ilha das
Cabras?
PERCURSOS METODOLÓGICOS
Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa (YIN, 2016) que teve por objetivo
compreender a construção de identidades do campo a partir de práticas sociais desenvolvidas pelos
moradores da comunidade de Ilha das Cabras.
Para identificar quais práticas sociais são desenvolvidas na comunidade Ilha das Cabras,
bem como suas mudanças e permanências ao longo do tempo, recorri a informações provenientes
das minhas próprias vivências na comunidade, uma vez que não sou uma pesquisadora externa ou
“de fora”, mas sim uma pessoa “de dentro” que participa e convive de diversas práticas na
comunidade sejam elas de trabalho, de lazer, de fé, dentre outras.
No caso deste trabalho, expomos um quadro com as práticas sociais realizadas na
comunidade, destacando quais são elas, os principais atores e as mudanças e permanências que
ocorreram ao longo dos anos, construindo assim suas identidades. (Quadro 1 em anexo).
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MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NAS PRÁTICAS SOCIAIS NA/DA COMUNIDADE ILHA
DAS CABRAS
Dentre todas as práticas realizadas na comunidade (Quadro 1 em anexo), três delas foram as
que mais sofreram mudanças, assim também como permanências, e conseguiram trabalhar bem, as
articulações e desarticulações nas identidades dos moradores de Ilha das Cabras, são elas:
migração, responsável por boa parte das mudanças, articulações e desarticulações da comunidade,
vários costumes deixaram de existir devido ao aumento da saída de pessoas. Mas a migração
também proporcionou a comunidade conhecer e participar de novas vivências, já que seus
moradores trazem características de fora da comunidade para dentro dela. Os festejos religiosos
também se inovaram, a modernidade junto com suas tecnologias produziu relações mais
individuais, especialmente entre os jovens, algumas festas, cantorias, danças, roubos de bandeiras,
dentre outros não têm a mesma força de antes ou não existem mais. Mas também houve mudanças
que fortaleceram o pertencimento à comunidade, renovaram o sentido das orações, dando a elas
mais interações/entrosamento o que proporcionou o fortalecimento de um espaço de socialização
importante para a resistência das identidades do campo. As maneiras de cultivos: o uso de
máquinas aumentou a produtividade e diminuiu o esforço no trabalho, mas enfraqueceu formas
coletivas e mais solidárias como os mutirões, trocas de trabalho etc. Além disso, a busca do
aumento da produtividade e de maior renda justificou a introdução de adubos industrializados e
venenos.
Um exemplo de desarticulação e nova articulação de identidades (HALL, 2015) ficou bem
claro no modo de trabalho dos moradores de Ilha das Cabras. Por muito tempo os trabalhos nas
lavouras se davam com práticas de plantio manuais, o que levava muito tempo com grande esforço
para pouca produtividade. A introdução de máquinas diminuiu consideravelmente o tempo de
trabalho manual necessário, enquanto aumentou a produtividade de determinados plantios. No
entanto, caiu drasticamente a diversidade daquilo que era produzido pela agricultura familiar,
diminuíram o número de empregos e a utilização de agrotóxicos e sementes industrializadas
produziram maior dependência dos camponeses em relação às grandes corporações.
No entanto, a partir da resistência, os moradores da comunidade não deixaram os cultivos, a
produção de goma e farinha e outras tantas práticas desenvolvidas na comunidade serem totalmente
vencidas pelo “progresso” ou pelo “moderno”. Diversos conhecimentos tradicionais, seja no plantio
da mandioca ou na pesca para ficarmos apenas nesses exemplos, têm forte presença no cotidiano
das práticas desenvolvidas na comunidade. Assim, podemos observar mudanças e permanências nas
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práticas sociais da comunidade. Algo como uma mistura que combina costumes, agregado de
vivências desses sujeitos conciliadas aos novos jeitos de “fazer”, articulando o “moderno” com o
tradicional. E esse processo desarticula, ao mesmo tempo que produz novas articulações sobre as
identidades do campo dos moradores da comunidade de Ilha das Cabras.
CONCLUSÕES
A comunidade de Ilha das Cabras passou por todos esses processos de construção de
identidades, essa correlação entre o eu e o meio a sua volta foram trazendo características de fora
para dentro e de dentro para fora. As comunidades tradicionais do município de Rio Pardo de Minas
(MG) florescem a cidade com mestiçagem de tradições, crenças e culturas tornando toda região
propicia a um estudo cuidadoso sobre identidade a partir das práticas sociais. Podemos afirmar que,
Ilha das Cabras teve seu modo de vida transformado, mas ainda preserva o “eu interior” que mostra
suas raízes e que conseguiu construir as relações com “exterior” construindo as demais identidades
que por várias vezes esteve e estão em crise tornando-se um grupo social unido pelas suas lutas e
crenças.Pesquisar sobre as identidades do campo a partir das práticas sociais, observando suas
mudanças e permanências, permitiu vermos o quanto esses sujeitos são capazes de se adequarem as
novas organizações da sociedade, e como são capazes de buscar por seus direitos a educação, a
saúde e moradias entre outros. A Educação do Campo tem em seus
objetivos trabalhar quem somos, nossa realidade, nossos direitos e nossas resistências. A
existência de uma Educação do Campo nada mais é que reafirmamos nossas identidades e essa
pesquisa mostrou sua construção nas articulações e desarticulações dos camponeses e suas
vivências. E é dessa forma que as identidades ajudam a pensar nos ambientes com desafios de
interculturalidade, mostrando que cada cultura é válida, merece ser ouvida e expressada, as práticas
sociais dos campesinos nada mais são que, uma forma de lutar por igualdade, por direitos a uma
educação que respeite os seus modos de vida.
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ANEXO
Quadro 1. Práticas sociais e suas principais mudanças e permanências
Práticas
sociais

Atividade/tipo

Folia de Reis

Principais
atores/sujeitos

Toda a
comunidade

Mudanças

Engajamento

menor

das famílias, menor
tempo de realização
Não é tão

Quaresma

Toda comunidade

reverenciado
(respeitado) como
antes

Permanências

As bebidas, algumas comidas,
as cantigas e danças
Abstenção da carne vermelha
durante

os

quarenta

dias,

jejuns

Poucos festejos,

Práticas

Festa de São

Toda a

forrós, consumo

Comidas típicas, chás,

João

comunidade

problemático de

fogueiras, fogos de artifícios

bebidas alcoólicas

religiosas
Festa da
Padroeira

Toda comunidade

Perda de algumas

Dez dias de novenas e

atividades como o

confraternizações finais com

leilão e a alvorada

café com biscoitos e jogos

Nem todos constroem
Natal

Toda comunidade

mais as maquetes das

As novenas

lapinhas
Danças de
roda

Jovens

Plantio e

Práticas de
cultivo e
produção de
derivados

colheita de

Homens, Mulheres

mandioca,

e Crianças

feijão e milho

Uso de adubos
industrializados, uso
de máquinas

-

Fases da Lua: épocas de
plantação e de colheita

Produção do

Homens, Mulheres

Introdução de

Etapas de preparo como

polvilho

e Crianças

maquinários

fermentação e secagem

Homens, Mulheres

Introdução de

e Crianças

maquinários

Produção de
Farinha de
mandioca

Extrativismo

Não acontecem mais

Pequi

Homens, Mulheres
e Crianças

A frequência e o
volume do
extrativismo
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diminuíram
Pedras
quartzitos e

Foi proibido o
Homens

São Tomé

extrativismo das

-

pedras
Usos de ferramentas, facão,

Pesca

Faxeia (faxear:

Homes, Mulheres

Poucos peixes,

fisgas (lanças), pesca em

pesca à noite)

e Crianças

extinção de espécies

períodos noturnos, sujar a
água para atrair os peixes

Trabalhar em
Migração

grandes
centros
Usos de

Práticas de

Plantas

cuidado

medicinais

(saúde)
Raizeiros
Práticas de
preparo e
consumo de
alimentos

Homens, mulheres

Maior número de

e crianças

pessoas migrando
Uso de remédios

Homens, mulheres

farmacêuticos, idas a

Usos de chás, plantas

e crianças

hospitais, práticas de

medicinais e modo de preparo

exercícios físicos
Homes, Mulheres

Reduzida procura

e Crianças

dessas pessoas

Preparo do
almoço e

Migração temporária

Usos de alimentos
Mulheres

jantar e café

enlatados, produtos de
supermercados

Ainda há raizeiros

Usos de hortaliças (cultivado
por elas), criação de animais.

Há transporte,
Educação

Ir à escola

Crianças

Evasão escolar, forma

acessibilidade,

convencional de ensino

fechamento de escolas

formal
Ir as

Ingresso em

Dificuldades ao acesso a

universidades

educação

Homens e

Participação das

Local de encontro

mulheres

mulheres

principalmente dos homens

Lugares

Homes, Mulheres

Foi transformada em

turísticos

e Crianças

área de preservação

universidades
Ir a bares,
Campo de
Lazer

merenda, mais

Futebol

Jovens

Banhos

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Resumo
A ideia de uma única identidade, estável, interna ou externa ao sujeito tem se dissolvido e sido
retomada como multipluralidade de identidades. Elas não são fixas, estão sujeitas a constantes
mudanças, dependem tanto daquilo que somos hoje como daquilo que pretendemos nos tornar.
Falamos de identidades sempre quando elas estão em crise: sujeitas a desarticulações e novas
articulações. O objetivo deste trabalho foi o de compreender a construção de identidades do campo a
partir de práticas sociais desenvolvidas por moradores de Ilha das Cabras, comunidade localizada no
município de Rio Pardo de Minas, região Norte do estado de Minas Gerais. Assumindo a pesquisa
qualitativa, recorremos a informações provenientes das minhas próprias vivências na comunidade,
como também à três entrevistas semiestruturadas com moradores do local. Entendemos as práticas
sociais como algo que não ocorre a partir da atitude de um indivíduo ou de modo isolado, mas que são
produzidas por coletividades envolvidas em relações culturais, econômicas, políticas, religiosas, dentre
outras. As práticas sociais e suas mudanças e permanências são sistematizadas em um quadro e as
entrevistas demonstram que as identidades são um processo sempre em construção por meio de
desarticulações e novas articulações. Finalmente, concluímos que determinadas práticas sociais
possuem maior centralidade para as identidades do campo dos moradores da comunidade, sendo elas:
as maneiras dos cultivos; os festejos religiosos; e, a migração. Conseguimos notar que esses principais
atores, os moradores da comunidade, ajustaram-se às desarticulações das identidades de antes e
construíram novas articulações, por meio da resistência, assim, contribuindo para uma vida digna
no/do campo.
Palavras-chave: Identidades; Comunidades tradicionais; Práticas sociais.
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INTRODUÇÃO
Este artigo visa apresentar os resultados da terceira etapa da pesquisa intitulada “Formação
de Professores e Didática Emergente”, cadastrada no Sistema Integrado de Atividades SIGAA/UFG
n. PI02868-2018, vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Questões
Contemporâneas – DIDAKTIKÉ, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás
(FE/UFG), o qual está cadastrado no Diretório de Grupos e Pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O grupo é coordenado pela Profª. Drª.
xxxxxxxxxxxxxxxx e pelo Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, e encontra-se vinculado à Rede
Internacional de Escolas Criativas – RIEC (Brasil/Espanha/Portugal/Bolívia).
Os resultados que serão apresentados neste artigo, tiveram por objetivo analisar as
publicações acerca da interculturalidade e multiculturalismo em pesquisas relacionadas com a
educação escolar indígena e afro-brasileira dos anais do XIX Encontro Nacional de Didática e
Práticas de Ensino (ENDIPE) que ocorreu em 2018 em Salvador/BA.
A interculturalidade refere-se a toda a diversidade cultural manifestada de diferentes modos
em nossa sociedade. Deste modo, abarca as diferenças étnico-raciais, idiomáticas, de gênero,
orientação sexual, manifestações religiosas, além das tradições e culturas de diferentes povos, entre
outras. Neste sentido, a interculturalidade é posta como um modo de aceitação e normalização de
tais diferenças sociais, uma vez que vivemos um contexto social marcado pela intolerância e
negação das diferenças (CANDAU, 2018).
Em conformidade com Candau (2018), estas relações de conflitos fazem-se presentes no
âmbito educacional, assim, a escola deve tornar-se um local onde as diferenças culturais devem ser
trabalhadas de modo a combater estes preconceitos e promover nos educandos o “respeito mútuo,
diálogo e reconhecimento da dignidade de toda pessoa humana” (CANDAU, 2018, p. 275). É nesse
sentido que se apresenta a educação intercultural. Nessa perspectiva, este trabalho evidencia a
formação de professores em uma perspectiva intercultural, na busca de:
[...] construir uma educação capaz de compreender a complexidade das interações
humanas, superar preconceitos e exclusão sociocultural e criar condições para que haja
crescimento de todos os indivíduos e seus respectivos grupos, promovendo mudanças
profundas na educação: currículo, metodologias, técnicas, instrumentos pedagógicos,
formação de professores/as, quadros administrativos. (ALMEIDA e MOREIRA, 2005,
p. 2).
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Este artigo vincula-se ao Eixo 3 intitulado “Didáticas entre Diálogos, Insurgências e
Políticas: Tensões e Perspectivas na Relação em Direitos Humanos, Interculturalidade e Religiões”
deste evento. Uma vez que esse eixo temático prioriza as diferenças culturais que desafiam o
cotidiano escolar: relações entre diferenças, direitos humanos e processos de ensino-aprendizagem:
questões religiosas, interculturalidade e didática, articulação entre igualdade e diferença nas práticas
pedagógicas. Construindo processos educativos que questionam as lógicas dominantes e
empoderem sujeitos subalternizados.
As reflexões que se seguem buscam contribuir para o entendimento da educação em
perspectiva intercultural que, conforme Candau (2018) contribui para o rompimento de uma visão
essencialista das culturas e das identidades culturais. Para a referida autora, as culturas estão em
contínuo processo de elaboração, construção e desconstrução.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O XIX ENDIPE teve o total de 1113 artigos, entre pôsteres e painéis, publicados em seus
anais. O grupo Didaktiké selecionou 4 pôsteres científicos e 7 painéis (cada um contém 3 artigos
articulados a temática central do painel) que traziam nos seus títulos os termos: multiculturalismo,
interculturalidade e variações destas palavras. Assim sendo, obteve-se 25 artigos selecionados para
análise. No entanto, 5 artigos foram excluídos no momento da análise, uma vez que utilizaram um
dos termos indicados, porém, o texto não tratava da temática. O grupo realizou a leitura na íntegra
dos 20 artigos e analisou-os com profundidade por meio de uma ficha de leitura, construída pelo
Didaktiké, no intuito de identificar aspectos de educação intercultural e interculturalidade crítica
presentes nos textos analisados.
Este artigo corresponde à análise do item 3 da ficha que se referia aos aspectos que
retomassem, resgatassem ou citassem pesquisas sobre educação escolar indígena e afro-brasileiras.
A partir das fichas de leitura, foram encontrados 8 artigos que apresentavam alguma informação
referente a estes aspectos, sendo eles: 3 artigos referentes à Educação Escolar Indígena e 5 artigos
referentes à Educação Escolar Afro-brasileiras.
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ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, AFROBRASILEIRA E OUTROS ASPECTOS NO DEBATE DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NO
ENDIPE/2018
Publicações acerca da educação escolar indígena
Como citado anteriormente, de acordo com as fichas de leitura dos artigos publicados nos
anais do ENDIPE 2018, foram tabulados três artigos referentes à educação escolar indígena numa
perspectiva intercultural, sendo: Stroher e Grando (2018); Nunes e Grando (2018) e Santos e
Fetzner (2018).
Stroher e Grando (2018) tratam em seu artigo, a formação de professores de Educação Física
em uma perspectiva intercultural para escolas indígenas. Deste modo, evidenciam que, ao garantir a
realização das práticas corporais no contexto das escolas indígenas, numa perspectiva intercultural e
específica, é possível compreendê-las como práticas sociais, contribuindo-se efetivamente para a
reafirmação da identidade de cada povo. Na busca para esse resgate, os/as autores/as propõem jogos
para incentivar o esporte e lazer. Em sua pesquisa expuseram que, para os indígenas pensar em o
esporte e o lazer e há que considerá-los como práticas corporais que estão relacionadas aos
processos educativos e pedagógicos de sociabilidade, celebração, ludicidade, solidariedade e de
afeto (STROHER E GRANDO, 2018).
Os referidos autores, explicam que as interlocuções culturais presentes nas atividades
educacionais permitem ampliar as possibilidades de entender o outro a partir das características da
sua identidade. Salientam que, a partir dessa perspectiva, a educação intercultural se preocupa,
sobretudo, com a tentativa de compreender os significados dados às ações que assumem papéis
diferenciados em cada contexto étnico (STROHER E GRANDO, 2018).
Nunes e Grando (2018) tratam acerca da busca pela efetivação da “Lei 11.645/08 pela
inclusão de crianças indígenas e da Temática da história e cultura dos povos indígenas na escola”
(NUNES e GRANDO, 2018, p. 1). Deste modo, na busca pela inserção das histórias e culturas
indígenas no currículo escolar, e por perspectivas metodológicas interculturais em conjunto com os
educandos, como forma de contribuir para a valorização e reconhecimento dos corpos das crianças
indígenas e não indígenas no processo de ensino-aprendizagem. Assim, promovendo experiências
que valorizem as diferentes culturas no espaço escolar.
Santos e Fetzner (2018) apresentam em seu artigo questões acerca de experiências
interculturais na América Latina, no âmbito da educação bilíngue nas escolas indígenas. Conforme
Candau e Russo (2011), a educação bilíngue voltada para os povos indígenas, não nasceram como
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forma de inclusão desses povos no contexto escolar, em uma educação intercultural, apenas como
“um modo para alfabetizar e ‘civilizar’ mais facilmente, povos inteiros” (p. 62).
Publicações acerca da educação escolar afro-brasileira
Conforme os artigos publicados nos anais do ENDIPE 2018, foram analisados 5 artigos
referentes a educação escolar afro-brasileira, quais sejam: Silva (2018); Oliveira (2018); Xavier,
Ivenicki e Junior (2018); Leal (2018) e Gomes e Martins (2018).
Segundo Silva (2018), os estudos sobre identidade nacional e a diversidade cultural, faz com
que o olhar seja voltado para a realidade político-econômica, com o intuito de tratar sobre a
identidade brasileira a partir de peculiaridades econômicas, políticas e culturais. A autora explica
que a cultura afrodescendente representa o diálogo inevitável entre as diversas culturas na produção
artística brasileira. Ainda ressalta que a cultura brasileira é formada por determinações históricas de
diversas nacionalidades que foram construídas através de resistências e lutas.
Candau e Russo (2011) apresentam que a interculturalidade é concebida como uma
estratégia ética, política e epistêmica. A autora traz que, diante dessa perspectiva, os processos
educativos são fundamentais, pois através deles questiona-se a colonialidade presente na sociedade
e na educação, desvelando o racismo e a racialização das relações. Esse olhar acerca das identidades
culturais promove o reconhecimento de diversos saberes e o diálogo entre diferentes
conhecimentos, combatendo as diferentes formas de des-humanização.
Oliveira (2018) aborda em seu artigo, acerca dos docentes que atuam em escolas
quilombolas. A autora traz em sua pesquisa, que apenas 48,3% dos professores atuantes não
possuem nível superior completo, existindo ainda uma quantidade considerável que atua apenas
com o ensino fundamental e médio. Frente a essa problemática apresentada pela autora,
compreende-se que este cenário, demarca uma grande insuficiência na formação de professores das
áreas rurais, haja vista que é onde se encontram a maior parte das escolas quilombolas.
Xavier, Ivenicki e Junior (2018), tratam em sua pesquisa acerca da importância da
interculturalidade na prática docente e a relação de gênero e raça no âmbito da escola. Os/as
autores/as trazem que o espaço da escola é o lugar onde há interação entre os diversos sujeitos.
Pensar a educação nessa perspectiva remete a questão da função social da escola na
contemporaneidade. Ainda salientam que é de suma importância lutar pela construção de
identidades abertas à diversidade cultural, o combate à discriminação dos grupos culturais
marginalizados na sociedade, valorizando a cultura destes mesmos grupos, para que que haja um
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rompimento de preconceitos e estereótipos limitadores. Essas práticas promovem uma educação
mais igualitária e menos excludente.
Ao analisar a ficha de leitura do artigo de Leal (2018), notou-se que o texto não abre
precedentes para um estudo aprofundado acerca de questões afro-brasileiras, mesmo que tenha sido
apontado no item 3 da ficha como um artigo que retrata esta temática. O referido autor aponta em
sua pesquisa acerca da diversidade em sua forma mais abrangente possível citando questões de
gênero, étnicas, religiosa, linguística e orientação sexual.
Gomes e Moreira (2018), em seus estudos referentes à interculturalidade no âmbito
educacional, apontam que a partir da homologação das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, as quais
exigem que as escolas de educação básica passem a adotar estudos sobre a história e cultura das
populações afrodescendentes e indígenas, valorizando assim, as temáticas acerca da cultura desses
povos e promovendo a modificação dos currículos escolares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante ao que foi exposto, conclui-se que a partir da análise das fichas de leitura,
conforme apontado nos procedimentos metodológicos, foi possível identificar que os artigos
apresentados contemplaram o objetivo da pesquisa em analisar a interculturalidade, presente em
temáticas referentes à educação escolar indígena e afrodescendente, publicadas nos anais do
ENDIPE 2018.
Diante do exposto, para a valorização dessas identidades e culturas, temos políticas
educacionais voltadas para essa questão na educação básica, a exemplo a Lei nº 10.639/20032, que
versa sobre a obrigatoriedade do estudo da História da África e da Cultura Afro-brasileira e do
ensino das relações étnico-raciais. Diante disso a educação afro-brasileira compõe uma educação
para a valorização das relações étnico-raciais, assim reconhecendo as histórias e culturas afrobrasileiras, indígenas e quilombolas, promovendo reflexões e luta contra o racismo e as
desigualdades sociais.
Partindo dessa ótica da interculturalidade, nota-se que a intenção é buscar oportunizar a
construção de identidades particulares, o reconhecimento das diferenças culturais e ao mesmo
tempo procurar assegurar a relação crítica e solidária entre elas. Nesse ensejo, o docente
comprometido em reforçar as identidades particulares e diferentes culturas, possibilita, em seu fazer
pedagógico, a transformação social.
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Resumo
Os resultados que serão apresentados neste artigo, tiveram por objetivo analisar as publicações sobre
educação escolar indígena e afro-brasileira em uma perspectiva de educação intercultural, publicadas
nos anais do XIX Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE que ocorreu em
2018 em Salvador/BA. A interculturalidade refere-se a toda a diversidade cultural manifestada de
diferentes modos em nossa sociedade. Desta maneira, abarca as diferenças étnico-raciais, idiomáticas,
de gênero, orientação sexual, manifestações religiosas, além das tradições e culturas de diferentes povos,
entre outras. Neste sentido, a interculturalidade é posta como um modo de aceitação e normalização de
tais diferenças sociais, uma vez que vivemos um contexto social marcado pela intolerância e negação
das diferenças. Para a escrita deste artigo foi realizada a leitura de 20 artigos e desenvolvida uma ficha
para auxiliar o grupo na organização das informações contidas nos trabalhos, buscando identificar
fragmentos que expressassem aspectos centrais da temática da interculturalidade e multiculturalismo.
As reflexões que serão apresentadas buscam contribuir para o entendimento da educação em
perspectiva intercultural que, conforme Candau (2018) contribui para o rompimento de uma visão
essencialista das culturas e das identidades culturais. Para a referida autora, as culturas estão em
contínuo processo de elaboração, construção e desconstrução. Candau e Russo (2011) apresentam que
a interculturalidade é concebida como uma estratégia ética, política e epistêmica. A autora traz que,
diante dessa perspectiva, os processos educativos são fundamentais, pois através deles questiona-se a
colonialidade presente na sociedade e na educação, desvelando o racismo e a racialização das relações.
Esse olhar acerca das identidades culturais promove o reconhecimento de diversos saberes e o diálogo
entre diferentes conhecimentos, combatendo as diferentes formas de des-humanização.
Palavras-chave: Educação Intercultural; Formação de Professores; Educação Indígena; Educação
Afro-Brasileira.
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INTRODUÇÃO
A educação constitui conceito polissêmico, de maneira que engloba diversos métodos e
classificações. Tradicionalmente, trabalha-se com uma trilogia: educação formal, não formal e
informal. A primeira ocorre nos espaços formais escolares e as demais são desenvolvidas fora desse
contexto.
Quanto à educação formal, cuida-se de modelo de educação hierarquizado, há uma definição
muito bem estabelecida dos sujeitos e uma relação predeterminada (professor-aluno). Seu espaço de
implementação também é delineado, trata-se do ambiente escolar. Consoante Gohn (2006, p.28) a
educação formal seria “aquela que é desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente
demarcados”.
Já a educação informal, segundo Gohn (2006, p.28), seria aquela em que “os indivíduos
aprendem durante o seu processo de socialização”, ou seja, no bairro, família, clube e amigos.
Prossegue destacando que a educação informal é “carregada de valores e culturas próprias, de
pertencimento e sentimentos herdados”.
No que pertine à educação não formal, trata-se do ensino promovido por entidades diversas
das estatais, o que permite distingui-la da educação informal. Afirma Gadotti (2005) que apesar de
ser normalmente oferecida e promovida por uma instituição, existe certa flexibilidade na medida em
que seus espaços são passíveis de novas criações.
Por fim, adverte Gohn (2016, p.60), que “a educação não formal é uma área que o senso
comum e a mídia usualmente não tratam como educação, porque não são processos escolarizáveis”.
Trata-se de prática desenvolvida em várias dimensões seja na participação política através da luta
por direitos dos indivíduos seja na capacitação dos indivíduos ou da coletividade para a solução de
problemas comuns.
No que se refere especificamente à educação indígena, sob a perspectiva histórica, atribui-se
ao processo de catequese jesuítico o marco fundador do que futuramente se denominaria de
educação escolar indígena. Essa modalidade educacional não levava em consideração toda a
cosmovisão do universo ameríndio, da sua diversidade cultural e das práticas sociais tradicionais
(FERREIRA, 2001). Portanto, o objetivo era a conversão dos nativos ao cristianismo e a sua
integração à cultura europeia colonizadora (BITTAR, 2004).
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Segundo Bergamasch e Silva (2007), o modelo escolar é praticado há muito tempo no
Brasil, os padres, em pleno século XVI, buscavam ensinar os índios a ler e escrever em português.
A partir de então, os processos educacionais tradicionais típicos de etnia foram colocados em
segundo plano e, gradativamente, perderam sua relevância.
Assim, a educação indígena passou por amplos processos de transformação e hoje se
reconhece como um gênero que engloba a educação dentro do contexto escolar, mas também fora
deste. A primeira é reconhecida pela legislação vigente e tem como características ser específica,
diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária. Já a educação fora do ambiente escolar pode ser
desenvolvida de maneira informal, em seu cotidiano, ou no eixo não formal, por intermédio de
instituições distintas do poder público, a exemplo das exercidas pelas organizações nãogovernamentais ou participação dos índios em movimentos sociais.
A educação indígena, em sua acepção informal, é realizada através de “processos
tradicionais de aprendizagem, que envolvem saberes e costumes característicos de cada etnia”
(SOBRINHO et al., 2017, p. 59). Por intermédio da oralidade, seja nos rituais seja no próprio
cotidiano, estes saberes são ensinados e perpetuam-se na comunidade.
Argumenta D’Angelis (2012) que da mesma forma que nossa sociedade respeita o
conhecimento científico, cabe o mesmo tratamento aos saberes e conhecimentos próprios dos povos
indígenas. O Fato do processo de ensino ser realizado fora do ambiente formal não desqualifica o
saber ou reduz seu grau de importância.
Segundo Schugurensky (2012, pág. 235), “no discurso educativo geral, a aprendizagem
informal costuma ser percebida como o resto de uma categoria residual”. Cuida-se de uma visão
equivocada, já que “os conhecimentos, competências, atitudes, valores e práticas mais importantes,
mais significativas para o indivíduo são adquiridos ao longo da vida por processos de aprendizagem
informal” (SCHUGURENSKY, 2012, pág. 236).
Argumenta Brougère (2012) que essa educação informal se caracteriza pela ausência de
visibilidade, tendo em vista sua inserção de maneira não premeditada na própria atividade
desempenhada rotineiramente. “Essa aprendizagem não dissociada da prática levou alguns autores a
considerarem que a noção de participação podia ser uma chave para compreender tais situações”
(BROUGÈRE, 2012, p. 307).
No âmbito da Amazônia, onde a população indígena alcança 306 mil índios (IBGE, 2010),
os saberes e conhecimentos tradicionais possuem um papel fundamental na manutenção e
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perpetuação da cultura destes povos. Portanto, para além da educação formal, a educação
promovida fora do contexto escolar é uma forma própria de existir e resistir por parte dos indígenas.
O reconhecimento da educação não escolar e o aprofundamento de seu estudo, seja
epistemológica ou empiricamente falando, tem sido objeto de estudo em diversas áreas do
conhecimento, em especial, pela antropologia. No entanto, após uma leitura flutuante (BARDIN,
2004) das produções acadêmicas recentes na área educacional, percebemos que seu foco tem sido
residual – corroborando com as afirmações de Schugurensky (2012) - tendo em vista a maior
tendência de pesquisas voltadas à educação formal indígena.
Este é um vazio científico interessante a ser revelado, tanto pela importância deste modelo
de educação, considerada culturalmente significativa pelos povos indígenas, como pela ausência no
contexto amazônico, que guarda um grande número de população ameríndia brasileira. Desta
forma, coube indagar, quais as tendências investigativas sobre educação não escolar indígena na
Amazônia, no âmbito dos Programas de Pós-graduação em Educação?
Nessa linha, o presente trabalho se propõe apresentar os estudos sobre educação não escolar
indígena, cuja delimitação espacial é a produção sobre o assunto na região Amazônica, avaliando o
que as pesquisas têm abordado nestes trabalhos.
METODOLOGIA
O estudo desenvolveu-se a partir do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. O recorte temporal foi de 2008 a 2018 e
os descritores de busca foram: “educação não escolar”; “indígena” e “Amazônia”. A busca ocorreu
com os descritores de forma conjunta utilizando-se o aditivo “AND” entre os descritores.
Cabe alertar que este trabalho apresenta uma ação de busca parcial, uma vez que outros
descritores poderão ser utilizados para alcançar as produções que discutam a educação escolar e não
escolar indígena, a serem delimitados no avançar da pesquisa.
Fixou-se como área de conhecimento exclusivamente a educação e restringiu-se a pesquisa
aos Programas de Pós-Graduação em Educação.
Quando da busca em conjunto com os três descritores específicos referenciados acima,
foram encontradas 13 teses e dissertações, sendo 08 dissertações e 05 teses. Considerando o teor das
13 produções, analisou-se qual a espécie de educação indígena foi explorada, qual a sua tendência
investigativa e se a produção está voltada ao contexto amazônico.
XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

651

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

DISCUSSÃO DOS DADOS
Considerando a busca por produções científicas realizada no Banco da CAPES, verifica-se,
primeiro, a presença de um número limitado de teses e dissertações com os descritores “educação
não escolar”, “indígena” e “Amazônia”, em conjunto. A busca ocorreu com os descritores de forma
conjunta utilizando-se o aditivo “AND” entre os descritores. Através da análise dos seus resultados,
observa-se que a maioria das produções, apesar dos descritores mencionados, aborda
principalmente a educação indígena em sua perspectiva formal, ou seja, a educação escolar.
Quando da busca em conjunto com os três descritores específicos referenciados acima,
foram encontradas 13 teses e dissertações, sendo 08 dissertações e 05 teses. Considerando o teor das
13 produções, analisou-se qual a espécie de educação indígena foi explorada, qual a sua tendência
investigativa e se a produção está voltada ao contexto amazônico. No âmbito da educação não
escolar detalharemos as dissertações cujo foco foi a educação não escolar, nas modalidades
informal e não formal.
Primeiro percebemos que a expressão informal é utilizada associada à ideia de uma
educação baseada nos saberes e fazeres, ou seja, uma educação espontânea promovida no dia a dia.
Podemos verificar essa tendência nas dissertações de SÁ (2014) e CANCIO (2017).
Parte dos trabalhos dizia respeito à educação não escolar em sua acepção não formal, ou
seja, no seio do movimento social indígena ou através do auxílio de entidades diversas das estatais,
como se verifica nas pesquisas de ALVES (2017), CUNHA (2018) e MOTEIRO (2013).
Demais disso, constatou-se que as teses e dissertações encontradas que abordam a educação
não escolar indígena, em sua maioria, foram produzidas fora do contexto amazônico,
contabilizando-se apenas uma tese e uma dissertação onde o estudo é realizado efetivamente na
Amazônia.
CONCLUSÕES
Com base nos dados coletados através da revisão de literatura e considerando o recorte
temporal de 2008 a 2018, percebe-se que na área da educação existem poucas produções acerca da
modalidade não escolar de educação indígena. As teses e dissertações que trabalham a temática, em
sua maioria, ficam adstritas à acepção informal de educação.
Considerando o teor das 13 produções, 08 dissertações e 05 teses, percebeu-se com base no
referencial teórico, que há maior interesse em pesquisas voltadas à educação formal ou escolar
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indígena e que, em resposta ao problema apresentado, as teses e dissertações sobre educação não
escolar indígena privilegiam a educação informal em suas temáticas de interesse. Constatou-se,
também, que existe uma escassez de produções acerca da educação não escolar indígena no
contexto amazônico.
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Resumo
A educação indígena passou por amplos processos de transformação e hoje se reconhece como um
gênero que, por sua vez, engloba a educação dentro do contexto escolar e fora deste. A Educação
escolar segue a perspectiva da chamada educação formal, modelo educacional com espaço previamente
demarcado, conteúdo definido e sujeitos determinados cuja relação é hierarquizada com papéis fixos e
bem delineados. De outro lado, no contexto não escolar a educação indígena pode ser informal ou não
formal, modalidades educacionais dotadas de características próprias, em especial, quanto ao contexto
em que são realizadas, sujeitos participantes, conteúdo abordado e inexistência de hierarquia entre os
interessados. Através de consulta ao Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, seguindo o recorte temporal de 2008 a 2018
e tendo por base a pesquisa conjunta dos descritores de busca: “educação não escolar”; “indígena” e
“Amazônia”, a pesquisa procurou descobrir as tendências investigativas sobre educação não escolar
indígena na Amazônia. Este trabalho apresenta uma ação de busca parcial, uma vez que outros
descritores poderão ser utilizados para alcançar as produções que discutam a educação escolar e não
escolar indígena, a serem delimitados no avançar da análise. Fixou-se como área de conhecimento
exclusivamente a educação e restringiu-se a pesquisa aos Programas de Pós-Graduação em Educação.
A par da escassez de produções no âmbito da educação não escolar indígena, em especial no contexto
amazônico, constatou-se que as teses e dissertações sobre educação não escolar indígena privilegiam a
educação informal em suas temáticas de interesse.
Palavras-chave: Educação Indígena; Não Escolar; Amazônia.
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Neste artigo apresentamos reflexões preliminares de uma pesquisa sobre a introdução da
temática indígena na educação básica. A partir de uma experiência pedagógica vivenciada em uma
escola do Distrito Federal buscamos, de um lado, compreender e transformar as percepções das/dos
estudantes sobre os povos indígenas, e de outro, identificar perspectivas e os desafios de professores
sobre a introdução da temática indígena em suas disciplinas.
A Lei n. 11.645/08 trouxe um avanço ao incluir no currículo oficial da rede de ensino
público e particular a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Trata-se de um mecanismo importante de combate ao preconceito e a discriminação étnico-racial
historicamente vivenciados por esses povos, criando espaço na escola para a diversidade cultural da
sociedade brasileira. Este instrumento normativo ampara lutas pela construção de relações menos
desiguais com as identidades sociais minoritárias do país (GONZALEZ, 1980; MUNANGA, 2003;
BANIWA, 2008). Trata-se de um mecanismo importante de combate ao preconceito e a
discriminação étnico-racial, criando espaço na escola para a discussão e desconstrução de imagens
estereotipadas e equivocadas sobre os povos indígenas instaladas no imaginário nacional (RAMOS,
2011). Como observa Gomes (2012) a propósito da lei 10.639/03, para além do caráter normativo, a
introdução deste dispositivo deve repercutir em discussões mais amplas sobre o campo curricular e
epistemológico da educação e não apenas como novos conteúdos escolares ou novas disciplinas.
Esse processo deve atingir também os sujeitos e suas práticas docentes. Nesse sentido, a pesquisa
desenvolvida adotou o estilo de uma pesquisa-ação, combinando uma ação pedagógica e produção
de conhecimento relativos aos efeitos da experiência colocada em prática.
CAMINHOS TRILHADOS
A pesquisa foi realizada em uma escola pública do Paranoá – DF, região administrativa a 28
km de distância de Brasília onde vive uma população de aproximadamente 63 mil habitantes.
Atualmente, a instituição conta com 67 professoras(es) regentes, graduadas(os) em áreas específicas
e, aproximadamente, 1.090 estudantes do ensino fundamental II. Adotamos o estilo de pesquisaação, de base empírica e em busca a soluções de problemas de modo cooperativo e participativo
(CANDAU & LEITE, 2007).
Depois de um primeiro contato com turmas do 6° ano e 7° ano do ensino fundamental, o
trabalho de campo envolveu ações coletivas para superação dos desafios com a temática indígena
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na sala de aula. A pesquisa foi aprofundada no espaço-tempo de um bimestre com uma turma do 6°
ano na disciplina de artes, composta por 33 estudantes. Em colaboração com a professora da turma,
propomos um ciclo de atividades pedagógicas que visou mobilizar conteúdos, valores, saberes e
experiências vivenciais capazes de permitir a turma reconhecer ao menos dois aspectos: a
diversidade cultural dos povos indígenas e o caráter dinâmico dessas culturas considerando a
presença indígena no Distrito Federal. Buscamos colocar em curso práticas pedagógicas inspiradas
nos debates contemporâneos sobre interculturalidade crítica e uma educação antirracista
(OLIVEIRA & CANDAU, 2017) na direção de um projeto de conhecimento alternativo à
colonialidade do saber que vigora na educação de matriz epistemológica eurocêntrica.
Durante o ciclo foram 6 encontros para as atividades pedagógicas com duração de 1h30
minutos, cada. Em cada encontro uma estratégia e um conjunto de recursos pedagógicos diferentes
foi colocado em prática: 1) rodas de conversa e chuvas de ideias; 2) exibição de vídeos sobre as
culturas indígenas contemporâneas; 3) pesquisas coletivas e individuais a partir do interesse das/dos
discentes; 4) produção de cartazes a respeito das dúvidas e curiosidades. Segundo Hooks o papel do
docente não é de transmitir informações, é de proporcionar o crescimento intelectual e espiritual
das/dos estudantes (2017, p. 25). Inspirados por Hooks, também, 5) organizamos a visita de uma
liderança do povo Guarani à sala de aula, que dialogou com a turma e respondeu suas dúvidas e
curiosidades sobre as culturas indígenas e seus modos de vida, especialmente o Guarani. O ciclo de
atividades foi encerrado com 6) uma visita da turma ao Santuário dos Pajés, um território indígena
multiétnico situado em Brasília que repercutiu significativamente nas falas da turma sobre os povos
indígenas e sobre si mesmos.
No total, 17 estudantes que tiveram interesse e autorização de seus respectivos responsáveis,
foram entrevidas(os), 11 estudantes antes das sequências de atividades pedagógicas e 6 ao término
do ciclo. Com entrevistas nos interessava situar as representações das/dos discentes a respeitos dos
povos indígenas a partir de diferentes fontes: escola, mídia e outros ambientes sociais.
Entrevistamos também dois professores de artes responsáveis pelas turmas ao término do ciclo de
atividades. Todas entrevistas foram realizadas de forma individual e os nomes apresentados ao
decorrer deste texto são fictícios.
PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES E PROFESSORES
Um aspecto interessante nas narrativas das/dos estudantes é que elas revelaram
conhecimentos e cuidados terminológicos ao tratarem da temática indígena. Segundo a Fernanda
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“Meu professor mesmo me ensinou não falar índios, falar indígenas. (...) Falar indígenas porque
índios é uma palavra muito forte que não agrada eles”. Já outra estudante ressaltou a luta histórica
dos povos indígenas. João, outro estudante, trouxe uma perspectiva histórica sobre Brasil bastante
difundida no senso comum, “Tem teorias que os índios, o nome deles não é índio. O Pedro Álvares
Cabral quando veio de Portugal, ele perguntou se aqui é a índia e declarou eles de índios, aí todo
mundo continua chamando os índios de índios”.
Lembrando a experiência da irmã que conheceu o continente africano, Vitor trouxe outras
imagens bastante recorrentes sobre a habitação, modo de vida e costumes indígenas “(...) eles fazem
muita arte, como prato de terra né? Eles fazem pratos, jarros. E às vezes, eles vão ter que caçar para
comer, eles moram na floresta. (...) Também, eles são muito pobres, eles moram em uma cabana de
palha. Aí, quando nascem os bebês, eles têm que cuidar porque a mãe abandona os bebês. (...)
Realmente na época, os índios andavam pelados, só que agora é proibido né?”.
Em outra atividade realizamos uma roda de conversa com uma chuva de ideias e cada
estudante falou uma palavra sobre os povos indígenas. Neste encontro uma estudante afirmou que
indígenas são cachaceiros, reproduzindo uma imagem negativa ainda presente no imaginário
brasileiro sobre os índios, uma estigmatização usada para desqualificar povos inteiros e bastante
utilizadas em situações de conflitos territoriais. Outro termo que chamou atenção foi a palavra
“primitivo”. As/os estudantes apresentaram insegurança na definição do significado dessa palavra,
mas mesmo assim surgiu essa associação das “tribos” indígenas com o passado e o atraso. Sabemos,
que essas imagens fazem parte de uma mapa cognitivo colonial produzido historicamente por
políticas territoriais, de desenvolvimento e inclusive educacionais sobre e para os povos indígenas.
Este exercício revelou que ainda há muito trabalho educativo pela frente e mostra a importância de
práticas pedagógicas que permitam desconstruir desses estereótipos nas escolas. A visita de um
estudante guarani à turma e a experiência de visitar uma comunidade indígena foram os momentos
mais dinâmicos e criativos pois permitiram a turma uma interlocução direta com indígenas.
Ao final do ciclo, a professora, observou uma mudança positiva na sociabilidade entre as/os
discentes após as atividades do projeto. Segundo ela: “(...) o que eu percebi, foi que no final de todo
esse processo as crianças estavam muito mais entrosadas. Tinha colega que no começo não queria
trabalhar com outro e no final eles estavam juntos, todos juntos, não estavam mais isolados. Criouse uma união entre a turma, eles se perceberam”.
Do ponto de vista dos professores ouvimos a preocupação de se “trabalhar essas questões de
uma maneira superficial, digamos assim, pode ajudar a reforçar estereótipos e pode gerar uma
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resistência (vindo dos estudantes) a tudo que for indígena.” Em seguida o docente apresenta uma
posição frente ao dilema, “Até pensei que é melhor nem tocar nesse assunto de maneira tão
superficial e genérica do que reforçar esses preconceitos trazendo uma abordagem mal trabalhada”.
De fato, Silva e Costa afirmam é recorrente que “professores e alunos se veem envolvidos em
atividades que reproduzem estereótipos e pouco acrescentam à formação de crianças e jovens”
(2008, p. 68). A temática trabalhada de forma genérica e superficial pode ser.
Já a professora do segundo semestre chamou atenção para a formação inicial de professores
“(...) temos uma formação muito precária sobre as questões dos povos indígenas e africanos
também”(...) “na licenciatura de nada fala, não tive nenhuma disciplina de arte indígena e arte
africana. A gente vai ter arte no Brasil, mas é sempre muito geral e acaba que foca muito na
questão neoclássico, o que veio já com os portugueses da influência europeia na arte brasileira. E aí
a gente vai ter um resgate das questões indígenas lá na arte moderna. Mas assim, sempre muito
artificial”.
Essa é uma crítica importante a hegemonia dos conhecimentos eurocêntricos,
particularmente no ensino de artes visuais. As observações da professora colocam questões para o
debate sobre as relações de poder entre diferentes matrizes culturais no âmbito do currículo que
podem favorecer ou não uma sociedade mais justa (MACEDO, 2017). A precariedade da
informação sobre a temática indígena em cursos de formação inicial das licenciaturas reflete na
implementação da lei na educação básica. Esse fator nos remete a problematizar a formação de
professores e à descolonização dos currículos do ensino que hierarquizam e invisibilizam
epistemologias-corpos de nossas histórias e culturas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios de uma escola periférica são plurais, cada instituição tem suas especificidades e
realidades. O cenário de desigualdades requer muito trabalho educativo no âmbito escolar.
Demanda uma educação empoderadora, crítica e transformadora em favor de um país e uma
sociedade mais justa (MOURA, 2019).
Para isso, é necessário criar ambientes que favoreçam a educação crítica frente às questões
históricas e sociais. A escola é um espaço estratégico para o diálogo intercultural é pode beneficiarse muito ao repertório da educação a partir de outras perspectivas de pensar, fazer e ser em
sociedade.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

659

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Notamos de início que estudantes revelaram diversas representações coletivas estereotipadas
e negativas sobre os povos indígenas. Algo que, queremos crer foi dissipado ou ao menos revistos
ao final do ciclo. Ao proporcionar diferentes formas de aproximação da turma aos universos
indígenas, os professores criaram ambiente favorável para que estudantes pudessem rever e ampliar
suas compreensões da diversidade cultural da nossa sociedade.
Ouvindo os professores percebemos que um dos principais desafios vivenciados por
docentes diante da temática indígena ainda é a ausência de referências destas culturas e
epistemologias no currículo dos cursos de licenciaturas de artes. Essa fragilidade reflete nas
preocupações docentes com tratamento superficial da diversidade indígena. Experiências como a
realizada pode indicar caminhos para projetos educacionais de maior fôlego sobre a temática
indígena na escola.
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Resumo
Há 12 anos a Lei n. 11.645/2008 estabeleceu o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena
como dever das instituições educativas e direito de toda/todo discente da educação básica. Desde
então, apesar de muitas escolas continuarem repetindo abordagens pedagógicas equivocadas com
representações simplistas e estereotipadas sobre o “índio” houve também avanço no delineamento de
diretrizes para a implementação da Lei e ampliou-se o conjunto de subsídios didáticos e de reflexões
sobre práticas docentes. O artigo apresenta reflexões preliminares de uma pesquisa sobre a percepção
das/dos estudantes do 6°ano de uma escola pública do Paranoá, situada na periferia do Distrito
Federal, sobre a diversidade das culturas indígenas. A pesquisa, realizada em uma perspectiva
colaborativa com docentes da disciplina de artes, abordou também alguns desafios indicados por
professores sobre o trabalho com a temática indígena na sala de aula. A ausência das histórias e culturas
indígenas nos currículos e práticas educativas é marca de uma colonialidade do saber que promove o
silenciamento e a exclusão de conhecimentos desses povos e pode contribuir para a normalização das
violências físicas e simbólicas contra essas coletividades. Logo, as instituições educativas têm papel
importante na construção de relações interétnicas menos desiguais. Na linha de uma educação
intercultural e antirracista, a implementação desta temática pode favorecer o desenvolvimento de
posturas críticas sobre a construção da nação no Brasil. Os resultados preliminares da nossa experiência
revelam a reprodução de certas imagens românticas e estereotipadas do imaginário nacional nas
percepções das/dos estudantes a respeito dos povos indígenas. Mostram também lacunas e a
superficialidade do assunto no currículo de formação de professores. Por fim, indica a fertilidade da
temática nas práticas pedagógicas da sala de aula e seus efeitos no ambiente relacional de ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: Temática Indígena; Práticas Pedagógicas interculturais; Escola Pública.
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INTRODUÇÃO
Cresce cada dia mais o número de pessoas que deixam seu país ou Estado de origem e saem
à procura de uma vida melhor. “A mobilidade humana é um fato que entrelaça diferentes realidades,
tanto aquelas que a originam como aquelas que encontram nas sociedades de destino, de tal forma
que ele recebe valorações ambivalentes” (GUERRA, 2016, p. 557).
Seguido de um conjunto de inquietações surgiram preocupações em saber sobre as crianças
imigrantes. Como se dá a relação entre pessoa educadora e criança imigrante, que chega a um
território diferente daquele que habitava e precisa interagir com outras pessoas em um contexto de
diferenças, entre as quais há o idioma, que apresenta-se como uma barreira para essa integração.
Assim surgem alguns questionamentos: quais os desafios que as crianças imigrantes encontram ao
chegar em um novo contexto escolar? Como a escola e o corpo docente recebem as crianças vindas
de uma cultura diferente, com gostos, crenças e idiomas que não correspondem aos do Brasil?
Como acontece o processo de acolhimento dessas crianças? Neste sentido, esta pesquisa procurará
compreender como a imigração é tratada nos anos iniciais da Educação Básica de Blumenau/SC.
A pesquisa tem como objetivo geral refletir acerca dos movimentos migratórios em
Blumenau/SC com o objetivo de averiguar se a Educação Básica, mais especificamente os anos
iniciais do Ensino Fundamental, contribui nos processos de acolhimento e inserção de crianças
imigrantes.
Busca-se nesta pesquisa apresentar um olhar direcionado às crianças imigrantes, que podem
encontrar desafios no novo contexto social, que nem sempre pode aceitá-lo de acordo com sua
cultura. A partir disso, espera-se contribuir também com a ampliação e mudança de olhar por parte
do sistema de ensino da Educação Básica de Blumenau.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O processo de migração acompanha o desenvolvimento do ser humano desde o surgimento
dos primeiros homens das cavernas que habitavam o planeta, e que se locomoveram pelos mais
diversos cantos do mundo promovendo a proliferação da espécie. É natural do ser humano a busca
pelo aprimoramento, não lhe bastando a mera sobrevivência. Está constantemente à procura de
conforto e segurança e de uma qualidade de vida satisfatória. Por esse motivo os seres humanos
praticam o processo de migração há milhares de anos, fazendo parte da história de muitos povos
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(SILVA, 2017). Migrar não é um ato novo para a sociedade, tendo em vista que o ser humano migra
e sempre migrou em busca de melhores condições de vida, estando sempre em movimento.
Ao partirem, as pessoas migrantes esperam que na chegada a seu destino os problemas se
resolvam. São encorajados pelos chamados fatores de atração, uma espécie de “terra prometida”, e
pelos fatores de impulsão, que são a perda de problemas que os atingiam. Infelizmente, os fatos
raramente convergem desta forma. Muitos sabem que enfrentarão dificuldades para encontrar um
bom emprego, e que a dor em deixar seu país de origem não é fácil de lidar.
Nesse processo de transição, seguido da família, a escola é para a criança uma peça
fundamental para que ela possa reconstruir sua vida social modificada pela migração. Cury (2007)
nos mostra que é importante ter estudos sobre o migrante em idade escolar, pois leva-se a
questionar atitudes existentes nas salas de aula que ignoram as diferenças, tornando os estudantes
seres homogêneos.
Temáticas voltadas para práticas educacionais baseadas na interculturalidade estão sendo
cada vez mais estudadas nos últimos anos. Isso se dá devido às práticas desenvolvidas durante o
percurso formativo de crianças e adolescentes serem conduzidas por caminhos homogeneizadores,
desconsiderando a diversidade presente nos povos que compõem o meio social no qual a escola ou
as pessoas educandas estão inseridas (LEME, 2014).
Atualmente temos uma ampla literatura e enfoques diferentes que discorrem sobre o
significado da palavra interculturalidade e do termo educação intercultural. Ansión (2000) nos diz
que interculturalidade não é apenas respeitar o Outro em sua singularidade, ou reconhecer a
diversidade cultural, mas também busca proporcionar ativamente relações entre grupos
socioculturais. Busca no contato com o outro aprender e mudar. Seguindo uma mesma perspectiva,
Tubino (2005), afirma que a interculturalidade vem com o objetivo de um discurso, que surge para
criar condições de diálogos entre sujeitos de diversas culturas existentes no país. Procura propor
diálogos em respeito à diversidade, como fortalecimento da identidade étnica e cultural.
O diálogo é capaz de estruturar uma educação alternativa e inovadora, onde desenvolver
práticas em que as diferenças sejam trabalhadas se torne um possível caminho a ser percorrido para
a promoção de uma vida sem preconceitos e estereótipos. Pois uma educação baseada no diálogo
entre as diversidades busca ampliar as aprendizagens dos grupos sem que percam suas raízes.
Nos contextos onde há presença de multiculturas, o desafio para as práticas educativas é de
construir diálogos entre essas culturas, sempre evidenciando e retomando os acontecimentos
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ocorridos na história responsáveis por essas diferenças socioculturais. De acordo com o (LEME,
2014, p. 79, tradução minha):
A meta da educação intercultural é a promoção da convivência em espaços
multiculturais, onde se compartilham saberes, fazeres, valores, sabedorias, sempre no
âmbito do respeito à legitimidade de cada cultura. Esses espaços pressupõem uma
atitude dialogal, entendendo que a riqueza humana se expressa na diversidade.

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciálas e neutralizá-las. Sente mais confortável com a homogeneização e padronização” (CANDAU,
2008, p. 16). Com isso enfrentar as multiculturalidade presentes em sala de aula abrindo espaços
para as diversidades proporcionando um cruzamento de culturas se constitui um desafio do qual a
escola deve enfrentar. As questões culturais não podem ser ignoradas pelas pessoas educadoras,
visto que a escola pode se distanciar cada dia mais das diversidades, inquietudes e pensamentos das
crianças e adolescentes presentes em um mundo multicultural cercado de diferenças.
Para que a escola se aproxime cada vez mais das crianças e adolescentes, é preciso que se
deixe de lado as práticas tradicionais e conservadoras que a escola vem reproduzindo durante anos,
e dar espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias e formas de ensinar (CANDAU, 2014).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com a questão problema, esta pesquisa é qualitativa. Para Goldenberg (2004), a
pesquisa qualitativa não tem foco principal na representação numérica, mas sim na investigação
para aprofundamento na compreensão de uma organização e/ou grupos sociais.

Quanto à

abordagem, classifica-se como pesquisa social, que segundo Minayo (2001) busca pesquisar
pessoas e grupos que vivem e convivem diante de uma ação de interação social. Essas pessoas e
grupos vivem dentro da história que será investigada, havendo necessidade de uma construção
teórica para que esses sujeitos possam ser transformados em objetos de estudo.
Para geração de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com professores,
estudantes e gestores de escolas públicas da rede municipal de Blumenau dos anos iniciais que
possuem crianças imigrantes.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O campo empírico desta pesquisa abrange crianças imigrantes vindas predominantemente de
outro país, pessoas educadoras regentes das turmas na qual estudam essas crianças imigrantes, e
pessoas gestoras das respectivas escolas. A pesquisa foi delimitada apenas crianças do primeiro e
segundo ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
As entrevistas foram elaboradas com 19 perguntas, abertas e fechadas, que foram
respondidas por seis meninas com idade entre oito e quatorze anos. E quatro meninos com idade
entre oito e treze anos.
A idade das mulheres entrevistadas varia entre trinta e dois e quarenta e seis anos. A atuação
profissional nos anos iniciais varia entre e vinte anos, sendo que apenas uma das entrevistadas já
havia trabalhado com crianças imigrantes em anos anteriores. Para as outras três, é a primeira
experiência. Este último dado demonstra o quão urgente e necessária é a orientação e formação para
atender estas crianças imigrantes, uma vez que o cotidiano escolar marcado pela presença só de
crianças blumenauenses não mais corresponde à realidade atual, ou seja, o cotidiano escolar
encontra-se em processo de mudança.
Os gestores que foram entrevistados, num total de quatro pessoas gestoras, sendo três
mulheres e um homem, com idades entre trinta e três e cinquenta e sete anos, e tempos de atuação
entre dois e dez anos.
Vários fatores impulsionam as pessoas a emigrarem do seu país de origem em busca de
melhores condições de vida, segurança e trabalho. O grande fluxo de pessoas imigrantes haitianas
que chegaram ao Brasil se deu principalmente por conta do terremoto que aconteceu em 12 de
janeiro de 2010, destruindo grande parte do país e deixando milhares de pessoas mortas e feridas.
Para se reerguerem, contaram com a ajuda das forças da união de diversos países, no qual o Brasil
esteve presente tanto para ajudar com os cuidados das pessoas feridas quanto para reconstrução do
país.
Independentemente dos indicadores que motivam os processos migratórios para o Brasil, o
fluxo de imigrantes que procuram o país como referência para o trabalho, aumentou
significativamente nos últimos anos (ZENI; FILIPPIM, 2014). Atualmente, o estado de Santa
Catarina é o segundo colocado na lista dos estados que possuem maior número de imigrantes
haitianos com carteira assinada segundo o Instituto Migrações e Direitos Humanos (2016).
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Todas as crianças imigrantes entrevistadas falam outro idioma em casa com sua família.
Comunicam-se com as pessoas que convivem em seu meio familiar predominantemente pelo
conhecido crioulo haitiano, ou créole, um dialeto do país do qual grande parte da população é
adepta. Nota-se, a partir dos dados referentes ao idioma o qual as crianças usam para se comunicar,
que as estas possuem um domínio muito grande em relação a línguas estrangeiras.
O idioma pode ser um obstáculo para a inserção do imigrante, pois vai além de preservar a
sua identidade. O idioma de origem acaba limitando o aprendizado do novo idioma, o que aumenta
sua condição de imigrante, sendo mais vulnerável à discriminação. A aprendizagem de uma nova
língua é fundamental para sua integração com o meio social. “Se a língua é importante ferramenta
de transmissão e construção cultural - que condiciona os mesmos processos de produção e
subjetividade - a diversidade cultural pode acontecer inclusive com homogeneidade linguística”
(MÉNDEZ, 2009, p.101).
Diante do cenário apresentado pelas pessoas educadoras, pode-se perguntar: existe formação
docente específica para o trabalho com as crianças imigrantes? Constata-se que, tanto no âmbito da
graduação, quanto no âmbito das formações continuadas que são ofertadas pela Secretaria
Municipal de Educação, não está contemplada a temática do trabalho pedagógico com as crianças
imigrantes. Isso traz lacunas na formação profissional das pessoas educadoras e consequências no
trabalho direto com as pessoas imigrantes.
Constata-se que, tanto no âmbito da graduação quanto no âmbito das formações continuadas
que são ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação, não se contempla a temática do trabalho
pedagógico com as crianças imigrantes. Isso deixa lacunas na formação profissional dos pessoas
educadoras e consequências no trabalho direto com as pessoas imigrantes.
CONCLUSÕES
A escola pode e deve ser um espaço para todas as vozes presentes, reconhecer, respeitar,
promover, ouvir e valorizar a diversidade das vozes é vital para que ocorra o diálogo. A educação
só será capaz de tornar as pessoas mais humanas, se ela mesma se permitir ser um concerto de
muitas vozes, em que as diversidades não sejam vistas como ameaças, e sim como construção e
enriquecimento cultural (MÉNDEZ, 2009).
É preciso destacar que não há uma única forma de se pensar a educação, e que cada uma
delas tem sua fundamentação para ser realizada. Deve sempre buscar perceber em que as práticas
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irão afetar nas pessoas envolvidas e na sociedade, se tem ou não relevância para o meio social ao
qual se aplica e de que maneira essa educação é capaz de superar os desafios atuais.
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Resumo
Este artigo é um pequeno recorte de uma pesquisa que é resultado de um Trabalho de Conclusão de
Curso e que tem como objetivo averiguar se a Educação Básica, mais especificamente os anos iniciais
do Ensino Fundamental, contribui nos processos de acolhimento e inserção das crianças imigrantes. O
tema surgiu por meio de inquietações em relação a escolarização precoce e homogeneizadora e também
a partir das multiculturas presentes em sala de aula. Na atualidade, frequentemente milhares de pessoas
deixam o país ou Estado de origem para se engajarem em busca de melhores condições de vida. Nessa
busca por mudança, pessoas e famílias carregam consigo sonhos, esperança, crenças, costumes. Muitas
vezes, crianças em idade escolar fazem parte desse processo. Um dos fatores que desencadeiam o
processo de migração na atualidade é o fenômeno da globalização, que por favorecer a intensificação
das conexões em escala mundial, em determinado sentido facilita o movimento migratório. Trata-se de
uma pesquisa social de cunho qualitativo, com realização de entrevista semi-estruturada com crianças
imigrantes de origem Haitiana estudantes dos anos iniciais da Educação Básica, pessoas gestoras e
pessoas educadoras de quatro escolas da Rede Municipal de Blumenau - SC. A pesquisa bibliográfica
para o suporte teórico pautou-se em autores e autoras como Candau (2008), Méndez (2009), Leme
(2014) e Silva (2017). A interculturalidade ilumina a análise e reflexão dos dados encontrados. A
pesquisa demonstrou que os processos migratórios continuam frequentes, porém, tanto escolas quanto
pessoas educadoras não estão preparadas para receber as crianças imigrantes que chegam nesse fluxo.
Os resultados apresentam dados significantes que poderão contribuir para a continuidade de estudos e
elaboração de novas investigações envolvendo esta temática. Espera-se que os conhecimentos
apresentados contribuam efetivamente para o desenvolvimento de experiências e práticas interculturais.
Palavras-chave: Educação Básica; Imigração; Interculturalidade; Movimientos migratorios.
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SUAS HISTÓRIAS: MODOS DE INVESTIGAÇÃO DE
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A PESQUISA E ESTE PÔSTER: BREVE APRESENTAÇÃO
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo na perspectiva da observação participante
((BOGDAN; BIKLEN, 1994) de um grupo de crianças imigrantes em suas diversas interações com
demais crianças, adultos, espaços e práticas sociais no contexto de uma Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI) na cidade de São Paulo. Neste esforço de aproximação em relação às
crianças e suas narrativas expressas por meio de brincadeiras, conversas, desenhos e outras
produções artísticas e lúdicas; uma das questões fundamentais é buscar desenvolver caminhos de
investigação e interpretação eticamente responsáveis (FERREIRA, 2010; ONU, 1989) e coerentes
com aquilo que as crianças nos permitam vislumbrar de suas relações com as culturas e as histórias
– suas próprias e mais amplas.
Neste texto, particularmente, o objetivo é comentar alguns referenciais que têm pautado a
reflexão sobre as ideias históricas deste grupo de crianças e, para tanto, inicia com uma breve
apresentação de alguns dados sobre migração, educação e, em especial, educação infantil na cidade
de São Paulo, Brasil. Em seguida, são apresentados alguns aspectos teóricos da perspectiva das
ideias históricas em si e, por fim, indica-se alguns elementos iniciais da pesquisa de campo.
A CIDADE DE SÃO PAULO E A MIGRAÇÃO
A cidade de São Paulo historicamente é um destino de migrantes (DEMARTINI, 2011): na
contemporaneidade, os fluxos migratórios de pessoas vindas da América Latina e África passaram a
compor, com mais recorrência, o cotidiano da cidade e também das instituições educativas.
Segundo um relatório publicado em 2017 pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos
(IPPDH) do Mercosul, a educação infantil é a segunda etapa da educação básica em São Paulo com
o maior número de imigrantes atendidos: 1146 crianças em 2015 ou 37,8% entre os 3827 estudantes
imigrantes matriculados (OIM, 2017, p. 57). A busca por vagas em instituições educativas
dedicadas aos bebês e crianças pequenas relaciona-se com a urgência por organização familiar para
o trabalho, particularmente mulheres, e retoma uma característica da implementação da rede
municipal de São Paulo quanto à educação infantil: seu caráter histórico de luta pelo direito de
bebês e crianças acessarem às escolas por movimentos de mulheres e feministas (CAMPOS, 1999;
ROSEMBERG, 1984).
A demanda por matrículas de estudantes imigrantes na rede municipal de educação de São
Paulo oscila a depender, dentre outros fatores, da região da cidade: entre as Diretorias Regionais de
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Ensino (DRE) com maior busca por matrículas são Penha e Jaçanã-Tremembé (VENTURA;
GUIMARÃES; REIS, 2017). A rede municipal de educação de São Paulo, de acordo com dados
coletados no site Escola OnLine (EOL) em estudo realizado pelo Cosmópolis e o Instituto de
Relações Públicas da Universidade de São Paulo, referentes ao ano de 2015, o número total de
matrículas na rede municipal foi de 4381 (VENTURA; GUIMARÃES; REIS, 2017, p. 94). Em
relação à educação infantil, creche e pré-escola, houve um total de 1146 matrículas (VENTURA;
GUIMARÃES; REIS, 2017, p.95). Os dados podem ser observados no gráfico que consta neste
texto no Apêndice após as referências bibliográficas.
IDEIAS E NARRATIVAS HISTÓRICAS: POSSIBILIDADES DE LEITURA DAS
EXPERIÊNCIAS DAS CRIANÇAS
Ainda que existam pesquisas que abordem os assuntos mais pertinentes ao campo do ensino
da história em relação às crianças (CAINELLI, 2006; OLIVEIRA A, 2013; OLIVEIRA S, 2000;
OLIVEIRA S., 2006), parte-se do entendimento que seria profícuo acumular mais esforços de
compreensão no sentido de articular as investigações de ideias históricas, tais como a percepção de
mudanças e permanências ou a empatia histórica, em diálogo mais próximo com as diferentes
linguagens das crianças de modo a permitir a elas multiplicidade de canais de expressão de suas
vozes.
A definição do que são as ideias históricas e sua importância para a formação de crianças
situa-se no campo de estudos do ensino de história e mais propriamente aqueles ligados à educação
histórica e didática da história. Entre alguns autores fundamentais para essas propostas teóricas e
metodológicas destacamos a princípio as contribuições da anteriormente citada Marlene Rosa
Cainelli (2006), Jörn Rüsen (2006, 2010), Peter Lee (2011) e, no que toca mais particularmente as
pesquisas com crianças de três a onze anos, Hilary Cooper (2006, 2012).
Jörn Rüsen propõe consciência histórica como uma orientação no tempo, um sentido que se
tece por meio da compreensão do diálogo entre as temporalidades. Para isso, um ponto importante é
a escuta de narrativas que possam auxiliar no conhecimento e compreensão desse outro e suas
experiências ao longo do tempo. A escuta de narrativas e o ato de narrar seriam constituintes,
portanto, de nossa identidade (COOPER, 2012). Nesse sentido, observar e escutar crianças que
viveram experiências de deslocamentos, de tentativas de ressignificar e viver outras práticas
culturais, seja na escola ou outros espaços sociais, pode ser um caminho de aproximação com suas
narrativas – e tentativa de compreensão de suas relações com a história, no limite.
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As relações entre as temporalidades, as dimensões de passado, presente e futuro, também
constituíram um marco teórico importante desenvolvido por Reinhart Koseleck (2006) ao tratar de
suas definições de campo de experiência e horizontes de expectativas. Se pensamos nas crianças
imigrantes e suas ideias históricas a partir do referencial da consciência histórica situando-as no
tempo e espaço, será pertinente perguntar e buscar referências de compreensão de suas experiências
de deslocamentos e acolhida, seus horizontes de futuro e possibilidades. Como as experiências de se
deslocar geográfica e culturalmente, ter contato com outros espaços, idiomas, formas de se
relacionar e brincar são reelaboradas pelas crianças imigrantes em relação aos referenciais de sua
cultura e local de origem? E, para além disso, como os diferentes tempos de permanência de
crianças e suas famílias, e as relações que estabelecem com outros imigrantes e brasileiros, podem
ou não compor seus modos de se relacionar com o espaço e tempo? E, por fim, como elaborar
modos de escuta dessas experiências respeitosos eticamente e sólidos teórica e metodologicamente
(DELALANDE, 2011; FERREIRA, 2010)?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES À GUISA DE CONCLUSÃO
A pesquisa está em andamento, mas nas primeiras aproximações com escolas e crianças é
possível afirmar que existe uma pluralidade de situações a se explorar como as relações entre as
condições de moradia ligadas ao local de trabalho dos pais, oficinas de costura ou outros locais, e as
vivências das crianças em suas brincadeiras – por exemplo. Outro ponto é a ampliação do que se
nomeia como criança imigrante para além daquelas que nasceram em outro país: no dia a dia da
escola, crianças cujos pais nasceram em outros países, mas elas próprias são de nacionalidade
brasileira, são percebidas pelas demais crianças e adultos da EMEI como imigrantes. Este é um
aspecto apontado no estudo publicado pelo Cosmópolis e o Instituto de Relações Públicas da
Universidade de São Paulo e também presente em pesquisas sobre crianças imigrantes bolivianas
(SILVA, 2014; GONÇALVES, 2018).
Sobre as narrativas infantis lidas a partir da abordagem das narrativas históricas, e dos
elementos de tempo e espaço expressos pelo referencial das ideias históricas, é importante ressaltar
que o ato de reelaborar experiências passadas se dá no tempo presente e se relaciona, em alguma
medida, com o agora e com as perspectivas que se tem acerca do futuro – daí a relevância de
conhecer as circunstâncias de vida e experiências das crianças para tentar compreender, com
limites, o que pensam sobre o mundo. Nesse sentido, haveria um diálogo entre temporalidades que
participa das narrativas que são formadas e compartilhadas e, assim, poder-se-ia entender o narrar
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como um modo de produzir e reelaborar saberes e conhecimentos sobre a história e sobre si, seu
lugar no mundo.
Nos desenhos produzidos pelas crianças nestes primeiros contatos, em uma aproximação
preliminar, é possível perceber alguns elementos que dialogam com o universo lúdico e imaginativo
das crianças bem como com os contextos sociais por elas vividos e ali representados (GOBBI,
2014). Elementos que permitem pensar nas condições de moradia, nos espaços permitidos e
proibidos para brincadeiras, suas relações familiares. Nestas narrativas expressas em desenhos,
aliadas com aquilo que as crianças partilham por meio de outras linguagens, é possível se aproximar
de suas ideias sobre o tempo presente, a experiência migratória naquilo que vivenciaram ou
escutaram de seus familiares e um posicionamento próprio, como sujeitos que são, diante dessas
questões. Se a pesquisa prossegue, necessariamente, na busca da escuta sensível e atenta àquilo que
as crianças imigrantes compartilham das suas relações com as culturas, histórias, em seu cotidiano
escolar; neste momento não é exagero afirmar a relevância de tentar conhecer o que elas podem nos
contar sobre cenários e questões tão caras e contemporâneas – e, por isso mesmo, históricas.
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ANEXO
Dados coletados no EOL - Número de matrículas de estudantes imigrantes nas diferentes etapas da educação básica
(ano base: 2015)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de VENTURA; GUIMARÃES, REIS, 2017

Resumo
O presente pôster se propõe a apresentar parte do projeto de pesquisa de doutoramento que pretende
investigar narrativas de crianças imigrantes de 4 e 5 anos de idade, matriculadas na rede municipal de
educação, educação infantil, da cidade de São Paulo, especialmente o que diz respeito às referências
teóricas que tratam de ideias históricas e narrativas. A partir das narrativas das crianças, pretende-se
compreender, em alguma medida, os modos como elas entendem e expressam suas trajetórias, os
fluxos migratórios e os diálogos entre culturas que a migração permite viver. Em que medida contatos
com outras culturas no espaço escolar alteram sua maneira de perceber e compreender o mundo e nele
se situar? Quais os possíveis efeitos sobre a formação de suas identidades o contato e reflexão a partir
desse outro? Para tanto, busca-se os referenciais teóricos e metodológicos das ciências sociais no que
diz respeito, particularmente, aos caminhos de pesquisa e concepções de criança e infâncias
(DELALANDE, 2011; DEMARTINI, 2011; FERREIRA, 2010); e, quanto ao estudo das narrativas
das crianças, pretende-se estabelecer algumas leituras e aproximações a partir de autores da educação e
didática da história: Jörn Rüsen (2006; 2010) e Hilary Cooper (2006; 2012), sobretudo. Assim, este
pôster se propõe a apresentar algumas breves considerações sobre os referenciais teóricos que auxiliam
na compreensão do que são as ideias históricas e sua potencialidade para o estudo das narrativas
infantis tendo como perspectiva de interpretação a observação do cotidiano das crianças e a escuta do
que podem nos contar por meio de suas falas, brincadeiras e produções artísticas como desenhos
(GOBBI, 2014).
Palavras-chave: Ideias históricas; Imigração; Narrativas infantis; Educação Infantil; Pesquisa com
crianças.
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O ESPAÇO SOCIAL DA ESCOLA DE EF II E SEUS
DESAFIOS: INTEGRANDO OS REFUGIADOS E SUAS
FAMILIAS
Adriana Mallmann Vilalva – UNISANTOS

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
Os refugiados são uma realidade humana que têm chamado a atenção das comunidades
cientificas dos diversos países do mundo. Existem mais de 70 milhões de refugiados no mundo
todo. Esta situação geopolítica provoca reestruturação em todas as relações sócio-políticoeconômica que afetam o planeta.
E sendo assim, questões mundiais como migração, afetam o dia a dia das escolas brasileiras.
Assim, este artigo tem como objetivo questionar o lugar e o papel que a Escola de Ensino
Fundamental II assume, quando se tem como desafio integrar os filhos e os pais dos refugiados. A
pesquisa se justifica, pois, na última década, a população escolar de filhos de pais refugiados tem
aumentado nas escolas brasileiras que passou a procurar soluções para que haja uma melhor
integração da família dos refugiados e de seus filhos.
A Educação é um Direito de todos, e a forma mais adequada de integrar crianças
migrantes/refugiadas. No entanto, no contexto mundial, no Ensino Fundamental II (EF II), temos
crianças ou pré-adolescentes, com a faixa etária de 11 a 14 anos, em um momento de transição. Não
se consideram mais crianças e, também, não são adultos. Como identificar um caminho de sucesso
neste momento de adaptação social, escolar, psicológica?
Como identificar, este mesmo caminho para uma criança que, por vezes, deixou sua casa,
escola, amigos, família, seu país e idioma natal? Que veio para nosso país com as roupas do corpo,
fugindo de guerras, perseguições políticas e/ou religiosas?
São poucos os estudos realizados nesse período escolar repleto de medos, incertezas e
descobertas. Podemos considerar como escassos os estudos sobre as crianças migrantes/refugiadas
nesta faixa etária. E, sendo o nosso país, um grande “palco” de diversidades, exclusões e inclusões,
é necessária a investigação das ações que vêm sendo realizadas com o propósito de incluir essas
crianças e suas famílias nas escolas de EF II.
Todos estes questionamentos conduzem ao objetivo central da pesquisa: questionar o lugar e
o papel que a Escola de EF II assume, quando se tem como desafio integrar os filhos e os pais dos
refugiados.
Segundo o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 3,5 milhões
de crianças refugiadas não frequentaram a escola em 2016. Apenas 61% das crianças refugiadas
frequentam a escola primária, em comparação com uma média global de 91%. Um quadro que piora
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à medida que essas crianças envelhecem. Apenas 23% dos adolescentes estão matriculados no
ensino médio, enquanto a média global é de 84% (ACNUR, 1996, 2011, 2012).
Em nossa legislação pátria (BRASIL, 1988) e em muitos tratados internacionais, dentre os
quais, o Brasil é signatário, a Educação é um direito de todos. A Educação tem, assim, um papel
irremediável na construção de uma via humanitário-civilizatória.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao considerar a Teoria das Representações Sociais/TRS (MOSCOVICI, 2011, 2012),
buscamos compreender o que significa informações, campo de representações e/ou imagem e
atitude ao se pretender integrar os estudantes, filhos dos refugiados, com suas famílias, no espaço
social da Escola. Em Bourdieu (1997, 1998), procuramos tecer relações com os conceitos que
envolvem a Escola como espaço social. Dentre eles, consideramos: o campo, o habitus e o capital, e
as relações entre esses conceitos, conforme acentuam Abdalla (2006, 2013) e Abdalla e Villas Bôas
(2018).
Baseamo-nos, também, em dados sobre a adaptação escolar, apresentados por Baening
(2018), coordenadora do “Atlas Temático da Migração Refugiada”, que trata do cenário das
migrações transnacionais. Do levantamento realizado, indicamos: Malinowski (1994). Gamba
(2006), Castles (2010) e Marie (2013), que analisam questões de migração global a partir de uma
perspectiva social; Garcia (2015), que trata de questões relacionadas a como a escola se sente a
criança e como a escola a recebe em seu espaço social; Knoclock (2015), que aborda,
especificamente, os dispositivos de reconhecimento dos migrantes e refugiados, colocando em
ênfase os problemas específicos do sofrimentos psíquico; Bocchini (2016), que introduz a
importância da arte para a integração de crianças refugiadas; Menezes e Reis (2013), Moreira
(2014), Ahler e Almeida (2016), quando tratam dos direitos humanos, do status do refugiado e de
sua inclusão social daqueles que estão em condição de refugiados e questões que envolvem os
direitos humanos; Antunes (2017), que trata dos aspectos socioafetivos; Deusdará, Arantes e Rocha
(2017) e Vieira, Menezes e Silva (2017), que destacam a promoção de direitos com refugiados, nas
práticas de ensino de línguas e na integração com outras culturas.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

679

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto à abordagem metodológica, o projeto se desenvolve em três fases: 1) apresenta uma
revisão bibliográfica sobre essa temática, desde a “Convenção relativa ao estatuto do refugiado”
(ONU, 1951); 2) desenvolve a pesquisa de campo em duas escolas públicas do estado de São Paulo
por meio da observação; 3) serão realizadas entrevistas com os gestores, professores, alunos e
familiares dos refugiados para a construção de narrativas. A intenção maior é que haja momentos de
integração, que possam tratar de questões, como indica Moreira (2014), referentes aos problemas
culturais, religiosos, socioeconômicos, políticos e étnicos. Nesta direção, alguns temas são
abordados: conhecer a realidade escolar a partir dos pais “migrantes/refugiados”; conhecer o grau
de participação dos pais; propor o acompanhamento desses a partir dos objetivos da escola; e
preparar propostas aos membros da escola no sentido de concretizar a integração.
RESULTADOS PRELIMINARES
A pesquisa de campo, que se inicia em duas escolas públicas, já traz evidências que é
preciso que se integrem a gestão, os professores, os alunos e as famílias dos refugiados em novas
situações escolares. Situações estas que considerem relevantes não só as aproximações com o
conhecimento, a serem apreendidos na relação com as culturas em jogo, mas, sobretudo, o
envolvimento dos pais com a escola como fator de melhora substancial à adaptação e integração
desses alunos na Escola do EF II.
Os dados levantados até o momento, indicam que o envolvimento de toda comunidade
acadêmica, mas principalmente dos demais alunos, têm trazido resultados bastante positivos no que
tange a integração dos refugiados ao ambiente escolar e social.
Ações promovidas pelos alunos (projetos com artes, música e poesia), sob a atenta
supervisão dos professores, têm trazido resultados que vêm se destacando em nosso Estado.
CONCLUSÕES
Os refugiados são uma realidade humana que tem chamado à atenção das comunidades
cientificas dos diversos países do mundo. Esta situação geopolítica provoca reestruturação em todas
as relações sócio-político-econômica que afetam o planeta. A Educação tem, assim, um papel
irremediável na construção de uma via humanitário-civilizatória.
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Consideramos, a partir do levantamento de dados, entrevistas e acompanhamento de sala de
aula, que a Escola e seus agentes, neste espaço social (BOURDIEU, 1997, 1998), precisam
introduzir novas experiências, que possam integrar não só os estudantes, mas também suas famílias,
interiorizando práticas culturais, modos de ser, sentir e agir (ABDALLA, 2006). Foi possível
também observar questões que envolvem, segundo Moscovici (2011), as normas e suas influências
sociais, os conflitos e as possíveis mudanças no espaço social da Escola, como diria Bourdieu
(1997, 1998). Por isso, há necessidade de professores e gestores discutirem ideias no sentido de
amadurecer propostas de ensino/aprendizagem na perspectiva da integração dos estudantes e de
suas famílias, especialmente, quando são refugiados.
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Resumo
Questões mundiais como migração, afetam o dia a dia das escolas brasileiras. Segundo o ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 3,5 milhões de crianças refugiadas não
frequentaram a escola em 2016. Apenas 61% das crianças refugiadas frequentam a escola primária, em
comparação com uma média global de 91%. Um quadro que piora à medida que essas crianças
envelhecem. Apenas 23% dos adolescentes estão matriculados no ensino médio, enquanto a média
global é de 84% (ACNUR, 1996, 2011, 2012).Neste contexto, este artigo tem como objetivo questionar
o lugar e o papel que a Escola de Ensino Fundamental II (EF II) assume (ou deveria assumir), quando
se tem como desafio integrar os filhos e os pais dos refugiados. A pesquisa se justifica, pois, na última
década, a população escolar de filhos de pais refugiados tem aumentado nas escolas brasileiras
conforme afirmam Moreira (2014), Garcia (2015). Ahlert e Almeida (2016), Vieira, Menezes e Silva
(2017) e Baeninger (2018), que indicam a necessidade de se encontrar soluções para que haja uma
melhor integração da família dos refugiados e de seus filhos. Nesta perspectiva, o trabalho se
fundamenta em Moscovici (2011, 2012) e Bourdieu (1997, 1998), e parte, inicialmente, de um
levantamento nacional e internacional (ACNUR, 1996, 2011, s/d; ACNUR; ONU, 2012) a respeito
dessa temática. A pesquisa de campo em duas escolas públicas do Estado de São Paulo a fim de
acompanhar esses alunos e famílias em um processo de integração escolar, já vem apresentando
resultados diferenciados quando analisamos o contexto internacional. As entrevistas realizadas, bem
como os demais dados levantados até o momento, indicam que o envolvimento de toda comunidade
acadêmica, mas principalmente dos demais alunos, têm trazido resultados bastante positivos no que
tange a integração dos refugiados ao ambiente escolar e social.
Palavras-chave: Espaço social; Refugiados; Integração; Direitos Humanos.
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MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DA POPULAÇÃO
INDÍGENA EM NAVIRAÍ, MATO GROSSO DO SUL:
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ATENDIMENTO À
INFÂNCIA E AS SUAS ESPECIFICIDADES COM A
MATEMÁTICA
Fernando Schlindwein Santino – FCT/UNESP

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O artigo tem como propósito apresentar e dialogar com dados de uma pesquisa,
desenvolvida com base em um recorte do trabalho de conclusão de curso (TCC), a partir das
contribuições de um curso de extensão ocorrido no ano de 2018 junto à Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) cuja temática de investigação centra-se na apresentação do
movimento migratório e da população indígena presente na região de Naviraí – interior de Mato
Grosso do Sul – que estão nos Centros Integrados de Educação Infantil – (CIEI´s) buscando
compreender a percepção de abordagem da linguagem matemática presente na coordenação de uma
instituição.
Os dados foram produzidos no âmbito de uma ação de extensão, experienciada pelo autor a
partir de sua vinculação ao curso como membro da equipe executora do projeto de extensão:
"Infância, Interculturalidade e Etnomatemática na Educação Infantil: o atendimento à criança
indígena".
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Quando os portugueses chegaram ao Brasil havia de 6 a 10 milhões de índios e,
aproximadamente, 1.300 línguas indígenas. Atualmente, quando do momento da escrita deste texto,
a população indígena no país não chega a 817.963 mil, dentre os quais podemos destacar a
existência de 305 etnias, com registro oficial de apenas 74 línguas indígenas, isso de acordo com os
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE – (BRASIL, 1998/2010).
Neste contexto, podemos inferir que a inserção da criança nas classes urbanas tem sido cada
vez mais frequente e anuncia desafios aos profissionais da Educação Infantil, dentre os quais
estamos incluindo a necessidade de uma postura de prática pedagógica na perspectiva da
"Interculturalidade".
O conceito de interculturalidade é central à (re)construção de um pensamento crítico –
outro – um pensamento crítico de/desde outro modo, precisamente por três razões
principais: primeiro porque está vivido e pensado desde a experiência vivida da
colonialidade [...]; segundo, porque reflete um pensamento não baseado nos legados
eurocêntricos ou da modernidade e, em terceiro, porque tem sua origem no sul, dando
assim uma volta à geopolítica dominante do conhecimento que tem tido seu centro no
norte global (WALSH, 2010, p. 25).
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Ao se relacionar tal reflexão com a sala de aula, especificamente com o espaço-tempo da
Educação Infantil, podemos apontar que @s professor@s precisam conhecer, minimamente, a
realidade vivida na/da infância indígena. Estamos entendendo, na leitura teórica e metodológica do
contexto, que este torna-se um pressuposto basilar à um trabalho docente que se quer fazer
inclusivo, emancipatório e intercultural no sentido híbrido da questão. Consideramos que o termo
"cultura híbrida", conceito que pode ser compreendido como o ato de romper barreiras que separa
as culturas ditas "tradicionais" daquilo que é considerado "moderno", por exemplo, a cultura
indígena da cultura do indivíduo que vive no meio urbano.
Nesse sentido, para evitar uma visão "eurocêntrica" poder-se-ia realizar um trabalho
pedagógico que valorize as diferenças como forma de produção do conhecimento, o educador deve
incentivar os estudantes a reconhecerem a presença das diferentes culturas desde a Educação
Infantil, apontando para um olhar mais apurado à forma como o ensino e as áreas do conhecimento
científico, dentre os quais a Matemática faz parte, são pensados e legitimados na vida em sociedade.
Este espaço abre margem à Etnomatemática na cultura indígena. A Etnomatemática vem
demonstrando a sua importância no campo teórico e prático. D’Ambrósio (2013. p. 2) assim a
define:
[...] Etno, se refere ao contexto cultural do indivíduo, incluindo a linguagem e
comportamentos; matema tem relação com explicar, conhecer; tica tem relação com a
arte de técnica. Ficando assim, Etnomatemática: arte ou técnica de ensinar, explicar,
conhecer e entender, nos diversos contextos culturais.

Como citado acima, o programa Etnomatemática vem para "dar a voz" para os povos
culturais subalternizados, podendo dar a eles a oportunidade de relatar de que forma utilizam à
matemática no cotidiano, assim Medeiros (2005, p.15) afirma que "[...] ao romper com a ideia de
uma única ordem Matemática e instaurar outras maneiras de operar com a matemática, a
Etnomatemática se preocupa em problematizar o mito da universalidade desta Matemática".
Nessa perspectiva, o professor precisa ter conhecimento de quem são essas crianças; as suas
origens, o seu cotidiano, quais as suas dificuldades. Assim, uma forma que pode funcionar seria a
adoção de atividades que façam com que as crianças consigam compreender os conteúdos
matemáticos ensinados junto com a interação entre elas, evitando que fiquem isoladas. Este trabalho
poderia vir a ocorrer por meio de uma abordagem dos conteúdos matemáticos pelo viés da
Etnomatemática.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A abordagem metodológica adotada é a pesquisa qualitativa em educação a partir dos
pressupostos de Bogdan e Biklen (1994), de caráter descritivo-analítico, justamente porque tal
perspectiva permite ao pesquisador o contato direto com a situação investigada, bem como tratar de
forma detalhada e discutir os significados e sentidos atribuídos pelos sujeitos ao que se vive.
O foco da produção dos dados, conforme já mencionado na introdução, fora um projeto de
extensão universitária, intitulado; "Infância, Interculturalidade e Etnomatemática na Educação
Infantil: o atendimento à criança indígena" da UFMS, do qual fiz parte na condição de
acadêmico/colaborador. A ação contou com a participação efetiva de aproximadamente 24 pessoas,
dentre as quais destacam-se em média 10 professor@s da rede municipal e 14 acadêmic@s dos
cursos de licenciatura em Ciências Sociais e Pedagogia.
Para atingir o objetivo do estudo, foram realizadas ações, tais como: palestras, minicursos e
debates, para a ampliação da atuação d@ profess@r de Educação Infantil a partir das temáticas;
"Interculturalidade" e "Etnomatemática" na infância indígena. Em relação ao mapeamento da
população foram realizadas pesquisas em sites referentes à temática, dentre eles "Mapa Guarani
Digital" – figura 1 – e "Google Earth" – figura 2.
O recorte objeto de análise neste texto será a tentativa de demarcar o movimento migratório
do grupo indígena da etnia que vive no município e a percepção de uma coordenadora pedagógica
de uma instituição de Educação Infantil, a qual recebe crianças indígenas. O nome fictício da
coordenadora, adotado para sua identificação na pesquisa é Mboruvixa (Grande líder), termos da
língua indígena guarani.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Mato Grosso do Sul (MS) é o Estado que detém a segunda maior população indígena do
país, com 73.295 mil e Naviraí, cidade do interior do MS, em março de 2018, possuía
aproximadamente 50 crianças frequentando os Centros Integrados de Educação Infantil (BRASIL,
1998/2010). Sobre o assentamento indígena existente na cidade, localizamos Santiago Kue
conforme o mapa da figura 1.
Outrossim, esse assentamento na cidade de Naviraí Santiago Kue faz com que a migração
das crianças indígenas para as os CIEI’s aumente significativamente, principalmente, naqueles
próximos à BR – 163 (linha vermelha no mapa "C"). Mesmo com a demanda de alunos indígenas,
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pouc@s professor@s se interessaram em participar do curso de extensão, mesmo com a divulgação
por parte da UFMS e dos coordenadores. A figura 2 ilustra a localização do Estado do Mato Grosso
do Sul no mapa do Brasil (A); da cidade de Naviraí no Estado de MS (B) e; do assentamento
Santiago Kue na cidade de Naviraí-MS (C), sendo os círculos em cor "azul" e "verde" os locais das
Instituições de Educação Infantil, cujas crianças indígenas encontravam-se matriculadas.
Em relação à migração dos povos indígenas para a cidade, dentre outros fatores podemos
considerar "a grosso modo": A) Perda do território que se inicia com a chegada da Companhia
Matte Laranjeira após a Guerra do Paraguai (tríplice aliança) (FERREIRA, 2007) e; B) Participação
na produção de erva mate nos anos finais do século XIX. Logo em seguida, abertura de estradas e
formação da estrutura de muitas fazendas em consonância com a derrubada da mata, corte de cana
de açúcar, plantio de pastagem e outros trabalhos no campo. Atualmente, podemos mencionar a
presença das famílias indígenas nos seguintes trabalhos no meio urbano; usinas de cana-de-açúcar e
trabalhos considerados subalternos pela sociedade (PRADO; AGUILERA URQUIZA, 2015).
Buscando atender o foco investigativo, na perspectiva de avaliar o processo vivido na ação
de extensão universitária, a coordenadora fora indagada sobre qual fato e/ou qual encontro mais
chamou à atenção: “[...] teve uma palestra bastante esclarecedora, logo de início foi com o pósdoutor na área, eu acho que a gente conseguiu entender de que índio nós estamos falando [...] que
eles são diferentes em si, porque na verdade quando a gente pensa no indígena, a gente pensa neles,
todos iguais, como se a cultura deles fossem à mesma e não é, um índio de uma aldeia pensa de
uma forma, um índio de uma etnia pensa de outra [...] a gente primeiro deve identificar qual a etnia!
Da onde vêm? Qual a história da criança? Para poder depois pensar sobre ele, também tornar íntimo
dele, desde o cumprimento, [...] o nosso professor aplicou e, foi muito interessante [...] a surpresa da
criança quando a professora já cumprimentou a criança assim - no idioma guarani” (Mboruvixa).
Com base na fala de Mboruvixa, fica evidente a importância de compreender as diferenças
culturais existentes em sala de aula, evitando a visão de um índio genérico, como se todos fossem
iguais. O ideal é levar em consideração o contexto histórico dos povos indígenas, ou seja, em qual
aldeia essa criança vivia, como brincava, quais alimentos a sua família produzia. Assim, o docente
poderá identificar o idioma falado por essa criança indígena e aprender algumas palavras, ao menos
alguns cumprimentos, para que ela sinta-se acolhida, favorecendo a sua aprendizagem.
Mboruvixa também apontou para elementos promissores da mudança de concepção sobre a
temática, quando fora questionada sobre o que acreditava ter ressignificado com a inserção na
extensão: “Eu passei a ter um olhar diferente sobre essa criança. [...] então, eu procurei, como
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coordenadora, estar incluindo. Inclusive nós fizemos um projeto sobre a cultura indígena, [...]
trazendo a cultura do indígena para dentro da escola e nós vamos partir das famílias de indígenas
que estão dentro da escola [...] hoje eu vejo que é de suma importância que aconteça, que realmente
aconteça.
Em relação a este "olhar diferente", cumpre salientar a importância do tratamento
diferenciado para as crianças indígenas em determinados momentos e, em outros, a relevância de
tratá-las com igualdade, conforme a afirmação de Santos (2003, p. 10): "As pessoas e os grupos
sociais têm o direito de ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito de ser diferentes
quando a igualdade os descaracteriza". Nessa perspectiva, Candau (2003, p. 6) acrescenta que "[...]
não se pode pensar numa igualdade que não incorpore o tema das diferenças, o que supõe lutar
contra todas as formas de desigualdade, preconceito e discriminação".
Por fim, antes de concluir a entrevista, Mboruvixa foi convidada a refletir sobre como
poderíamos mudar essa realidade na sala de aula, isso tanto em relação à Interculturalidade quanto à
Etnomatemática: “[...] eu posso trabalhar questões de Matemática para ela [referindo-se à criança],
que a brincadeira favorece totalmente isso, desde os jogos matemáticos indígenas, [...] algumas
culturas brincam com a pedrinha, até com dardos, essas coisas assim a gente pode trabalhar na
Matemática, dentro das brincadeiras indígenas [...] o professor ele poderia contribuir muito mais se
ele conversasse com essa criança indígena, talvez trouxesse o pai dessa criança indígena para dentro
da sala, para de repente fazer outras perguntas para ele, entrevistar os pais, ou pedir para eles, que
tragam objetos que lembrem a cultura desta criança”.
No momento em que Mboruvixa aponta a possibilidade de entrevistar os pais, destacamos
que essa ação pode contribuir com os estudantes não indígenas que provavelmente não conhecem o
contexto de uma população indígena como também para uma pesquisa futura, constituindo-se em
um momento relevante para que os pais expliquem os motivos do movimento migratório da aldeia
para a cidade de Naviraí – MS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados evidenciam que as famílias migram por diversos motivos, muitas vezes
contrariando a sua cultura, alterando suas percepções e crenças. Pensando o contexto escolar, os
coordenadores e (futur@s) professor@s necessitam se preparar para receber a criança indígena de
modo a incluir a mesma nas atividades, para que ela possa conciliar as aprendizagens escolares com
os saberes de sua cultura. Por essa razão, compreendemos ser importante ter a Etnomatemática
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enquanto perspectiva de prática pedagógica. Os resultados evidenciam a importância de
investimentos em formação inicial e contínua, como também com o aprimoramento de pesquisas
acerca da emergente população indígena no contexto urbano, devido ao seu acentuado crescimento
nesses espaços.
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ANEXOS

Resumo
Relata-se parte dos resultados de uma investigação, desenvolvida na modalidade de trabalho de
conclusão de curso (TCC), da licenciatura plena em Pedagogia que teve como objeto de estudo ações
desenvolvidas no âmbito de um projeto de extensão em 2018, na Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul – UFMS, Câmpus Naviraí, intitulado "Infância, Interculturalidade e Etnomatemática na
Educação Infantil: o atendimento à criança indígena". Para a produção dos dados, adotou-se, para este
pôster, uma descrição e análise do percurso vivenciado pela coordenadora, por meio de um roteiro de
entrevista semiestruturado. O estudo se insere no campo das pesquisas qualitativas, de caráter
descritivo-analítico, com vista à caracterização de subsídios teórico-práticos sobre a temática dos povos
indígenas. Elegeu-se como referencial teórico, documentos e produções científicas sobre as temáticaschave da discussão em uma ampla relação com a cultura indígena em consonância com a caracterização
da região/população indígena na região do Centro-Oeste, especificamente em Mato Grosso do Sul e,
principalmente, do município. As impressões da realidade educacional evidenciam que existem algumas
barreiras para que o atendimento à infância indígena se faça de forma mais inclusiva, uma vez que, a
cultura escolar ainda insiste em abordagens estereotipadas sobre os modos de produção e de vida das
etnias. Contudo, face à promoção dos debates ocorridos na experiência analisada, foi possível perceber
ainda, que a discussão ampliou possibilidades do fazer docente em contextos interculturais e se
mostrou propícia à adoção da Etnomatemática enquanto perspectiva de prática educativa para os povos
indígenas que passaram por um movimento migratório aldeia-cidade.
Palavras-chave: Interculturalidade; Etnomatemática; Formação Continuada de Professores.
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INICIANDO A CONVERSA...
Desde o início da minha trajetória na Educação Pública, me identifiquei em trabalhar em
comunidades carentes, nas quais me sentia/sinto viva e necessária, confrontando em minha prática
as características da vida das pessoas moradoras dessas áreas com a minha, com suas peculiaridades
coletivas, já que cada favela é uma, e individuais, pois cada experiência é única. Além de ter
morado em duas comunidades distintas e frequentar regularmente outras para visitar familiares, já
trabalhei em algumas escolas inseridas em áreas de conflito. Dentre as comunidades mais
marcantes, posso citar o Complexo de Acari – à época, região de menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) da América Latina. Contudo, nenhuma experiência vivida se assemelha à realidade
da Vila Cruzeiro (VC), pertencente ao Complexo da Penha (CP), cidade do Rio de Janeiro, onde
leciono em uma instituição pública municipal desde o ano de 2016, em que não há um dia sequer
sem que escutemos um disparo ou tomemos conhecimento de conflito corrente em alguma subregião da favela.
Ao chegar à Unidade Escolar (U.E.), em maio de 2016, recebi uma turma de 4º ano ávida
por conhecimento, na qual alunos e responsáveis se mostravam interessados, me dando um ânimo
enorme para projetar e trabalhar em cima das suas demandas. O segundo bimestre estava em curso e
dei continuidade ao trabalho iniciado, pensando no período seguinte, para o qual planejei um
concurso de soletração, que duraria todo o terceiro bimestre e contaria com uma premiação e a
presença dos responsáveis. Essa proposta instigou a turma a ler mais e não faltar, pois quem faltasse
sem justificativa estaria de fora da competição na semana, isto é, não pontuava, o que propiciou
uma alta frequência durante todo o bimestre. Percebendo que as crianças gostavam muito das
histórias que eu lia diariamente e adoravam replicar as ilustrações dos livros, comecei a pensar em
uma forma de integrar as artes visuais ao trabalho em sala de aula, propondo para o último período
do ano letivo, algumas pesquisas, releituras, produções autorais que culminaram em uma vernissage
no final do bimestre encerrando os trabalhos. Tudo ocorreu quase a contento, porém em uma das
etapas desse bimestre aconteceria um passeio ao Museu de Arte do Rio (MAR) e outro ao Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB), para os quais inscrevi a turma e fomos selecionados, sem termos
conseguido visitar, pois em todas as datas marcadas, fomos impedidos, eu de entrar e eles de saírem
da comunidade, por conta de tiroteios. O projeto caminhou, a vernissage foi um sucesso, mas a
tristeza em não poder ofertar aos meus alunos aquilo que tão facilmente consigo oferecer aos meus
filhos, me marcou.
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No ano seguinte, prossegui com a turma para o 5º ano do Ensino Fundamental I e, então,
eles contavam em poder passear desta vez, já que teríamos um ano inteiro pela frente. Ledo engano,
pois não ocorreu assim, já que infelizmente tivemos duas visitas marcadas e canceladas ao MAR,
novamente, pelo mesmo motivo anterior. Já no final do ano letivo de 2017, tendo conhecimento de
que muitos dos meus alunos nunca haviam ido ao cinema, marcamos nossa despedida em um
shopping com direito a cinema e lanche em uma rede famosa de fast food, mas qual não foi minha
surpresa quando a mãe de uma das alunas mais participativas da turma disse que provavelmente não
autorizaria sua ida ao passeio porque a menina é negra e, segundo ela: “a gente não pode ficar
olhando muito na vitrine, porque eles acha que a gente vai roubar”. A partir desse momento,
ratifiquei que a minha história de vida, muito pouco ou nada, tinha a ver com a daquelas pessoas
com quem me identifico tanto. A narrativa daquela mãe deixou claro que os espaços em que
vivemos ou frequentamos, sejam eles públicos ou privados, carregam estigmas que eu reconheço,
porém desconheço, pelo fato de não ser negra. A Emilly, menina quase impedida de ir ao passeio,
foi e me confidenciou que aquele havia sido o melhor dia da vida dela.
Almeida (2018, p. 47) diz que “Desde que [começou] a integrar as ações do movimento
negro e estudar a fundo as relações raciais, [passou] a prestar atenção no número de pessoas negras
nos ambientes que frequente[a], e que papel desempenham”. Me percebo nesta fala, pois embora
não-negra, meu incômodo me motiva e esta percepção do autor me é presente desde a adolescência,
quando passei a fazer passeios fora da comunidade que vivia e percebia que as pessoas negras
presentes eram somente aquelas que estavam servindo. A capacidade de me incomodar com tal
problemática, me permitiu analisar, já na fase adulta e com apoio de movimentos sociais, de
maneira mais ampla a motivação dessa estruturação social. Perguntas como “Não há sequer um
negro que queira estar aqui?” ou “Por que só há aquela família negra aqui?”, que sempre me
instigaram, passaram a apresentar respostas desanimadoras através da desconstrução do personagem
do homem negro que é forte e só é capaz de trabalhar em serviços que não exigem capacidade
intelectual, porém são os mais eficientes com a força bruta; da desconstrução da mulher negra que
só sabe limpar, cozinhar e cuidar e, principalmente da desconstrução da premissa meritocrática que
fomenta a crença de que somos todos iguais, basta querer. Todos esses pontos trouxeram a ideia de
me aprofundar no tema citado a partir das trocas e vivências no espaço acadêmico. A absorção da
problemática da ocupação dos espaços urbanos pela população negra, a fim de alavancar seu
desenvolvimento socioeducacional, surge em meio à necessidade de fazer florescer nas escolas
“Marias-Novas e Negros Alírios” (EVARISTO, 2007), ampliar o capital cultural dos alunos para
que eles se reconheçam como negros, se percebam pertencentes aos espaços urbanos, observem e se
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apropriem destes lugares para que suas experiências sejam ampliadas para além das fronteiras
seccionárias a que são impostos, sobretudo pela estrutura social racista a que estão submetidos.
PROFESSORES E URBANISTAS: UNINDO SABERES EM PROL DA DEMOCRATIZAÇÃO
DE ACESSO
O tema de interesse desta pesquisa é o desenvolvimento socioeducacional da população
negra periférica e sua inserção nos espaços urbanos. Portanto, compreendo que tanto o professor
quanto o urbanista são personagens fundamentais na construção da pluralidade da ocupação dos
espaços da cidade. A partir de tal compreensão, percebo que de nada vale uma cidade homogênea
se vivemos em uma sociedade plural. Seguindo esta premissa da pluralidade, percebo que se faz
necessário que todos os espaços estejam abertos e sejam ocupados de maneira democrática pois,
sendo o Brasil a unidade federativa com maior número de pessoas negras fora do continente
africano e o segundo maior país com população negra, estando atrás somente da Nigéria, país
africano, como podem as ocupações dos espaços públicos estarem tão restritas à população nãonegra, restando a população negra poucos espaços, como aqueles construídos à margem da cidade
organizada, planejada e culturalmente ampla? Por que a cultura negra não se enquadra na cidade?
Por que o negro que ocupa os espaços “brancos”, “precisa” considerar a cultura americana e
eurocêntrica para ser aceito? Por que os espaços urbanos públicos ou privados têm negros servindo
e raramente usufruindo? As respostas a esses porquês estão embasadas na estrutura social racista a
que este trabalho visa combater desde a escola.
O conceito de ocupação que busco para alimentar esta pesquisa e moldar minhas práticas
tanto no âmbito da Educação, como na Arquitetura e Urbanismo, é o de pertencimento do todo, que
permitirá que meu aluno, minha filha, meu marido não sejam os únicos negros nos espaços que
frequentem, sejam estes educacionais, de lazer ou de trabalho. Concordo com Narciso (2009, p. 10)
ao citar Tuan (1975), quando diz que “O lugar é criado pelos seres humanos para os propósitos
humanos” e é exatamente nessa linha de pensamento que a cidade precisa se tornar acessível, pois
“acessibilidade não é somente física, mas também simbólica, e a apropriação social dos espaços
públicos urbanos tem implicações que ultrapassam o design físico de ruas, praças, parques, largos,
centros comerciais e prédios públicos” (NARCISO, 2009, p. 3-4).
As fontes utilizadas para esse trabalho serão os relatos coletados na Vila Cruzeiro e em
outras comunidades do Complexo da Penha, sobretudo serão contempladas as falas das crianças,
suas produções coletivas e individuais (desenhos, imagens, modelagem, instalações, registros, etc.),
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os registros feitos durante minhas observações, as rodas de conversas com as crianças e as
entrevistas feitas com os responsáveis, equipes docentes e pessoas da sociedade civil como um
todo. Pretendo ouvir, inclusive, pesquisadores do movimento negro e fazer um levantamento com
universitários e acadêmicos negros que possam expressar suas experiências educacionais e
vivências culturais que os moldaram até a entrevista.
Dessa forma, venho fazendo um levantamento bibliográfico acerca de bases teóricas e
autores com quem possa dialogar, tendo em LYNCH (2011); ALMEIDA (2018); SANTOS (1980);
FREIRE (2019); BOURDIEU (2007), entre outros, referenciais teóricos com os quais dialogo
acerca de cultura, educação, negritude, ocupação, apropriação, espaço, cidade e urbanização.
FINALIZANDO, SEM CONCLUIR
Esta pesquisa tem como foco elucidar, confrontar e combater o racismo estrutural, os
privilégios de grupos socialmente interessados em sua manutenção e suas imposições no destino
socioeducacional da população negra periférica, indo além, foca em reconhecer e apresentar a
cidade como um espaço abrangente a ser ocupado, manipulado e reinventado por todos que a
compõem, sem distinções. A ideia principal a ser desenvolvida com este trabalho é a de contemplar
o reconhecimento da pluralidade da cidade e a oportunidade de ocupação de seus espaços pela
população negra, a fim de ampliar e fomentar a troca cultural a partir das experiências vividas para
que assim o desenvolvimento educacional se dê plena e amplamente, dialogando com todas as
perspectivas que as relações sociais propõem, reconhecendo a influência do papel do professor na
comunidade escolar, bem como a do urbanista na sociedade e integrando esses papéis a partir de
reflexões e experimentos diversos de reconhecimento de área e inserção em lugares diversos.
Tendo em vista que este trabalho visa atender expectativas sociais de apropriação de espaços
pela comunidade negra, objetivo produzir uma cartografia com os dados coletados durante a
pesquisa, visando compreender os pontos de interesse dos alunos das escolas públicas situadas nas
comunidades da região estudada, mapear os espaços públicos e privados dentro e fora das favelas
que habitam, sinalizar as questões de mobilidade e custos de acesso, para que a apropriação do
espaço não perpasse apenas pela discussão, mas seja palpável, promovida através da escola e da
conscientização de pertencimento desde a família.
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Resumo
Este artigo é fruto de uma pesquisa inicial de Mestrado em Educação, ligado a uma universidade
pública do Rio de Janeiro, que trata do desenvolvimento socioeducacional de sujeitos negros periféricos
a partir de suas experiências na Educação Básica, em escolas públicas inseridas em comunidades
carentes do Rio de Janeiro, tendo como foco sua inserção em espaços urbanos caracterizados pela
exclusão de determinados grupos sociais, em especial a população negra. Sendo assim, provoca
reflexões acerca do acesso à cultura; da apropriação da cidade e sua relação com o sucesso ou fracasso
escolar; o desenvolvimento educacional, as experiências vivenciadas através da escola e a figura do
professor e a formação coletiva e individual e as motivações que levam o aluno negro a chegar,
permanecer, se excluir ou ser banido do sistema educacional formal. O estudo se utiliza da história do
acesso do negro à Educação Pública no Brasil, da urbanização das cidades e do acesso e formação dos
espaços urbanos, buscando discutir e compreender a direta ligação entre a qualidade do processo
ensino-aprendizagem, os acessos e o urbanismo, a fim de auxiliar o fazer docente. A pesquisa em
questão entrelaça três perspectivas: minha experiência de vida como observadora e combatente do
racismo estrutural que vigora na sociedade, minha prática docente e minha primeira graduação em
Arquitetura e Urbanismo, onde aprendi a analisar tudo o que se vive, se troca, se percebe e se
experimenta, fundamentando minhas relações sociais e atuação em sala de aula com os aspectos
cotidianos, além das teorias que compreendem o pleno desenvolvimento do cidadão. A partir desse
ponto, torna-se perceptível que só é possível aprender, no sentido amplo da palavra, quando se é
oportunizado a experimentar, perceber, trocar e vivenciar.
Palavras-chave: Escola; Espaço Público; Apropriação; Periferia; População Negra.
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INTRODUÇÃO
“Ei, psiu! Poderia falar com você?” Foi assim que uma conversa, no corredor da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, começou. Algo despretensioso, que inicialmente
pareceria corriqueiro, por ser um papo de corredor de congressos acadêmicos. A colega queria mais
informações sobre o referencial teórico, mas, no fim, a conversa, o encontro, foi se direcionando
para algo que até então eu não esperava.
A mulher que me chamara tinha por volta de sessenta anos e estava ali porque sua filha
também iria participar do congresso. Ela entrou por um acaso na sala onde eu estava realizando a
minha fala e foi esse acaso que a fez vir ao meu encontro e contar-me sua história.
É curioso como as histórias perfeitas vêm ao nosso encontro, por meio de narradores
apaixonados pelo cotidiano. Os olhos dela estavam marejados e sua fala ofegante porque algo ali
havia lhe tocado, e ela precisava enunciar seus sentimentos.
Contara-me que não tinha feito graduação, que sua vida foi só trabalho, hoje, aposentada,
podia conhecer a academia com a filha que estava no doutorado, no entanto, até aquele dia, tudo era
muito distante do que ela era. Ela se sentia feliz com o caminho que a filha havia trilhado, como
toda mãe, porém, em meio a todo aquele linguajar acadêmico, era como fosse surda em um
concerto de música: não ouvia, mas sentia. Tudo era belo.
Essa mulher negra, em dado momento da conversa, contara que sua filha teve a “sorte de
parecer com o pai”, sim, foram essas as palavras que a senhora usou, entretanto, estas não me
causaram estranheza, já que Fanon me ajudou a entender a necessidade de salvação pelo
clareamento da pele. O que a fez entrar naquela sala, no momento de minha fala, foram as
semelhanças físicas que a mesma via em mim.
No corredor, em meio a emoção, a jovem senhora me fez um pedido: que eu continuasse a
contar histórias, histórias de mulheres negras que encontram outro caminho, diferente daqueles que
já conhecemos, caminhos esses que não escolhemos, porém, que nos foram dados como única
opção. Ela afirmou ainda quanto aquele trabalho é importante para todas as mulheres negras que
ainda estão por vir.
Segundo Cyrulnik (1995, p. 44), “o encontro cria um campo sensorial que me descentra e
me convida a existir, a sair de dentro de mim para viver antes da morte”, antes de sair do convívio
humano. Nossa pesquisa se situa entre os homens. No que diz respeito ao tema do encontro, a
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poetisa Rita Reikki contribui de maneira interessante para o sentido dessa narrativa, quando, em seu
poema “Me Encontro”, afirma que o indivíduo se encontra no espaço em que ele acreditava estar
perdido e se subdivide no encontro, sem mais julgar. A poetisa também aborda o tema desta
pesquisa.
Aquela conversa rápida poderia ter sido mais uma conversa de corredor, mas essas
discussões ainda são ausentes nos meios acadêmicos. É bem verdade que, nos últimos anos,
conseguimos romper com as pesquisas engessadas, presas aos formalismos acadêmicos. No entanto,
para além de nossas falas, é necessário que possamos sentir e vivenciar a realidade sobre a qual
pesquisamos.
Depois desse encontro, participei de muitos outros seminários, congressos, simpósios e
colóquios, que me renderam outros encontros, e que me ajudaram a construir novos discursos, além
de terem me reconstruído como mulher negra e pesquisadora. Entretanto, esse foi importante para
que eu percebesse que, quando se fala de mulher negra, algumas páginas de dissertação são poucas
para tanta subjetividade.
Além do mais, em nossa atual conjuntura política, em que o sexismo e a misoginia derrubam
Presidenta da República, é preciso mais do que nunca empoderar mulheres, de modo que essas
possam ser/ter instrumentos para as lutas que virão.
O conceito de empoderamento aqui abordado é o mesmo utilizado por Berth, a partir de
reflexões de Freire, hooks, Collins, Davis e Batliwala: onde a autora afirma que empoderamento é
a aliança entre o se conscientizar criticamente e transformar na prática, (grifo
meu) algo contestador e revolucionário na sua essência. Partimos de quem entende que
os oprimidos devem fazer para contribuir para isso é semear o terreno para tornar o
empoderamento fértil, tendo consciência, desde já que ao fazê-lo entramos do
inimaginável: o empoderamento tem a contestação e o novo no seu âmago, revelando,
quando presente, uma realidade sequer antesimaginada. É, sem dúvidas, uma
verdadeira ponte para o futuro. (BERTH, 2018, p. 129-130).

Chegou o momento em que é necessário tomar a caneta para si, e escrever as nossas próprias
histórias, rompendo com todo e quaisquer estereótipos e histórias que nos foram contadas até hoje.
Esse fazer é por nós, e por todas as mulheres negras que nos antecederam e que construíram o
caminho para que, hoje, possamos assumir lugares que antes nos foram negados, “nossos passos
vêm de longe”. É por essas mulheres que narrativas como essas precisam existir.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

699

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

SEÇÕES DO TRABALHO
A voz de minha bisavó ecoou
criança
nos porões do navio.
Ecoou lamentos
De uma infância perdida.
A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.
A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
No fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela.
A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e fome.
A voz de minha filha
recorre todas as nossas vozes
recolhe em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.
A voz de minha filha
recolhe em si
a fala e o ato.
O ontem - o hoje - o agora.
Na voz de minha filha
se fará ouvir a ressonância
o eco da vida-liberdade.
Conceição Evaristo

Os belos versos de Conceição Evaristo sintetizam tudo aquilo que desejo com este projeto:
ouvir o eco das vozes que emudeceram e que a história tem tomado como coisa inaudível, além de
conhecer as práticas, as táticas e os atos de subversão.
Sou mulher negra, nasci, vivo e trabalho na Baixada Fluminense (Região Metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro). Além disso sou mestre em educação pela Universidade Federal Rural do
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Rio de Janeiro. No mestrado, dediquei-me a narrar histórias de mulheres como eu, que chegaram
aos cursos de pós-graduação stricto sensu. Narrar caminhos e empoderar outras mulheres.
Nós, mulheres negras da periferia, a todo tempo precisamos nos autoafirmar e reescrever
nossas histórias, não nos esquecendo, entretanto, de que, um dia, nossas bisavós, avós e mães foram
escravas, amas de leite; que, para sustentar suas famílias, tiveram um subemprego e, mesmo assim,
mantiveram-se na luta. Deixemos ecoar dentro de nós as vozes destas milhares de mulheres negras
que nos antecederam, conforme nos escreve Evaristo, registrando e revelando uma face da história
das mulheres.
Tomo como inspiração os versos de Conceição Evaristo para continuar narrando histórias de
mulheres negras. Proponho também trançar um paralelo entre as falas de Berth e os versos de
Evaristo, pois, o que busco, nesta pesquisa, são as transformações de atos, falas e a conscientização
coletiva que algumas mulheres negras vêm desenvolvendo, principalmente na periferia Fluminense.
Pretendo encontrar mulheres que de alguma forma se tornaram protagonistas em seu meio, tomando
a caneta para si e escrevendo a própria história.
Esta necessidade de continuar ouvindo e contando outras histórias encontra base na
revolução que alguns coletivos de mulheres negras têm desenvolvido em nossas cidades e,
principalmente, nas universidades. Como, por exemplo, o Coletivo Dandara, da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. É importante contar como essas mulheres chegam a esses
Coletivos e o que esses coletivos fazem em suas concepções de mundo; como é ser mulher e negra
na periferia, pois, as mulheres que nos substituirão, talvez, queiram ouvir ou ler as histórias dos
nossos caminhos.
Afirmo isso porque bell hooks, intelectual e feminista norte-americana, menciona, em seu
texto Intelectuais Negras, que algumas de suas alunas lhes fazem perguntas sobre sua vida, na
tentativa de conhecer os caminhos que ela percorreu para chegar a ser reconhecida como intelectual.
Afirma: “Esse apaixonado interrogatório frequentemente ameaça meu senso de intimidade (o que
existe), mas tem raízes num profundo desejo de compreender o processo pelo qual algumas negras
escolhem a vida intelectual” (HOOKS, 1995, p. 477).
A esses Coletivos, dos quais fazem parte nossas futuras interlocutoras, chamaremos de
“Quilombo”. Tal metáfora só é possível, porque, segundo Munanga e Gomes (2006), Quilombo
“trata-se de uma reunião fraterna e livre, com laços de solidariedade e convivência resultante dos
esforços dos negros escravizados de resgatar sua liberdade e dignidade”. Os mesmos autores
afirmam ainda que a história da escravidão mostra que a luta e a organização dos Quilombos são
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marcadas por atos de coragem, que se caracterizaram pelo que se convencionou chamar de
“resistência negra”, isto é, por uma resistência material e simbólica, onde os membros dessas
comunidades não se submeteram a um sistema imposto que, para eles, retirava sua liberdade.
Portanto, pensar os coletivos femininos negros como Quilombo é reafirmar essa ancestralidade de
lugar de refúgio, resistência e luta.
Pensar as mulheres negras dentro dos Coletivos/Quilombos femininos é romper com a
história única, que Chimamanda Ngozi Addichie, em sua palestra no TED (Technology,
Entertainment, Design), intitulada “O perigo da História Única”, nos alerta que é preciso romper
com a ideia do colonizador de que nós, mulheres negras, somos boas para cama ou para cozinha.
No primeiro caso, prostitutas; no outro, servas.
Romper com as histórias que nos foram contadas é o nosso compromisso e o nosso dever em
relação a elas. Conforme aprendemos com Freire:
O verdadeiro compromisso é a solidariedade, e não a solidariedade com os que negam
o compromisso solidário, mas com aqueles [aquelas] que, na situação concreta, se
encontram convertidos em “coisas” (FREIRE, 1979, p. 19).

Aqui desejo conhecer, ouvir e, posteriormente, narrar histórias de outras mulheres negras da
periferia que buscam ser protagonistas de suas histórias e que, com isso, buscam também formar
política e intelectualmente outras mulheres, construindo, assim, uma rede de solidariedade e
empoderamento dentro dos Coletivos/Quilombos. Quero saber o que falam e o que estão
produzindo, o que escrevem, onde trabalham e por que procuraram esses Coletivos/ Quilombos. O
que elas fazem com toda a bagagem política e teórica que adquiriram, onde adquirem essa bagagem
e para onde vão essas mulheres?
Quais caminhos de formação, formal e informal, essas mulheres percorreram para romper
com o lugar comum, em que são colocadas todas as mulheres negras? Traçando um paralelo entre
os versos de Evaristo e o texto de Berth, a necessária questão que abarca nossa pesquisa é encontrar,
nessas mulheres, as vozes/ conscientizar criticamente e ato/ transformar na prática, mostrando o que
os Coletivos/Quilombos podem/fazem por/com essas mulheres negras da periferia fluminense.
O caminho metodológico desta pesquisa será traçado a partir da metáfora do encontro que
acontece ao longo do caminho, pois é no caminho que os encontros acontecem e, a partir deles, a
pesquisa irá se constituir. Tal opção tem origem no que acreditamos ser um rompimento com a
forma colonial de se fazer pesquisa, principalmente com a população de origem africana.
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É preciso romper com tal forma de se fazer ciência, pois, segundo Walter Mignolo:
começar por abandonar a ideia universal de humanidade que nos foi imposta pelo
Ocidente, modelada sobre o ideal imperial de ‘homem branco, heterossexual e
cristão’, e desfazê-la, para reconstruí-la na beleza e na incontrolável diversidade da
vida, do mundo e dos conhecimentos. (MIGNOLO, 2013, versão digital).

Enquanto mulher negra que sou, escolhi falar com, e, para falar com, é preciso eleger uma
metodologia de pesquisa, na qual eu possa levar em conta a nossa ancestralidade, já que os povos de
origem africanas transmitem suas tradições de forma oral. Logo, pensar a metodologia de uma
pesquisa com é levar em conta a ancestralidade de quem quero encontrar. Por essa razão, a narração
é o instrumento metodológico desta pesquisa.
CONCLUSÕES
Por ser uma pesquisa em andamento não possuímos conclusões, já que, estamos no início
da caminhada, onde, dentro do planejamento do projeto nos encontramos no estágio de revisão de
bibliografias que dialogam com a temática da pesquisa, entretanto, pretendemos com essa pesquisa
fomentar o fortalecimentos dos coletivos de mulheres negras além de construindo uma rede de
solidariedade e empoderamento, a partir da formação ofertada pelos coletivos.
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Resumo
Este artigo é um resumo do projeto de tese intitulado “A VOZ E O ATO: a contribuição dos coletivos
de mulheres negras para conscientizar criticamente e transformar na prática.”, que se pretende discutir a
formação intelectual de mulheres negras da Baixada Fluminense que participam de coletivos femininos.
É importante ressaltar que este artigo é apenas uma apresentação da pesquisa de doutoramento, que se
encontra em seu primeiro ano. Tal projeto pretende-se traças os caminhos que essas mulheres
percorrem em busca de formação (formal e informal). Como esses coletivos contribuem para que essas
mulheres construam pensamento crítico e com isso transformem seu meio exigindo políticas públicas
reparados, entre outras demandas. Já se sabe que os coletivos formam, o que desejamos é saber como
essa formação acontece, quais os instrumentos, metodologias e avaliativos são utilizados afim de
construir o do pensamento crítico e consequentemente a transformação prática se torne realidade.
Como esses espaços colaboram para que essas mulheres possam ser protagonistas de suas histórias e de
tal modo, formando e sendo formadas política e intelectualmente, construindo, assim, uma rede de
solidariedade e empoderamento. O caminho teórico metodológico desta pesquisa será traçado a partir
da metáfora dos encontros que acontecem ao longo do caminho, pois é no caminho que os encontros
acontecem e, a partir deles, a pesquisa irá se constituir. Encontros com Gomes, Santos, hooks, Adichie,
Evaristo, Silva e com tantas outras mulheres negras que vivem e/ou trabalham na Baixada Fluminense,
participam de Coletivos Femininos e que buscam protagonizar suas histórias. Eleger apensas mulheres
negras como referencial teórico é uma opção política.
Palavras-chave: Mulheres negras; coletivos; formação.
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O EMPODERAMENTO ETNICO-RACIAL NEGRO
ATRAVÉS DA APROPRIAÇÃO DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA DE HERÓIS AFRICANOS NA INFÂNCIA
Jefferson Duarte Pacheco – UFES

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A literatura é essencial no processo de aprendizagem para os educandos, especialmente da
leitura e da escrita, pois ouvir histórias possibilita ao aluno expandir seu campo de conhecimento,
desde a língua escrita até a oralidade. As pessoas tem por necessidade de se comunicar, gerar
informação, transmitir e resgatar e contar histórias. Compartilhar experiências tem significação para
todo o grupo. “É comum que os povos se orgulhem de suas histórias, tradições, mitos e lendas, pois
são expressões de sua cultura e devem ser preservadas” (JOVINO, 2006, p. 3).
A literatura infantil se constituiu como gênero literário durante o século XVII. A arte,
incluindo-se a literatura, não ficou imune às transformações sociais. A literatura funcionava naquele
período e até hoje como veículo para a leitura, mobilizando a percepção sensorial, o pensar, o sentir
e o agir dos indivíduos, bem como dos seus grupos sociais de pertença.
Há muitos anos, ela ficou “pertencente” apenas a um grupo especifico, pois julgavam-se
intelectos, caracterizando-os como possuintes do total e absoluto saber, enquanto outros grupos,
membros também da sociedade eram menosprezados e inferiorizados.
Com este intuito buscou-se a necessidade de promover através da contação de história,
utilizando-a como ferramenta pedagógica, o resgate e valorização cultural de heróis africanos na
infância, para que os educandos, especialmente negros, sintam-se representados.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No Brasil e no mundo vive-se em tempos onde a mídia e as tecnologias estão cada vez mais
acessíveis às crianças, afinal, as informações são disponibilizadas para sociedade com celeridade.
As histórias contadas, as quais observa-se a riqueza da oralidade, estão deslembradas, o que
evidencia a problemática no trabalho docente, tornando assim um trabalho desafiador para o
educador fazer com que o seu aluno tome gosto e prazer pela leitura.
A contação de história é um instrumento de suma importância no desenvolvimento do
educando na educação infantil, pois é a partir dos contos que ela adquire um interesse nos livros
desenvolvendo hábitos permanentes de leitura, e deve ser vista como um momento mágico
vivenciado pela criança, onde a ludicidade lhe proporciona possibilidades para o desenvolvimento
do seu raciocínio lógico e assim possibilitando a construção e o incentivo na formação de
criticidade na vida adulta.
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O ato de “contar” está ligada de forma íntima e necessária ao desenvolvimento humano, pois
através da leitura percebe-se que a imaginação nos torna capazes de manipular as situações de
aprendizagem e convivência em sociedade, fortalecendo o processo de confiança em si mesmo e
estimulando o desenvolvimento cognitivo.
O estudo enfoque terá como finalidade salientar a respeito da ferramenta contação de
história como prática pedagógica para a promoção do empoderamento, resgate e valorização
cultural de heróis africanos na infância. A contação de história poderá resgatar as tradições,
costumes e saberes que foram transmitidos por Benedito Meia Légua, Zacimba Gaba e Nego
Rugério, para que os alunos obtenham tanto o conhecimento, como respeitar a diversidade cultural
existentes nos inúmeros espaços.
A escola é de suma importância no desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança que,
através de construção de experiências forma um elo entre o educando e um novo agente, sendo
assim: “[…] a escola pode transformar o ser que se educa em um novo agente, um novo construtor
de experiências, um elo fundamental nessa imensa cadeia de humanidade que atravessa os séculos.”
(CHIAPPINI, 2011, p. 27)
No âmbito escolar, a literatura nem sempre foi vista como algo prazeroso, que pudesse
encantar, e na escola tão pouco exercia a prática da importância no aprimoramento e
desenvolvimento cognitivo das crianças no âmbito educacional. É importante que o professor
considere o perfil dos alunos de cada modalidade de ensino, perceber as suas vivências de mundo e
os interesses pela leitura. O foco centralizador da contação de história é claro na educação infantil,
pois os professores priorizam o momento de leitura para que desperte no aluno a imaginação, o
raciocínio e o desenvolvimento de suas linguagens.
Pois, conforme afirma Oliveira (2011, p. 50) a educação infantil: “Deve priorizar o
desenvolvimento da imaginação, do raciocínio e da linguagem, como instrumento básico para a
criança se apropriar de conhecimento elaborados em seu meio social, buscando explicações sobre o
que ocorre à sua volta e consigo mesma.” A contação de história comparece relativamente ligada ao
resgate cultural, pois as contribuições culturais realizadas pelos heróis africanos perdem forças no
ambiente escolar.
As histórias expressam valores que a escola deve tomar parte, proporcionando através das
atividades pedagógicas do professor uma aproximação do aluno com as tradições culturais que as
envolve.
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Neste contexto, é de suma importância o envolvimento dos alunos para que possam adquirir
conhecimento sobre sua história de luta, vida e de sobrevivência. No Brasil, foi criada a Lei nº
10.639/2003 que posteriormente foi completada pela Lei 11.645/08, onde determina que no espaço
escolar é necessário abrir espaços de discussão e reflexão sobre o ensino da cultura africana e afrobrasileira, fazendo assim parte do currículo escolar, como também do projeto político pedagógico
da escola, trabalhando de forma direta ou indireta, multidisciplinar ou interdisciplinar.
Percebe-se, portanto, a grande importância de a escola proporcionar um aprendizado de
qualidade que abranja toda a diversidade de seus alunos contribuindo para um aprendizado
reflexivo. Logo, a contação de história pode contribuir para a formação de alunos como melhores
leitores. A educação infantil, passou ao longo dos anos por grandes mudanças, como por exemplo
na sua função, onde anteriormente a mesma tinha função assistencialista e atualmente a educação
infantil tem por objetivo fazer com que o aluno desenvolva suas habilidades e competências mesmo
que ainda muito pequeno.
Sendo a criança o centro do processo e a mesma inserida no espaço deve-se promover
temáticas de discussão e reflexão a respeito das relações étnicos raciais.
Faz se necessário utilizar a contação de história para as crianças na educação infantil, pois, a
partir dos contos, elas podem adquirir conhecimento de sua cultura. O papel do educador como
mediador do processo de transmissão e aquisição de conhecimento cultural neste momento será de
grande valia.
Segundo Silva (2009, p. 98): “Mesmo hoje, neste nosso mundo regido pela tecnologia de
computadores e videogames, os contos de fadas tradicionais continuam a magnetizar as plateias
atentas – e isso pode ser comprovado por qualquer contador de histórias.” Porém, não se pode
contar histórias às crianças de qualquer jeito, há a necessidade de o contador criar um mundo lúdico
onde a mesma seja capaz de vivenciar o encanto de cada parte da história.
Nesta relação entre memória, comunidade, sociedade e escola que se pretende discutir e
levantar a seguinte problemática: Quais as contribuições da contação de história de heróis africanos
como veículo de empoderamento negro na infância?
Por conseguinte, o estudo propõe um aprendizado significativo, comtemplando os
conhecimentos sobre a valorização cultural, motivando os alunos à educação compatível com uma
sociedade democrática, que valorize as raízes étnico-culturais.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O resultado da pesquisa se dará após a aplicabilidade da contação de história para as
crianças da educação infantil, onde o pesquisador irá sondar o comportamento, envolvimento e
integração dos educandos na história através de uma roda de conversa após a encenação.
De forma empírica, o pesquisador obteve informações a respeito dos Heróis Africanos
através da Coleção “História dos Vencidos” do autor mateense Maciel de Aguiar que vem lutando
durante décadas para a permanência, valorização e resgate das raízes africanas no município de São
Mateus.
A Coleção “História dos Vencidos” possui a publicação de 25 histórias de personagens
africanos, tais como: Benedito Meia Légua, Silvestre Nagô, Constância d’Angola, Negro Rugério,
Rosa Flor, Teodorinho Trinca-Ferro, Zacimba Gaba e dentre outros que contribuíram de forma
direta e indireta para a cultura brasileira e mateense.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa será conduzida com base nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa
qualitativa. O estudo se fundamentará através de classificação descritiva e exploratória.
A metodologia a ser empregada para a realização da pesquisa será revisão bibliográfica e
pesquisa ação. Para Gil (2010, p. 29) “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já
publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros,
revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos.”
Neste estudo será empregada pesquisa-ação por desempenhar um papel ativo e significativo
no desenvolvimento da pesquisa, por meio da contação de história. Segundo Barros e Lehfeld
(2000, p.92):
A pesquisa ação, é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema
estão envolvidos e de modo cooperativo ou participativo.

A pesquisa-ação será de grande valia para a pesquisa, pois o pesquisador aplicará uma
contação de história nas instituições infantis e analisará o comportamento, o envolvimento e
integração das crianças na história através de uma roda de conversa após a encenação.
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A pesquisa terá como análise e universo 3 Centros de Educação Infantil, sendo 1 Centro de
Educação Infantil da Rede Pública Municipal, 1 Centro de Educação Infantil da Rede Privada
Municipal e 1 Centro de Educação Infantil localizada numa Comunidade Quilombola, sendo as
instituições situadas no Município de São Mateus – ES, direcionada as turmas de 05 anos.
Neste contexto, corroborando com os autores, todo o problema surgido na pesquisa será
sanado no coletivo, as ações proporcionarão benefícios a todos os envolvidos, pois é um tipo de
pesquisa social com base empírica a qual sua ação ou resolução do problema será com a
participação de todos os envolvidos.
CONCLUSÕES
Muitas são as obras literárias afrodescendentes desconhecidas por alunos e principalmente
por professores, pois elas podem auxiliar na discussão numa busca da equidade, valorização e
resgate da cultura negra. Após as rodas de conversa que serão realizadas nas instituições infantis, os
alunos perceberão o quanto as literaturas afrodescendentes, pois muitos deles se sentirão
representados pelos heróis africanos.
O objetivo central deste ensaio foi analisar o quanto a ferramenta contação de história é
indispensável para a minimização de discursos racistas, preconceituosos e discriminatórios, pois
quando utilizada de forma significativa poderá desenvolver posturas de equidade, respeito e
valorização cultural do negro.
As diferenças, seja elas qual for sempre existirá, agora a forma de como são discutidas e
construídas que devem ser consideradas. Nesse sentido, cabe à escola, em sua função social de
democratização do conhecimento acumulado historicamente, realizar espaços de reflexão sobre a
forma de como o(a) negro(a) é mencionado, sempre de forma subalternizada ou inferiorizada. A
população negra é muito mais que um corpo bonito, sorriso carismático, de lindas curvas,
mercadoria ou objeto é também história e cultura.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

710

TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, INTERCULTURALIDADE E RELIGIÕES

REFERÊNCIAS
BARROS, A. J. P. de; LEHFELD, N. A. de. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2000a.
CHIAPPINI, Ligia. Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
ESTEBAN, Maria Tereza; ZACCUR, Edwiges. Professora pesquisadora: uma práxis em construção. 2. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
JOVINO, Ione da Silva. Literatura infanto-juvenil com personagens negros no Brasil. In.2006.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
SANTOS, Jocéli Domanski Gomes. A LEI 10.639/03 e a importância de sua implementação na educação básica.
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1409-8.pdf.
SILVA, Vera Maria Tietzmann. Literatura infantil brasileira: um guia para professores e promotores de leitura. 2. ed.
Goiânia: Cânone Editorial, 2009.

ANEXOS

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

711

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

Resumo
A presente pesquisa foi apresentada para o Processo Seletivo 2020/1 do Programa de Pós-Graduação
em Ensino na Educação Básica (PPGEEB) na Universidade Federal do Espirito Santo – CAMPUS
SÃO MATEUS. O artigo tem como propósito abordar discussões e reflexões a respeito da contação de
história como ferramenta de prática pedagógica para o empoderamento étnico-racial negro na infância.
A arte de contar história está ligada de forma íntima e necessária ao desenvolvimento humano, pois
através da leitura percebe-se que a imaginação nos torna capazes de manipular as situações de
aprendizagem e convivência em sociedade, fortalecendo o processo de confiança em si mesmo e
estimulando o desenvolvimento cognitivo. A pesquisa se deu a partir das vivências em sala de aula no
ato de contar histórias na educação infantil, pois inúmeras vezes foi constatado que quando aplicada de
forma significativa, a contação servirá de ferramenta para a construção de conhecimento e de novos
saberes. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica, pois foi de suma importância o uso de
periódicos acadêmicos para a fundamentação teórica do trabalho. O texto literário com ênfase nas
relações étnico-raciais provoca um certo encantamento por parte de quem ler, proporciona
conhecimento de mundo, sensibilidade e reflexão sobre a sociedade. Neste aspecto para a promoção de
posturas étnicas, a escola deve ser um espaço de construção de saberes e imprescindível para o
desenvolvimento e formação de cidadãos. Desta maneira, percebeu-se que a contação de história possui
um caráter didático, sendo ela indispensável para a minimização de discursos racistas, preconceituosos e
discriminatórios, pois quando utilizada de forma significativa pode desenvolver posturas de equidade,
respeito e valorização cultural do negro.
Palavras-chave: Empoderamento; Prática Pedagógica; Contação de História; Valorização Cultural;
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DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
As novas formas de viver, de sentir, de estar no mundo provocam reflexões e conflitos sobre
a identidade do sujeito em sua individualidade, ou no âmbito social. As instituições, como a família,
a igreja e o ambiente social que, nas sociedades tradicionais, eram referências dos antigos padrões e
que determinavam a identidade dos sujeitos, sofrem um processo de desestabilização, a partir da
“crise de identidade” provocada, segundo Hall (2006), pela modificação do estilo de vida e do
modo de pensar dos indivíduos que, com a evolução e promessa de uma vida mais confortável,
estabelecem novas necessidades e buscam diferentes tipos de lazer e satisfação pessoal.
Diante desse contexto, ocorre um colapso nas identidades modernas e se descortinam
aspectos culturais relacionados a questões de classe, gênero, sexualidade, raça e nacionalidade que
antes se apresentavam como estruturas sociais sólidas, fixas e estáveis, como terrenos
instransponíveis.
Ao refletirmos sobre essa crise de identidade em que a pós-modernidade se encontra,
reportamo-nos, então, à identidade dos negros e negras da diáspora africana. A partir dessas
premissas, questiona-se de que maneira o sujeito negro, atravessado pela sua constituição histórica e
ideológica, constrói sua identidade na pós-modernidade? A cultura negra tem seu valor reconhecido
diante da civilização tradicional ocidental e da cultura moderna dos EUA?
Segundo Hall (2006), a identidade é atravessada por outras identidades e é construída ao
longo do tempo com as nossas relações sociais e culturais. Cada indivíduo assume diferentes
facetas num mundo globalizado, fator determinante para a existência de um mundo multicultural. O
cenário pós-moderno permite a existência de um hibridismo cultural. Essa diversidade forma um
sujeito plural.
Este estudo se justifica pela inquietação provindas de discussões promovidas nos setores
educacionais e nos diversos ambientes sociais, acerca das identidades pós-modernas e do lugar
ocupado pelo sujeito negro, cuja história e tradições têm sido invisibilizadas e até desrespeitadas
pelo processo de colonização e escravidão. Justifica-se ainda pela necessidade da escola, principal
agente de transformação da sociedade, fomentar o resgate da história da África que sempre esteve
ausente nos currículos escolares e implementar ações afirmativas que incentivem a valorização e o
fortalecimento da cultura e dos saberes dos povos africanos.
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Dessa forma, o objetivo deste artigo é levantar discussão e fomentar uma reflexão a respeito
da crise de identidade no mundo alinhada a um debate sobre as condições em que se encontram
negros e negras no atual cenário da pós-modernidade.
A IDENTIDADE EM QUESTÃO
A identidade nasce com o sujeito e vai se transformando ao longo do tempo. Para Hall
(2006, p.13), o sujeito assume identidades em diferentes momentos, identidades que não são
unificadas ao redor de um “eu” coerente. É através das práticas individuais e das interações sociais
que o sujeito vai se constituindo e não existe uma identidade unificada, pois ela se transforma no
decorrer do tempo com as vivências e experiências do sujeito. Entretanto, o processo identitário é
constantemente modificado, devido ao meio em que estamos inseridos. O sujeito é, a todo
momento, interpelado pela história e pelo caráter político-ideológico. Hall (2006, p. 38) atesta que
“a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e
não inato, existe na consciência no momento do nascimento”.
Com as mudanças nas estruturas e modos de vida e de produção da sociedade, a forma de
ver o mundo também se modifica. Essas transformações influenciam não só as estruturas e relações
sociais, mas também abalam as identidades individuais, geram questionamentos em relação a si e ao
outro e intensificam as incertezas em contraposição à estabilidade das gerações passadas. Além
disso, tem se configurado numa mudança ao mesmo tempo tão profunda e necessária que “somos
compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada” (HALL,
2006, p. 10), pois, no mundo pós-moderno, tal como se configura, não cabe mais “qualquer
concepção essencialista ou fixa de identidade” (Hall, 2006, p. 10), é o tempo do sujeito pósmoderno, que representa uma mudança que aconteceria independente de vontades individuais.
Desse sujeito, não pode ser exigida uma identidade estável, ou permanente, é o indivíduo que está
submetido a uma crise identitária, definida, como defende Hall (2006), não mais por traços
biológicos, mas sim historicamente, cujas identificações e referências se deslocam frequentemente.
As frequentes mudanças nas condições da sociedade e os relacionamentos coletivos já não se
concretizam rigidamente, assim, “todas as relações fixas e congeladas [...] são dissolvidas, todas as
relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se” (MARX, 1973, p. 70 apud
HALL, 2006, p. 14).
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SOBRE IMPERIALISMO E EUROCENTRISMO: CONSEQUÊNCIAS DA COLONIZAÇÃO
Após o período de migração, provocado por fatores como guerras, secas, dificuldades nas
condições de vida, habitantes de países com menor qualidade de vida começaram a se deslocar, em
busca de oportunidades, para os países mais desenvolvidos, onde se concentravam maior produção
e, portanto, melhores condições de sobrevivência.
Ademais, o processo de colonização de territórios africanos e asiáticos seguidos pela
escravização desses povos e, por conseguinte, pela desconsideração dos modos de vida e das
culturas locais desencadeou a ascensão do racismo e a desigualdade de valores em relação aos
colonizados.
No entanto, é preciso ressaltar que as ideologias centralizadas nos padrões europeus,
assumindo um caráter imperialista, cristalizaram na consciência da população a noção de
supremacia do continente europeu enquanto fortaleciam e disseminavam estereótipos a respeito dos
povos africanos. Conceitualmente, o eurocentrismo ganhou forma e adentrou pelo inconsciente das
pessoas, sem deixar abertura para a interação com novos traços culturais.
Os ideais de beleza, bondade, virilidade e heroísmo universalizados pelos padrões europeus,
advindos especialmente das civilizações grega e romana, estabeleceram uma referência na qual o
resto do mundo deveria se espelhar, em termos de política, organização social, constituição familiar,
produções culturais e especificamente no que diz respeito à religião (VIEIRA, 2012). Essa é uma
face do eurocentrismo em que se destacam os “processos violentos de dominação/exploração; e a
falsificação histórica, utilizados para impor esse etnocentrismo que deveria ser específico, e não
como universal a todos os povos” (VIEIRA, 2012, p. 101).
Sendo assim, o confronto dos diferentes posicionamentos e juízos de valores de dominados e
dominantes a respeito do arcabouço cultural traz à tona o racismo que pressupõe “um confortável
sentimento de superioridade e a igualmente simples consolidação de uma identidade de grupo
fundada em uma base frágil de antipatia arbitrária” (VIEIRA, 2012, p. 102).
Há séculos essa supremacia vem sendo fortalecida por grande parte da população branca,
gerando atitudes racistas e discriminatórias em todos os ambientes sociais. Nas instituições de
ensino, a situação não é diferente, grande parte das escolas contribuem para reforçar o ensino
instituído pela elite europeia em detrimento da cultura e valores dos povos negros. E ainda é comum
que muitas atitudes como discriminação, difamação, bullying, perseguições sejam tratadas como
brincadeiras de crianças (SILVA, 2011).
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Acrescenta-se a isso o fato de que circulam na escola apelidos pejorativos e, na
sociedade, a imagem negra está ausente em brinquedos e nos meios de comunicação.
Se, porventura, chegam a aparecer, estão representados em personagens engraçados ou
de nível intelectual inferior (SOUZA, 2001, p. 44).

Destarte, as instituições de ensino devem ter uma atuação incisiva no sentido de
descentralizar os conteúdos pautados nos padrões europeus, através de uma revisão nos currículos,
inserindo contribuições de todas as nações para o conhecimento humano e implementando ações
afirmativas que possam elevar a autoestima dos estudantes negros.
DECOLONIALIDADE: LIÇÃO DA ÁFRICA PARA O MUNDO
As contribuições do continente africano para a humanidade em todas as áreas de
conhecimento sempre foram significativas, apesar dessa verdade não ter sido reconhecida pelas
sociedades e nem mesmo pela história oficial ao longo de séculos por consequência da supremacia
europeia e do racismo evidente contra os grupos colonizados. No entanto, tem se desenvolvido uma
mudança nos paradigmas do que representava a cultura tradicional, “é o deslocamento dos modelos
europeus de alta cultura, da Europa enquanto sujeito universal da cultura” (HALL, 2003, p. 335)
para as novas expressões culturais advindas dos EUA, devido a sua elevação como potência
mundial.
Esse deslocamento da cultura tradicional para uma nova definição que coloca em evidência
uma cultura popular, produzida e influenciada por meios imagéticos e tecnológicos como a
americana, juntamente com o processo de revisão de conceitos de colonização, impactam nas ações
das camadas desprivilegiadas. Nesse contexto, os negros e negras investem na luta “pela
descolonização das mentes dos povos da diáspora negra” (HALL, 2003, p. 336) e intencionam
levantar a questão da cultura popular negra, tanto no aspecto de qualidade e riqueza, como também
pela influência que vem exercendo sobre as mais diversas manifestações artísticas consideradas
clássicas.
No entanto, apesar das lutas e dos avanços da modernização e apesar da consciência das
contribuições da cultura negra para o legado cultural da humanidade, “o pós-modernismo continua
a desenvolver-se de forma extremamente desigual, como um fenômeno em que os antigos centroperiferias da alta modernidade reaparecem consistentemente” (HALL, 2003, p. 337). Percebe-se
então uma questão paradoxal, uma vez que, conforme reforça Hall (2003, p. 337), apesar da
“profunda e ambivalente fascinação do pós-modernismo pelas diferenças sexuais, raciais, culturais
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e, sobretudo, étnicas”, ainda são restritos os lugares onde se pode prestigiar, sem julgamentos ou
comparações, uma cultura pautada no respeito às etnicidades e às manifestações culturais de origem
popular.
Para Hall (2003), a sociedade europeia ainda resiste ao descentramento da cultura tradicional
e persiste na manutenção do cânone da civilização ocidental, tratando com hostilidade a diferença
étnica e as manifestações populares. Por conseguinte, ao desconsiderar como válidas as diferenças,
as nações embebidas pelos valores eurocêntricos silenciam as tradições culturais dos negros e
negras.
No entanto, esse silenciamento não condiz com o caráter revolucionário da pós-modernidade
que lança um olhar para as vozes marginalizadas, tendo em vista que, mesmo a cultura negra ainda
sendo considerada periférica para alguns setores da sociedade, as contribuições para o repertório
cultural, seja europeu, ou americano, são imensuráveis e inegáveis, uma vez que não se pode
“esquecer como a vida cultural, sobretudo no Ocidente e também em outras partes, tem sido
transformada em nossa época pelas vozes das margens” (HALL, 2003, p. 338). Dessa forma, é
evidente que essa mudança de mentalidade tem favorecido uma abertura do espaço, antes
intransponível, do mercado cultural dominante para outras etnicidades marginalizadas.
Com isso, a cultura outrora menosprezada tende a ser reconhecida e seus atores começam a
sair da invisibilidade, suas vozes, antes silenciadas, começam a ser ouvidas e valorizadas, mesmo
assim, “os espaços ‘conquistados’ para a diferença são poucos e dispersos, e cuidadosamente
policiados e regulados” (HALL, 2003, p. 339).
Um importante passo para retratar a dívida histórica com os grupos marginalizados é a
efetivação do pensamento decolonial. “É preciso trazer para o primeiro plano a luta política das
mulheres negras, dos quilombolas, dos diversos movimentos negros, do povo de santo, dos jovens
da periferia, da estética e arte negra [...]” (BERNARDINO-COSTA, MALDONADO-TORRES E
GROSFOGUEL, 2019, p. 10).
Maldonado-Torres (2019, p. 28) associa o conceito de descolonização com o de libertação,
não nos moldes dos colonizadores, mas sim “nos modos que tem sido usado pelos movimentos que
se opõem à colonização”, ou seja, de poder “organizar e obter sua própria liberdade”, uma liberdade
que leve o colonizado à emancipação.
É válido reforçar a necessidade da apreensão do ideal de descolonização pela sociedade para
que se possa avançar a decolonialidade. Pois, como elucida Moldonado-Torres (2019, p. 36), “se a
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descolonização refere-se a momentos históricos em que os sujeitos coloniais se insurgiram contra os
ex-impérios e reivindicaram a independência, a decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da
colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos”. Para além dos conceitos, é
necessário partir para o nível da ação, “animar a formação de uma atitude decolonial e gerar a ideia
de decolonialidade como um projeto” (MOLDONADO-TORRES, 2019, p. 45).
O projeto decolonial deve estar presente no currículo escolar e nas pesquisas da academia
para se concretizar ideologicamente. A escola deve, através da perspectiva decolonial, dar voz e vez
para os que foram silenciados durante séculos, inserindo nos currículos a valorização da
diversidade, o respeito à cultura e ao modo de vida das diferentes nações.
CONCLUSÕES
Os estudos que abordam a importância do povo negro e que reafirmam a presença atuante na
construção das diversas culturas são imprescindíveis para que se efetive uma mudança na
mentalidade em relação à cultura africana e suas contribuições para a evolução da humanidade. É
preciso reconhecer que o eurocentrismo se configurou como um obstáculo para que os valores
culturais africanos fizessem parte da história e do cotidiano de todos os povos como traço natural e
essencial.
O apagamento da história e cultura dos negros pelo colonialismo, com o pretexto de
“civilizar” os povos considerados como bárbaros, durante o processo ambicioso e imperialista das
potências hegemônicas europeias, privou não só a África, mas também o mundo de conviver e
conhecer o legado cultural do povo que tanto tem contribuído para a evolução e progresso da
humanidade.
A disseminação do ideal da decolonialidade é uma necessidade urgente, uma vez que o
processo de formação da identidade está ligado ao grupo social ao qual o sujeito pertence, mas é
necessário que o sujeito esteja ciente das diferenças de cada grupo social para conviver de maneira
pacífica, respeitando os hábitos e cultura de cada um.
O ambiente escolar constitui-se espaço favorável para fomentar e instituir importantes
mudanças na sociedade, para tanto, é preciso que os professores invistam em uma formação
igualitária e reflexiva, que possa sanar os preconceitos e estereótipos que impedem qualquer tipo de
inclusão, e que promovam uma educação que fortaleça a prática social crítica, consciente e
libertadora, de acordo com a perspectiva freiriana.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo levantar uma discussão teórica e fomentar uma reflexão a
respeito da crise de identidade no mundo, alinhada ao debate sobre as condições em que se encontram
negros e negras no cenário pós-moderno. Propõe-se ainda, esboçar a trajetória dos povos da diáspora
negra em busca da consolidação dos seus valores culturais. Este estudo se justifica pela inquietação
advinda de discussões, nos diversos ambientes sociais, inclusive nas escolas, acerca das identidades do
sujeito pós-moderno e do lugar ocupado pelo negro e negra, cuja história e tradições têm sido
invisibilizadas e até desrespeitadas pelo processo de colonização e pela solidificação de uma condição
inferiorizada por parte dos colonizadores. Justifica-se ainda por fomentar uma reflexão sobre a
necessidade da educação atuar para transformar o ensino, que ainda se baseia em valores tradicionais
europeus, para um ensino decolonial, que dê voz e vez para a história africana. Pois a escola, como
principal agente de transformação da sociedade, necessita resgatar a história da África que sempre
esteve ausente nos currículos escolares e implementar ações afirmativas para tal fim. Dessa forma,
questiona-se como o sujeito negro, atravessado pela sua constituição histórica e ideológica, constrói sua
identidade na pós-modernidade e como a reafirmação de um ideal de decolonialidade pode promover o
fortalecimento da cultura negra a fim de atingir seu valor e reconhecimento. Como aporte teórico,
foram utilizados os estudos de Bernardino-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel (2019); Hall (2003;
2006); Silva (2011); Souza (2001); Vieira (2019). Espera-se que as provocações levantadas sejam pontos
de partida para as transformações que se almeja na sociedade.
Palavras-chave: Negros e negras. Identidade. Cultura popular. Decolonia.
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INTRODUÇÃO
Acreditando que a educação sem cultura não existe, aceitamos participar do projeto
Conhecendo Nossa História: da África ao Brasil, no ano de 2018 na cidade de Delmiro Gouveia,
alto sertão alagoano. Cientes das dificuldades de acesso e aceitação por parte do poder público,
procuramos incorporar ao projeto uma metodologia participativa, desvinculada das muitas
formações que foram realizadas na cidade pelos órgãos competentes, desde a obrigatoriedade da
inserção do estudo da África nos currículos escolares.
Quando iniciamos a pesquisa, através da formação que foi por nós ministrada, alguns
gestores conheciam a nova versão da LDB, com a inclusão da Lei 10.639/03, mas poucos
compreendiam a complexidade da mesma. Alguns relataram que já cumpriam a legislação, por
inserir atividades relativas aos negros no mês de novembro. Coube relembrar que o texto é bem
mais amplo, quando expressa em seu segundo parágrafo que o conteúdo programático deve incluir
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da sociedade brasileira.
Assim sendo, questionamos como pensar uma educação que trate da cultura afrodiaspórica,
considerando que, quem educa não foi levado a pensar no processo da escravidão como
ascendência? Como ser professor e professora sem se reconhecer ao conhecer o quadro de
desigualdade racial herdado? Como contribuir para minimizar os casos de racismo?
O nosso objetivo com esse trabalho não é responder essas questões, mais ampliar o campo
de discussão acerca da necessidade de formação contínua dos educadores e educadoras. O trato da
herança da colonialidade em contraponto com a herança africana foram elucidados pelos docentes,
em um primeiro momento de forma tímida, mas a partir da proximidade com a história e cultura
africana e afro-brasileira, os resultados foram extremamente satisfatórios. Questões como o
movimento negro libertador, o racismo estrutural e a valorização da história e culturas africana e
afro-brasileira alcançaram um patamar que permitiu reformular os currículos conteúdos utilizados
nas escolas.
Apresentaremos textos e reflexões dos participantes para um melhor entendimento da
pesquisa, com a evolução obtida através das atividades desenvolvidas na formação, que derrubaram
os conceitos e preconceitos adquiridos ao longo da vida pelos participantes.
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS
Nossas reflexões estão pautadas pela discussão ou rediscussão de intelectuais que têm
contribuído, com a sua negritude e militância (GOMES, 2017) para o engajamento das pessoas a
pensarem sobre as políticas educacionais (SILVA JR., 2002) que nos permitam, enquanto
educadores estarmos bem preparados para o desenvolvimento de nossa tarefa (OLIVEIRA, 2009).
Vários trabalhos têm sido realizados nas universidades do Brasil e da América Latina acerca
das populações negras, das diásporas africanas, em sua luta pela equidade de direitos, reparação das
injustiças sofridas ao longo do período colonial, imperial e contemporaneidade. Com a força do
movimento negro tivemos conquistas importante, e vários autores já destacaram (GOMES, 2009,
2011, 2017; GONÇALVES, 2011; DOMINGUES, 2007, dentre outros). Foi através de vários
grupos e entidades culturais e políticas do Brasil que tivemos as maiores conquistas decoloniais,
mesmo ante às diferenças e as disputas, a pauta do racismo e da discriminação racial veio à tona
com e pelo Movimento Negro que foi formador e transformador desde o início do século XIX.
Possui ambiguidades, vive disputas internas e também constrói consensos, tais como:
o resgate de um herói negro, a saber, Zumbi dos Palmares; a fixação de uma data
nacional, o dia 20 de novembro; a necessidade de criminalização do racismo, e o papel
da escola como instrumento de reprodução do racismo (SILVA JÚNIOR, 2007, p.
431)

Embora tenha ambiguidades como apontadas por Silva Júnior, as conquistas através desses
grupos produziram experiências e conhecimentos fundamentais para extrapolar os muros do
racismo e da desigualdade, além de desvelar grande pesquisadores.O movimento negro, através da
imprensa negra paulistana, do Teatro Experimental do Negro, do Movimento Unificado Contra a
Discriminação Racial, mais tarde rebatizado como Movimento Negro Unificado, compõe o que
Santos (2009) chama de experiência social produtora de conhecimento, pois não existe
conhecimento sem práticas e atores sociais (SANTOS, 2009, p.50).
Introduzimos a historicidade do Movimento Negro na formação, acreditando que a
superação da perversidade da colonialidade do poder pode ser melhor compreendida, quando
elucidada em uma linguagem mais próxima à realidade dos participantes. Despertando-os para a
continuidade da luta, como exemplifica a Professora Nilma. No Brasil, a escola, principalmente a
pública, é resultado de um luta popular pelo direito à educação e entendida como parte do processo
de emancipação social. (GOMES, 2017, p. 134). A inserção do cotidiano de lutas dos movimentos
levou-nos a uma maior interação com os professores e professoras.
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A nossa decisão em observar e registrar a evolução dos participantes da formação,
oportunizando trabalhos posteriores, foi proposta desde o primeiro encontro com as professoras e
professores, quando colocamos em discussão a contribuição da escola na formação das gerações.
A primeira etapa do projeto, cuja proposta é a formação docente, teve como objetivo fazer
conhecer, entender, respeitar e trabalhar em sala de aula a História e a Cultura Afro-brasileira e
Africana. Além disso, fornecer aos professores e professoras da educação básica, ferramentas que
lhes possibilitou identificar e corrigir até mesmo eliminar estereótipos e conceitos equivocados nos
materiais didáticos e paradidáticos ofertados há muito pelos diversos órgãos do governo e as
práticas pedagógicas que reforçam desigualdades.
Em um segundo momento, trabalhamos com os professores e seus alunos em sala de aula,
com materiais paradidáticos cujo foco é a história e a cultura afro-brasileira. Apresentamos o kit
composto pelo livro “O que você sabe sobre a África? Uma viagem pela história do continente e
dos afro-brasileiros” e pela revista temática customizada pedagógica denominada “Coquetel”. Além
desse material trabalhamos com desenhos, vídeos e livros. Nesta etapa os/as educadores/as tiveram
o importante papel de pautar temas voltados ao respeito às diferenças e à promoção da igualdade
racial.
A discussão da influência do ambiente escolar no desenvolvimento da elaboração das
crianças sobre sua identidade e os conceitos de descendência, categoria social, preconceito e
racismo levou o grupo a se interessar pelo desenvolvimento cognitivo e emocional individual e
coletivo.
Elaboramos em conjunto, a partir do primeiro encontro, uma metodologia que mescla a
leitura do livro proposto pela formação, com vídeos do canal popular da internet, textos atualizados
com dados sobre racismo, cultura e patrimônio, estudo das comunidades remanescentes
quilombolas de Alagoas e do Brasil.
A metodologia aplicada baseia-se em Freire e Waldorf, através das quais foi possível
visibilizar o lugar de fala de cada professor/a, o ambiente familiar opressor dos herdeiros do
processo de escravização constituem marcadores da infância na maioria dos relatos dos professores
e professoras participantes. Relatos como “eu nunca passei na parta de um terreiro porque minha
avó dizia que minhas pernas ficariam tortas por obra do demônio”. Ou ainda, “meu avô era negro,
nascido aqui no quilombo, mas dizia que era queimado do sol”, foram alguns dos divisores quando
apresentamos a parte do livro referência que insere as organizações sociais africanas, seus clãs,
impérios e estados-nação.
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As reações preconceituosas cederam lugar, aos poucos, para o conhecimento e admiração
pela riqueza da religiosidade do continente africano. Em sua maioria, os professores nunca tinham
ouvido falar nas riquezas do Mali, nos Axânti, Daomé, Congo e Iorubás. A partir do segundo ciclo
de formação, que teve início em março de 2019, começamos a trabalhar com a contemporaneidade
e, consequentemente o racismo.
Os obstáculos vieram com a abordagem sobre as religiões nas quais são cultuados orixás,
voduns, mestres e outras divindades de matrizes africanas. O primeiro obstáculo, é o próprio
docente que, em virtude de sua religiosidade, divergente da que tem fundamentação de matrizes
africanas, veem o estudo como algo não compatível com a sua religião. (PUENTES, 2009, p.125).
Ao elaborarmos os temas para análise e discussão, na segunda etapa iniciada em março de
2019, foram estudados:Identidade étnica dos participantes, conflitos cotidianos contemplando a
formação familiar e a trajetória escolar, relação na comunidade escolar, desde a participação na
elaboração do planejamento anual, reflexão sobre a autoimagem e a sociedade, imagem do negro no
livro didático do primeiro ciclo inicial do ensino fundamental, análise do discurso e a representação
do negro no livro didático e as práticas pedagógicas e relações étnico-raciais nas escolas de
educação básica.
Alguns dos memoriais elaborados pelos participantes, dão conta da evolução do processo de
aprendizagem, sobre o racismo entre as heranças da colonialidade, “entende-se a conquista e a
dominação dos negros como algo natural, por serem inferiores.i” dentre as “piadas” racistas, as mais
citadas foram “Negro quando não caga na entrada, caga na saída” e “Nasceu com o pé na senzala”.
Ainda na análise dos memoriais, destacam-se a frequência com que os participantes enunciam a
Macumba como uma religiosidade apagada, seguindo, segundo depoimentos coletados a mesma
linha de conhecimento que eles e elas tinham sobre a Serra da Barriga.
Consideramos então que aprofundar o estudo sobre as comunidades remanescentes
quilombolas e o Quilombo dos Palmares foi de grande importância para a compreensão dos
professores e professoras. Foi possível para todos avaliar o nível de conhecimento e
reconhecimento em torno da temática, uma vez que impacta diretamente no cotidiano escolar e na
formação das crianças.
A necessidade de ampliar a inserção da legislação começou a ser identificada a partir do
relato individual acerca da formação acadêmica dos participantes, para que o processo de
aprendizagem pudesse atingir o nível aquém da proposta inicial do projeto.
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Começamos conversando com os gestores, passamos por auxiliares até as merendeiras, pois
a necessidade de pensar sobre a nossa conduta cotidiana, permeada de crenças e valores é
fundamental para mensurar as desigualdades raciais e tentar corrigi-las proporcionando um nível de
conscientização maior aos envolvidos no ambiente escolar.
A gestão educacional tem um papel importante na transformação do cotidiano dos docentes,
uma vez que estes são diretamente responsáveis na formação dos estudantes. E por esse motivo
observar a qualidade das escolas, não só nas condições físicas e materiais, como também na
melhoria da metodologia de ensino, é de fundamental importância na aplicabilidade da educação
não racista.
O despertar para o processo de identificação dos seres ainda em formação, e altamente
maleáveis, que são os alunos e alunas no primeiro ciclo, requer delicadeza por parte das
professoras, sim, a maioria dos docentes participantes da formação é composta de mulheres.
As variadas formas de racismo no Brasil, como práticas discriminatórias,produtoras de
violências e de extermínio de pessoas negras e suas culturas formaram a base para diversas
dinâmicas efetivadas ao longo da formação. Considerando a especificidade da região, nordeste e
alto sertão, a descoberta de temas como colonialidade, identidade cultural levados para o contexto
da formação, possibilitaram aos participantes uma reflexão sobre seus valores e crenças. E a partir
destas reflexões, o reconhecimento da construção individual e coletiva foi possível de ser
identificada. Como evidenciado por Assumpção:
[...] as heranças da colonialidade exigem reconhecermos o processo de construção
institucional – inicialmente colonial e que perdura tanto no Império quanto na
República – no qual a vida dos africanos traficados de África para serem escravizados
no Brasil e seus descendentes percorre caminhos que passam pela objetificação do
corpo negro. (ASSUMPÇÂO, 2019, p.25)

O projeto em Delmiro Gouveia no ano de 2018 era composto por 43 (quarenta e três)
docentes inscritos, somente20 (vinte)professores/as concluíram a etapa, muitos não eram liberados
por seus gestores, tinham um acúmulo de turmas que não podia ser flexibilizado, em função do
atraso no cumprimento do calendário e, ainda, outros desistiram por não acreditar que precisavam
estudar mais. Estes professores/as estão representadas 12 escolas com um total de 650 alunos, e
destas 08 estão localizadas na zona rural, sendo uma no Povoado Quilombola da Cruz e, 04 na
cidade.
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Já no ano de 2019, foram 21 docentes inscritos e concluintes que ministram aulas em 08
escolas, sendo 03 situadas na cidade e 05 na zona rural.
CONCLUSÕES
O lugar de onde escrevemos este trabalho está situado em relações complexas, de jogos de
poderes em que ainda perpetuam velhas práticas políticas, de ideologias de dominação e
segregação, de escolhas baseadas nos padrões patriarcais e de elites brancas, que promovem “um
resgate” da educação e da cultura afro-alagoana, “resgate” das manifestações da cultura afrobrasileira, situando muita das vezes, esses “resgates” nos interesses políticos.
O papel do/a educador/a está incrustado na oralidade, independentemente da formação
acadêmica, pois alguns participantes do projeto declararam que mesmo após iniciados nos estudos,
a maior referência étnica era a família, onde a dor do “despertar” foi fundamental para o
crescimento pessoal e, profissional.
Aguardamos o momento em que tenhamos mais instrumentos de perpetuação da cultura
afro-brasileira praticada nas escolas, respeitando os territórios tradicionais. Cientes de que a
ancestralidade que chegou ao país escravizada é detentora de imenso saber.Muitos foram os
desafios, e outros estão por vir, confiamos na construção da postura antirracista, principalmente por
parte dos docentes, com urgência em nosso país.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é o de descrever como o trabalho desenvolvido com docentes do município
de Delmiro Gouveia, alto sertão, pode contribuir para o processo de desconstrução do racismo. Com o
Projeto Conhecendo Nossa História: da África ao Brasil, consolidado em terras alagoanas com a
parceria entre governos, descortinou-se uma oportunidadepara conhecermos os ambientes escolares,
oportunizando a descoberta de instrumentos metodológicos capazes de minimizar os efeitos da
colonização na formação da docente. Na perspectiva dos docentes que atuam diretamente no ciclo
inicial da educação infantil,foi relacionada a necessidade de avaliar o cotidiano das crianças dentro do
ambiente escolar. A partir dos relatos foi desvelada a urgência da contribuição individual dos docentes
acerca dos preconceitos e racismos institucionalizados pela colonização desde a formação de nosso
país. Provocando a abertura e a ampliação de um campo discursivo sobre a visibilidade e a memória
dos diferentes sujeitos educacionais, fomos levando-os a pensar nos roteiros geográficos percorridos
pelos negros e negras que participaram da constituição de Palmares.Desta provocação, a inserção da
ancestralidade despida de conceitos e preconceitos foi, aos poucos, desvelada por todos/as os/as
participantes. Utilizando práticas metodológicas diferenciadas, conquistamos a possibilidade de aplicar a
legislação, LDB a partir da inserção da Lei nº 10.639/03, partindo da história de vida dos participantes,
sua formação acadêmica e familiar. Inserindo a história sobre o Quilombo dos Palmares, elucidando
fatos que ficaram omissos na formação acadêmica dos docentes, em virtude de uma história escrita
pelos opressores. Ampliando assim, a assimilação e a adjetivação de relações dos grupos étnicos
considerando a ruptura com paradigmas impeditivos à aplicabilidade da legislação por motivos de
formação familiar, clássica e racista que impera em terras alagoanas. As atividades realizadas ampliaram
a possibilidade de avaliar o cotidiano dos docentes no ambiente escolar e familiar, como também, a
percepção destes e destas no que se relaciona ao legado patrimonial que compõe a diversidade cultural
de Alagoas.
Palavras-chave: Educação; Patrimônio cultural; Palmares; Racismo.

Notas de fim
Relato do aluno Cezar Manoel que dirige a escola Municipal José Correia dos Santos na zona rural do município de
Delmiro Gouveia.
i
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MULHERES NEGRAS NA FÍSICA COMO AGENTES
PRODUTORAS DO SABER CIENTÍFICO: UMA
PERPSCTIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI
10.639/2003
Janaína de Azevedo Corenza – IFRJ
Larissa de Oliveira Bastos – IFRJ
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INTRODUÇÃO
Este projeto nasceu no curso de formação de professores em Física do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Nilópolis, no âmbito da
disciplina “História e Cultura afrobrasileira no texto escolar”. A partir de um debate sobre a
presença de mulheres negras na ciência, buscamos investigar onde essas cientistas estão e quais
pesquisas estão desenvolvendo. Nesta busca encontramos alguns dados que promoveram a
amplitude da discussão.
De acordo com Schiebinger (2001), embora as universidades tenham sido criadas no século
XII, só passaram a admitir efetivamente as mulheres em seus quadros de discentes e docentes no
final do século XIX e início do século XX. Assim, a ciência se estruturou em bases quase que
exclusivamente masculinas, por meio de discursos e práticas que não eram neutros, que excluíram e
não deram visibilidade às mulheres nesse contexto.
Neste cenário, a situação fica ainda mais urgente quando tratamos da questão da mulher
cientista negra. De acordo com a pesquisa de Vargas (2018) no Brasil, em 2015, apenas 7% das
pesquisadoras com bolsa de Produtividade em pesquisa do CNPq eram negras, enquanto o
percentual de mulheres brancas correspondia a 75,5% (TAVARES et al, 2015). Afirma ainda, que a
baixa representatividade de mulheres negras na atividade científica denuncia a confluência do
racismo e do sexismo e nos remete à importância de inserir as categorias gênero e raça em análise
para entender como essas desigualdades influenciaram e influenciam na construção do
conhecimento (SCHIEBINGER, 2001).
Fizemos um levantamento na base de currículo Lattes no CNPq de doutores formados por
ano a partir do sexo e houve uma tendência de crescimento da participação feminina em diversas
áreas do conhecimento nas últimas décadas. Mas este retrato não pode ser definido para doutores na
área da Física. Conforme dados retirados da plataforma Lattes, em 2016, foram obtidas 223
titulações em Física no Brasil. Dentre essas, 84% pertencem ao sexo masculino e somente 16% ao
sexo feminino. Tais dados corroboram com a pesquisa de Rosa (2015), na qual afirma que a
participação feminina na prática científica ter crescido e, em alguns casos, até ultrapassado a
participação masculina, não esta realidade não se aplica a área da Física.
Numa análise qualitativa, é necessário ressaltar que, ao lidar com um eixo específico da
ciência como a Física, o racismo e o sexismo se tornam ainda mais evidentes. Segundo Schiebinger
(2011), a Física após principalmente a Segunda Guerra Mundial, tornou-se “ciência grande”.
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Grandes projetos da Física requerem trabalho de equipe como hierarquias do tipo militar, lideranças
autocráticas e participação de ”personalidades fortes e respeitadas”. Entretanto, as mulheres não
foram consideradas candidatas preferenciais para dirigir esses ou outros projetos de “ciência
grande”. Neste trabalho, temos como prioridade desmistificar a concepção de que mulheres e
principalmente as mulheres negras não participam e não produzem tal “ciência grande”. Traremos
alguns exemplos para serem divulgados e debatidos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para colaborar com a discussão da presença de mulheres negras nas ciências, temos como
base teórica os trabalhos de Schiebinger (2001), Vargas (2018), Tavares, Vargas e Lima (2015).
Para pensarmos na educação para as relações étnico raciais, Brito (2009) será nosso referencial.
Schiebinger (2001) trata da história das mulheres nas ciências, passando por aspectos de
gênero que atravessam a cultura científica até uma discussão sobre padrões de gênero que
perpassam o conhecimento científico produzido.
Encontramos em Vargas (2018) um estudo que mostra que a história das mulheres negras
sempre foi contada pelo ponto de vista de homens brancos. Estas histórias, vinculadas às
representações da escravizada, da mãe preta e da mulata e a elas se destinavam como função e
representação o servir. Este ponto de vista provocou a invisibilidade da mulher como sujeito, cidadã
e, em especial, como protagonista e agente de sua própria história na sociedade brasileira. Afirma
ainda que tal invisibilidade atinge o campo das Ciências. Seu estudo traz dados para pensarmos a
presença da mulher na ciência, sobretudo a mulher negra.
O estudo de Tavares, Vargas e Lima (2015) analisa as principais bolsas de formação no país
e de pesquisa, quais sejam: Iniciação Científica (IC), Mestrado (GM) e Doutorado (GD) e de
Produtividade em Pesquisa (PQ). Esses dados serviram de base para a discussão sobre a
presença/ausência da mulher nestes fomentos.
Para entrelaçarmos nossa discussão sobre mulheres negras nas ciências e as questões que
envolvem a importância deste tema ser desenvolvido com estudantes do ensino médio técnico,
teremos Brito (2009) como nossa fonte de dados. O autor considera que “a superação da
desigualdade étnico racial presente na educação escolar, nos diferentes níveis de ensino, requer a
adoção de políticas educacionais e estratégias pedagógicas de valorização da diversidade” (2009, p.
11). Porém, os currículos, de uma forma geral, não sofreram alterações conforme exigência da Lei
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10.639/2003. Os currículos ainda têm como característica a valorização dos saberes pautados na
ideologia dominante. Identidades são remodeladas a partir deste perfil eurocêntrico construído e
reconstruído ao longo das décadas, sendo um processo que não se limita ao currículo instituído. A
consequência deste processo é vozes silenciadas ou que encontram pouco espaço para serem
debatidas e ampliadas, ficando de fora do ambiente escolar, culturas, conhecimentos e experiências
de vida. Dar visibilidade as pesquisas desenvolvidas por mulheres negras brasileiras vai ao encontro
da legislação citada.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia consiste em um primeiro momento, no levantamento de estudos sobre a
temática da educação para as relações étnico raciais. Este levantamento colabora para pautar nossos
discursos sobre a importância dos currículos da educação básica, em ênfase no ensino médio,
trabalhar a Lei 10.639/2003 que obriga o ensino da história e da cultura da África e afro-brasileira
na escola. O estudo das produções de mulheres negras cientistas brasileiras é um valioso conteúdo
para ser trabalhado.
Em seguida realizamos a busca pelas cientistas expoentes na área de Física. Realizamos o
levantamento através de palavras-chaves em mecanismos de pesquisa, redes sociais e páginas
institucionais de diversas universidades. Fizemos também o levantamento em páginas de prêmios
na área da ciência, como o For Women in Science, ou Para Mulheres na Ciência no Brasil, cedido
pela Fundação L’Oréal. Nesse último, após análise de todos os prêmios anuais, desde o primeiro em
2006, não foi encontrado nenhuma mulher negra que tenha obtido premiação na área da Física. Os
levantamentos são a base para a apresentação dos dados junto aos estudantes do ensino médio
técnico e posterior realização das rodas de conversa.
Por fim, a exibição do filme “Estrelas além do tempo” para os estudantes do ensino médio
técnico finaliza as discussões sobre o tema. O filme é americano e retrata no auge da corrida
espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Uma equipe de cientistas da
NASA, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que
faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações
tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. A partir
da exibição, o debate se pauta sobre as histórias das pesquisadoras estudadas relacionando aos fatos
vivenciados no filme como meio de discutir a questão do racismo e de gênero presente nas ciências.
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A partir da metodologia desenvolvida e dos dados colhidos nos relatos dos participantes
durante as rodas de conversa, teremos dados para as análises, promovendo a construção de novos
saberes e questionamentos. De acordo com Badin (2001), que define a análise de conteúdo como
um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas mensagens.
Caracteriza-se, assim, como um método de tratamento da informação contida nas mensagens.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como resultados parciais destacamos a participação em três eventos acadêmicos, e o
desenvolvimento de duas oficinas em escolas públicas para professores. Nestas atividades
apresentamos a biografia e as produções das cientistas negras brasileiras destacadas a seguir e
provocamos algumas reflexões nos participantes.
A partir das reflexões e debates realizados nestes eventos, iniciamos o projeto em
andamento, com os estudantes do ensino médio técnico, como rodas de conversa, exibição de filme
e posterior elaboração de análises tendo como base os discursos sobre a temática em destaque.
Buscamos dar ênfase a representatividade da cientista negra brasileira no ambiente escolar.
Inicialmente, apresentamos quatro pesquisadoras estudadas no projeto de acordo com seus
respectivos currículos Lattes. Salientamos que outras pesquisadoras podem ser contempladas neste
projeto em andamento.
Katemari Diogo Rosa tem experiência em pesquisa em ensino de física e formação de
professores de física. Faz parte da American Association of Physics Teachers, na qual integra o
Committee for International Physics Education (2018-2021), é membra da National Organization of
Gay and Lesbian Scientists and Technical Professionals (NOGLSTP) e da Associação Brasileira de
Pesquisadoras/es Negras/os (ABPN). Eliah Fernanda de Maria de São Sabbias Tavares possui
experiência científica em Eventos Luminosos Transitórios (ELTs), Emissões de Alta Energia de
Tempestades (ALETs), Física da Média e Alta Atmosfera, Física de Plasmas, Eletricidade
Atmosférica, Eletrodinâmica e Meteorologia. Zélia Maria da Costa Ludwig é pesquisadora e
professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Zélia possui
experiência na área de Física, com ênfase em Propriedades Óticas e Espectroscópicas de Materiais
Cerâmicos, com ênfase em Materiais Vítreos Nano estruturados para aplicações em Optoeletrônica
e Fotônica. Sonia Guimarães foi a primeira mulher negra a obter um título de doutorado em Física
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no Brasil, além de também ter sido a primeira professora negra no corpo docente do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), quando ainda não havia espaço para mulheres no edital de
docência do Instituto. Eliade Ferreira Lima possui experiência nas áreas de Física de Altas Energias
com ênfase em Raios Cósmicos e Campos Magnéticos Extragalácticos, possui diversas produções
acadêmicas, projetos de extensão e organizações de eventos em sua área, onde um deles foi a
Primeira Reunião da Sociedade Astronômica Brasileira.
Esperamos que os estudantes do ensino médio técnico conheçam pesquisas desenvolvidas
por autoras negras brasileiras nas ciências e que possam expressar as suas opiniões, ampliando suas
visões sobre a valorização e influência positiva destas mulheres para o nosso país. Além de, através
das discussões travadas com os estudantes, demonstrar os dados quantitativos expostos neste
trabalho de mulheres negras na ciência e desmistificar possíveis estereótipos que ainda sejam
pertinentes no seu imaginário acerca da imagem do cientista e de quem pode e produz ciência.
CONCLUSÕES
Os reflexos das disparidades de gênero na ciência são evidentes, quando se inclui o fator
raça, tornam-se ainda mais. Quantitativamente a participação e atuação das mulheres na produção
científica e na qualificação têm aumentado ao decorrer dos anos, entretanto, precisamos nos atentar
onde essas mulheres estão inseridas e quais mulheres são inseridas. Com este cenário, a partir da
Lei 10.639/2003, é urgente pesquisar e identificar pesquisadoras negras brasileiras que atuam em
diferentes áreas da Física, a fim de conferir visibilidade aos seus trabalhos e propagar sua produção
e notoriedade no cenário nacional e internacional. Buscamos contribuir para que estudantes do
ensino médio técnico, participantes do projeto, se vejam como futuros protagonistas da ciência
brasileira e que também divulguem as produções estudadas.
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Resumo
Neste trabalho buscamos debater e questionar sobre a baixa representatividade de mulheres negras na
atividade científica o longo dos séculos. Um dado que nos provoca reflexões sobre o tema é que no
Brasil, em 2015, apenas 7% das pesquisadoras com bolsa de Produtividade em pesquisa do CNPq eram
negras, enquanto o percentual de mulheres brancas correspondia a 75,5%. Alguns estudos denunciam a
confluência do racismo e do sexismo e nos remete à necessidade de inserir as categorias gênero e raça
em análise para entender como essas desigualdades influenciaram e influenciam na construção do
conhecimento. Com estes dados postos, buscamos a partir de um projeto em andamento com
estudantes do ensino médio técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro, campus Nilópolis, apresentar algumas mulheres negras cientistas brasileiras com o objetivo de
debater suas pesquisas e a importância delas no nosso cenário cientifico. Com ênfase na Física,
buscamos dar visibilidade as suas biografias, construções de conhecimentos como forma de fazer
cumprir, no currículo da última fase da educação básica, a Lei 10.639/2003. A referida lei obriga o
ensino da história e da cultura da África e afro-brasileira na escola. Destacamos algumas cientistas
físicas que serão estudadas e apresentadas: Sonia Guimarães, Katemari Diogo da Rosa, Eliah Fernanda
de Maria de São Sabbas Tavares, Zelia Maria da Costa Ludwig e Eliade Ferreira Lima. Como resultados
parciais salientamos a participação em três eventos acadêmicos, além do desenvolvimento de duas
oficinas em escolas públicas para professores. A partir destes eventos, desenvolveremos as atividades
com os estudantes do ensino médio técnico, como rodas de conversa, exibição de filme e posterior
análise a partir dos seus discursos sobre a temática em destaque.
Palavras-chave: Currículo; cientistas negras; física; visibilidade.
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INTRODUÇÃO
A diversidade é inerente ao ambiente escolar. Ignorar tal fato prejudica – se não impede – o
trabalho profícuo com os alunos, de modo que aprendizado e evolução sejam não apenas possíveis,
mas realizados com qualidade. Por isso, para a implementação plena das Leis 10.639/2003 e
11.645/2008, exige-se que se prossiga no trabalho de pesquisa e discussão do tema com construção
de materiais didáticos e compartilhamento de experiências exitosas.
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – campus Duque de Caxias, busca atuar em
diferentes frentes, de modo que os discentes tenham acesso à história e à cultura afro-brasileira e
indígena. Como em muitos espaços educacionais, três questões específicas se põem como
empecilhos para que tal aprendizado ocorra no âmbito de todo o currículo escolar como pressupõem
as leis: os docentes não detêm conhecimento sobre a temática; os docentes não sabem como
articular em suas ementas tais conhecimentos; os docentes não desejam (por diferentes razões)
incluir tais temas em suas aulas. Assim, para apoiar os educadores que buscam incluir em suas aulas
temáticas étnico-raciais, o NEABI se organiza para promover ações que, simultaneamente,
contribuam para a formação dos profissionais e se constituam como conhecimento a ser
compartilhado com os discentes.
Em novembro de 2019, organizou-se um curto projeto com um objetivo pontual: trazer o
continente africano para o centro das discussões com alunos. Como o campus já conta com ações
incisivas abordando racismo e um projeto científico sobre a presença de mulheres negras na ciência,
vislumbrou-se a possibilidade de um evento e uma intervenção artística que tratasse da África.
Essa escolha surgiu do posicionamento ligado à ideia de que ser atuante na luta antirracista
pressupõe diversas ações, entre as quais se inclui a consciência de si próprio como negro – e sob
uma ótica de valorização e protagonismo. Desenvolver respeito pela ancestralidade, uma das
características sempre trazidas quando se fala de várias sociedades africanas, constitui-se como uma
forma de reconhecimento de origem e aumento da autoestima. Por isso, propôs-se um projeto que
buscasse resgatar ao menos parte da História da África, desde antes da colonização europeia até a
história das Áfricas em diáspora - especialmente a presença do povo negro no Brasil. O objetivo foi
instruir discentes, por meio de palestra e exibição de filme (seguida de debate). Além disso, foram
produzidos materiais para serem divulgados pelo campus e será pintado um mural, fixo, com uma
Linha do Tempo, a qual permitirá conhecer fatos históricos relevantes da história negra. Buscou-se,
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com isso, um quadro permanente que atingisse mais alunos que aqueles presentes no dia do evento.
Ao final, espera-se que seja levantada discussão sobre a própria ascendência, que se repense a
valorização da herança africana entre brasileiros (literatura, filosofia etc.) e que tudo isso motive os
discentes a se conscientizarem de que não são ‘descendentes de escravos’, mas que são herdeiros de
um povo específico, com uma rica cultura, ciência e história.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O campus Duque de Caxias está situado em uma região periférica, com população
majoritariamente pobre e negra. Quanto menos acesso à educação, menos as pessoas poderão
refletir sobre suas condições – e isso é fator impeditivo para diferentes conquistas, além de se
constituir como violência contra tais pessoas. Estar consciente de si próprio é um estágio para
posicionar-se no mundo e reagir às agressões, sejam concretas, sejam simbólicas. Por isso, é preciso
uma ação que promova a reflexão sobre si. A opressão pode atingir de diferentes formas, mas para
confrontá-la, lutar contra ela, eliminá-la é necessário estar munido de conhecimentos que sirvam
nesse embate, conhecimentos específicos.
Essa realidade de discriminação e preconceito atinge com grande intensidade o ambiente
escolar, pois as práticas racistas também ocorrem ali. Neste caso, por ser um espaço destinado à
formação, composto por alunos jovens e em desenvolvimento, é notável o quanto o ambiente
interfere no processo de ensino e aprendizagem, assim como na construção de si mesmo como ser
humano digno, livre, completo. As práticas racistas afetam o desenvolvimento emocional e
cognitivo dos discentes, interferindo sobremaneira no seu julgamento acerca do mundo e de si
próprio (CAVALLEIRO, 2005).
Diante desse quadro, e ciente do quanto o racismo ainda persiste na sociedade brasileira,
observou-se a necessidade de uma atividade que promovesse o aumento do conhecimento sobre a
África e de como as informações eurocentradas distorceram a visão sobre quem descende de povos
africanos. Por muito tempo, o currículo escolar foi marcado por um estudo de História da África
limitado ao período colonial – e exclusivamente para tratar do processo de escravização promovido
por países europeus. A história dos diferentes países ainda não é contada sob uma abordagem que
contemple artes, cultura, filosofia, ciência. De fato, a prática do ensino de História ainda carece de
novas perspectivas sobre o continente africano e seus distintos povos e nações. Esse movimento
para a construção de materiais didáticos está em curso, mas não se pode negar que ainda há muito a
produzir.
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O eixo de pensamento que vigora no imaginário brasileiro é uma participação da
África restrita à comida, dança e religião, o que, vale sinalizar, são práticas e
elementos sociais africanos e/ou afro-referenciados (de matriz africana) presentes no
Brasil. No entanto, é necessário que se pense a participação africana na construção da
identidade nacional para além dessas esferas. (FELIPE, 2019, p. 51)

A perspectiva racista ainda presente no ambiente escolar gera uma visão não apenas
distorcida dos países africanos, mas debilitadora para quem se reconhece negro, uma vez que não é
transmitida, ao aluno, a potência de seus ancestrais e tradições dos povos dos quais, possivelmente,
ele descende. Em frase atribuída à educadora, líder religiosa e militante da causa negra Makota
Valdina, discute-se essa questão: “Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos
que foram escravizados”.
Reconhecer-se herdeiro de uma nação africana pode contribuir para um aumento da
autoestima negra, uma vez que o sistema social no qual se está inserido faz duvidar de si mesmo a
todo instante. A mídia, o livro didático, a sociedade carregam sentidos que promovem
rotineiramente uma deslegitimação do povo negro, quanto a diferentes aspectos. Por isso, buscar
reforçar a autoestima contribui para a consciência de ser negro.
Autoestima é um valor individual e coletivo que tem a ver com o modo pelo qual
alguém ou algum grupo se vê, sendo, portanto, um sentimento necessário à saúde
física, mental e emocional que varia de acordo com a influência externa. O processo
de construção da autoestima envolve amor, identidade, respeito, positividades,
valorização e sentir-se sujeito. (POMPEU, 2008, p. 39)

Portanto, é urgente que mais essa frente de ação se ponha: conhecer a história das Áfricas
para pensar o atual estado de diáspora. Ter acesso a uma visão afrocentrada do continente africano,
fruir poemas e músicas dessas nações, conhecer a filosofia e a ciência por lá desenvolvida – as
antigas e as atuais: isso pode favorecer o aumento da autoestima de quem frequentemente é
subjugado por sua cor.
As pessoas negras são contínua e permanentemente discriminadas e lidar com a
discriminação é muito difícil, pois ela destrói a possibilidade de ser. Porém, no
momento em que percebemos que a nossa história pessoal se insere na história da
sociedade e da cultura, começamos a produzir antídotos contra o veneno da
discriminação. (NOGUEIRA, 2008, pág. 41)

O conhecimento sobre o continente africano não deve ficar restrito às aulas de História.
Mesmo em componentes curriculares como a Química, é necessário trazer a África para a sala de
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aula (por exemplo, trabalhando elementos químicos provenientes de minérios e petróleo,
abundantes em alguns países dessa região).
Já não se pode omitir a história das Áfricas nas aulas, sejam estas de Literatura sejam de
Matemática. E não basta citar segundo um olhar etnocêntrico, pois dessa forma se manteriam os
estereótipos e a Europa ainda seria um ponto de referência: é preciso adotar uma abordagem, uma
linguagem, uma filosofia própria das nações africanas em estudo para que seu verdadeiro valor seja
reconhecido.
Essa transformação imediata das práticas de sala de aula se faz necessária porque tal
conhecimento permite, ao discente, estar dotado de um discurso potente sobre si mesmo e sua
história, com o qual será possível se projetar no mundo de forma autônoma e consciente, pois
quando sabemos qual é a nossa história, podemos nos tornar donos dela. Enquanto não
se entende direito e não se sabe que história é essa, não assumimos o personagem
principal, ou seja, a pessoa não se torna o sujeito da própria história. (NOGUEIRA,
2008, pág. 42)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O projeto “Sou porque Somos... E fomos! - Da África ao Brasil” foi desenvolvido conforme
possibilidades de pessoal e infraestrutura do próprio campus, a partir de um edital com prazo de
execução de menos de quarenta dias, o qual se inseria num programa institucional de incentivo às
atividades de extensão.
Organizaram-se intervenções no espaço escolar (pôster e mural), uma palestra (“Ensino de
História da África”) e uma oficina. Objetivou-se atuar de forma a despertar um olhar crítico e
questionador, que incentivasse os alunos a uma busca por mais material que trabalhasse o ensino de
história da África, que lhes fortalecesse, para um posicionamento pessoal e independente, mas
especialmente atuante. Promover a reflexão por meio de debate em palestras dialogadas foi o
recurso principal nas atividades desse evento.
A Linha do Tempo será construída na horizontal, possivelmente pintada num muro do
campus (permanentemente), destacando momentos históricos frequentemente desconhecidos das
pessoas, mas que farão a diferença, pois trarão nomes de destaque dentro do movimento negro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este projeto se insere num continuum de atividades que o NEABI realiza no campus, sempre
com resultados difíceis de serem mensurados, uma vez que são de cunho educativo – e a
transformação nesse campo é a longo prazo. Contudo, espera-se que o debate se imponha em todos
os grupos, que seja presente entre discentes de quaisquer idades e realidades.
Para os discentes, verifica-se um momento de cumprimento da Lei 10.639/2003, ainda que o
esperado fosse esse tema estar incluído nos diferentes componentes curriculares. Tal evento se
constitui como uma oportunidade de aprendizado do que foge aos currículos – apesar de não restrito
à mera transmissão de informações, visto que também promoveu reflexão e amadurecimento
pessoal, em função dos debates travados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A luta antirracista cabe a todos e ela será mais bem conduzida quanto mais conhecimento
estiver disponível. Por isso, não bastam ações concentradas em calendários, em pretensas datas
comemorativas (como o 20 de novembro). A formação de discentes e docentes deve ser contínua e
abranger diferentes percursos.
As discussões sobre ações afirmativas e genocídio do povo negro são imprescindíveis, são
prementes. Contudo, a elas devem se somar outras que fortaleçam os alunos com referenciais
capazes de lhes aumentar a autoestima.
O protagonismo negro e a representatividade podem ser alcançados, por exemplo, com
conhecimentos sobre o continente africano, a partir de uma perspectiva afrocentrada. Por isso,
retomar as discussões sobre o ensino de história da África também contribui para que o aluno reflita
sobre o lugar de onde vem e como isso o constitui tal como é hoje – e como é lido no/ pelo mundo.
Assim, ciente de sua identidade, reunirá ferramentas para desenvolver cada vez mais sua autonomia
como sujeito.
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Resumo
A efetiva aplicação da Lei 10.639/2003 ainda enfrenta dificuldades, por vezes ligadas ao
desconhecimento dos docentes quanto ao conteúdo ou quanto à maneira de inserir, em seus
componentes curriculares, dados da cultura, história, filosofia, ciência e arte africanas. Alegando não
terem formação adequada, há docentes que não incluem tópicos ligados à cultura africana nem afrobrasileira em suas aulas. Diante desse cenário, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – campus Duque de Caxias
propôs uma atividade que colaborasse para a formação de professores e de alunos. Assim, este trabalho
relata a execução de um projeto numa instituição pública da Baixada Fluminense – RJ, cujo objetivo foi
discutir a importância do ensino de história da África na escola. O projeto foi contemplado em um
edital cujo prazo de cumprimento era curto, mas que permitiu a realização de palestra e oficina, além de
produção de material para exposição no espaço escolar (pôster e mural). Buscou-se debater como o
ensino da história desse continente, sob uma perspectiva afrocentrada, impacta a formação do discente.
Percebeu-se que, conhecendo a África além do período colonial, esse aluno estará munido de
informações que o capacitarão à reflexão sobre o seu lugar e o seu estar no mundo, permitindo-lhe um
aumento de autoestima, por estar consciente de sua origem para além da escravidão. Sentindo-se
representado e incentivado a um protagonismo, o aluno negro vê a escola como um ambiente que o
acolhe e, também por isso, o processo de ensino e aprendizagem se torna eficaz.
Palavras-chave: Lei 10.639/2003; África; Protagonismo negro; Autoestima; História da África.

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas

742

Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas

A RELIGIOSIDADE DO MESTRE DA CABULA NO
ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL
Anaclecia Vieira de Jesus – UFES

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
O município de São Mateus está localizado no norte do Espírito Santo, possui uma das
maiores população negra do estado, possuindo comunidades remanescentes de quilombos que lutam
e resistem com grande dificuldade pela manutenção do ensino da história local em suas escolas
quilombolas. Apesar de estarem localizadas em um município onde há uma lei para regulamentação
do ensino de história local, a existência dessas comunidades em si já seria justificável a exigência
dessas aulas visando a compreensão e reconhecimento da identidade da memória cultural. Se
levarmos em consideração o percentual de negros declarados oficialmente no município, seria
necessária uma promoção de ações por parte do poder público no cumprimento de seu papel social
para formação da cidadania e inclusão social por meio do conhecimento histórico local. A questão
racial ainda é um desafio para a construção da cidadania no município, tendo em vista a história
escravocrata na qual está inserida e aliado a esse complexo processo, o desprezo do poder público à
população dos libertos no pós-abolição.

Nessa tentativa de garantia de direitos das comunidades

quilombolas, São Mateus recebeu a construção de um CRAS Quilombola (Centro de Referência da
Assistência Social), voltado para a garantia de direito aos povos tradicionais quilombolas com o
nome CRAS Quilombola

Zé de Ana, começaram então a surgir especulações em torno do

personagem da região: Zé de Ana rei do Ticumbi ou o Mestre da Cabula na região Quilombola de
Nova Vista? Através desses questionamentos surge esse estudo sobre a verdadeira imagem do
personagem local no ensino de história. Diante de todas essas inquietações, considerando a
importância, imaginação e memória dos sujeitos envolvidos na pesquisa, busca-se a real
compreensão e percepção da aula de história local abrangendo personagens regionais e em especial
Zé de Ana bem como esse relacionamento na prática para o desenvolvimento da comunidade.
De acordo com Maciel (2016), o contexto vivido pós fim da escravidão não significou a
plena liberdade dos negros no estado, pelo contrário, os fazendeiros fizeram um verdadeiro boicote
ao escravo liberto, contratavam se imigrantes brancos e quando os negros eram contratados seus
salários eram bem inferiores, impossibilitando assim o sustento de

suas famílias.

O negro

começava então a encontrar nos quilombos não mais a esperança da liberdade e sim um lugar onde
pudesse retirar seu sustento diário. Esse período pós escravidão também foi o início da luta pelo
pedaço de terra, luta que ainda permanece, pois em 2004 alguns fazendeiros da região entraram na
Justiça Federal solicitando a anulação da demarcação quilombola no município.
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Arraigados à essa esperança, os negros que desde o período escravista praticavam cultos e
rituais que cada um trazia de sua pátria materna, praticavam rituais que não eram visto como uma
pratica aceitável aos olhos dos brancos, então, aparece em São Mateus, norte do estado a cabula
que era um culto Afro-brasileiro que mesclavam crenças e culturas trazidas pelos escravizados
africanos. O ritual da Cabula foi estudado de forma minuciosa pela igreja católica em especial pelo
Bispo D. Joao Batista Nery que de maneira torpe, racista e preconceituosa afirmou que a Cabula era
um a seita usada exclusivamente para o mal. Diante de todo o ataque da igreja católica à cabula, o
ritual que antes da abolição somente era praticada pelos escravos, no pós abolicionismo avançou
bastante entre os brancos, passando a ser visto de forma ameaçadora ao catolicismo na região de
São Mateus.
As declarações do bispo de que a cabula era um ritual de espiritismo onde os negros usavam
o interior das matas para matar os brancos, era a ideia difundida em toda a cidade, gerando assim
temor entre os não praticantes. Esse ritual embora pouco estudado por pesquisadores ainda é
praticado na região quilombola de São Mateus, mesmo que de forma camuflada, continua cheio de
mistérios e segredos. As sessões da Cabula ocorriam nas matas e eram invocados espíritos que a
igreja católica abominava. Em meio a toda essa emblemática em relação aos mistérios do ritual
surgem então os questionamentos sobre o verdadeiro papel de Zé de Ana e a sua contribuição
cultural na comunidade Quilombola de Nova Vista.
Nesse universo de abrangência da história cultural, as linguagens, representações e práticas
culturais realizadas pelo indivíduo. Baseado nessa prática cultural pensamos na identidade de Zé de
Ana, um personagem regional no ensino de história local do ensino fundamental de uma escola
quilombola. É interessante destacar a memória da identidade cultural de Zé de Ana entrelaçado à
memória da comunidade de Nova Vista, memória essa que é um elemento de valor imensurável na
recuperação histórica da região pois as pessoas passam a identificar-se como parte de um processo
histórico quando se reconhecem como sujeito dele.
Nesse contexto de reabsorção de mudanças a pesquisa utiliza o sujeito histórico e a
preservação da memória cultural da região, onde toda a comunidade torna se peça importante e
participativa do processo sócio cultural, visando a investigação sobre em quais condições a
memória da comunidade remanescente de quilombos de Nova Vista resiste ao associar a sua
identidade à luta pela preservação cultural tendo como objeto de estudo a relação do Mestre da
Cabula Zé de Ana e as transformações sócio cultural da comunidade local dando ênfase ao ensino
de história local nas séries iniciais do ensino fundamental.
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Considerando o recorte temporal da história de Zé de Ana no extremo norte do Espírito
Santo, a comunidade quilombola de Nova Vista é um campo privilegiado de investigação, apesar da
restrita produção escrita sobre a história da comunidade.

O grande desafio do ensino de história

local parte do pressuposto da identidade do indivíduo em direção as relações entre identidades
culturais da própria comunidade no qual os educandos estão inseridos. Partindo do pressuposto que
a cultura precisa estar sempre em movimento, é nesse entendimento que o objeto cultural pode se
transformar na adequação do que a sociedade atual deseja, no caso de Zé de Ana, seria melhor que
o mesmo fosse visto como uma manifestação folclórica do que um líder religioso, nesse caso o
Mestre da Cabula.
O objetivo geral dessa pesquisa é Analisar de que maneira a memória da identidade cultural
de Zé de Ana pode contribuir como personagem regional para o processo de ensino aprendizagem
da história local na Escola Quilombola de Nova Vista localizada no município de São Mateus, norte
do Espírito Santo.
Nas aulas de história local deve ser derrubado o paradigma de que a história é uma ciência
decorativa e que novos métodos de ser, sentir e conhecer o mundo no qual o aluno faz parte possam
ser desenvolvidos. Esse estímulo no ensino de história visa favorecer a formação da criança para
que essa venha a assumir seu verdadeiro papel como ser histórico, promovendo a reflexão e
discernindo suas possibilidades, derrubando então os limites impostos pelos currículos propostos na
área de história. É de grande importância identificar a forma como as práticas, representações ou
produções encontram se e relacionam entre si, sendo assim, a existência, a luta e a resistência das
comunidades quilombolas revelam não só a proximidade da relação entre o tempo presente e o
período da escravidão, mas uma alternativa urgente e necessária para a reparação histórica a esse
povo que tanto contribuiu para o desenvolvimento de uma das cidades mais antigas do Espírito
Santo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para orientação dessa pesquisa sobre o personagem regional Zé de Ana – Mestre da Cabula
no ensino de história local, lançamos mãos dos autores Bloch(2001), Chartier (2002) , Ginzburg
(2002) e Benjamin ( xxx) como referenciais.
Marc Bloch aparece na defesa pioneira da história como uma ciência que não precisa estar
necessariamente de acordo com as regras cientificas. Ao rejeitar o conceito de história como a
ciência do passado, ele defende que o presente somente é resultado de um passado quando
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percebemos que os fatos atuais são analisados de forma crítica já que o presente bem referenciado e
definido dá início ao processo fundamental do oficio do historiador que é compreender o presente
pelo passado e o passado pelo presente (BLOCH, 2001) nos levando a entender a importância do
fazer histórico onde só poderemos compreender o presente com o retorno ao passado, e nesse
retorno entende-se as lutas, os anseios, os medos e principalmente a esperança pelo respeito como
ser humano e a construção por um espaço livre de preconceitos.
O passado é por definição, um dado que nada modificará. Mas o conhecimento do
passado é uma coisa em progresso, incessantemente se transforma e aperfeiçoa.
(BLOCH 2001, pg. 75).

De acordo com Chartier (2002) a Nova Historiografia propõe uma nova forma de questionar
a realidade baseando nos temas de domínio da cultura, para ele, na história cultural é de suma
importância identificar o modo como a realidade social é construída, pensada e tomada por objeto, o
motivo das representações. Nesse instante da historiografia, os documentos não são mais
considerados somente pelas informações que eles contém, são analisados em sua organização
discursiva e material, suas condições de produção e utilizações estratégicas.

Sendo assim, é

importante identificar a forma como as práticas, representações ou produções encontram se e
relacionam entre si.
Chartier (2002) afirma que a história cultural é importante na identificação da maneira como
acontece a construção da realidade social e a forma como o objeto é pensado, tendo a relação entre
o texto e o sujeito que o lê, acontecendo assim a apropriação de forma que atinja o leitor levando-o
a uma nova maneira de entendimento de si e do mundo, proporcionando o encontro com a
identidade da memória cultural de sua comunidade.
A história cultural tal como entendemos tem por principal objecto identificar o modo
como em que diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída,
pensada, dada a ler. (CHARTIER 2002, pag. 16-17)

Baseado em Ginzburg (2008) que faz a afirmação de que a micro história tem seu foco na
personalidade de um indivíduo, deve acontecer uma concentração na visão do mundo. Ele ressalta
ainda a importância da não aceitação dos documentos existentes como uma verdade única, deve
levar-se em conta os pontos de vistas da realidade e as relações de força que de certa forma acabam
condicionando interesses políticos ao cenário cultural. As sociedades baseadas na tradição oral,
acabam de forma involuntária maquiando e reabsorvendo algumas mudanças.
Nas sociedades baseadas na tradição oral, a memória da comunidade tende
involuntariamente a mascarar e a reabsorver as mudanças. À relativa plasticidade da
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vida material corresponde uma acentuada imobilidade da imagem do passado.
(GINZBURG, 2008, p 128).

Nesse contexto de reabsorção de mudanças a pesquisa utiliza o sujeito histórico e a
preservação da memória cultural da região, onde toda a comunidade torna se peça importante e
participativa desse processo, investigando em quais condições a memória da comunidade resiste ao
associar a sua identidade à luta pela preservação cultural tendo como objeto de estudo o Mestre da
Cabula Zé de Ana, dando ênfase a inserção de personagem regional no ensino de história.
O grande desafio no ensino de história local é partir do pressuposto da identidade individual
em direção as relações entre identidade cultural da própria comunidade na qual os alunos estão
inseridos, nesse contexto busca-se o resgate à diversidade e ao estudo da memória cultural.
O filosofo alemão Walter Benjamin analisa a preocupação com o desaparecimento do
narrador e a importância da história oral, parafraseando Benjamin, a memória é o que cria a
corrente que passa a narrativa de uma geração para outra.
Pressupõe-se então que o objeto cultural pode transformar–se na adequação do que a
sociedade deseja, no caso de Zé de Ana, houve um momento em que a sociedade local entrelaçava
sua figura a uma manifestação folclórica do que a um ritual religioso.
É importante que o ensino de história introduza em seu conteúdo o cotidiano dos alunos e a
valorização de sua memória, demonstrando de forma clara e concisa a construção diária de suas
histórias e nesse contexto aconteça a valorização da cultura local não oficial, e que através dela
possam compreender que não é somente o passado, mas também seu presente está diretamente
relacionado ao ensino.
METODOLOGIA
Como observou Bloch (2002) na investigação de um tema histórico, o historiador deve
recorrer a uma multiplicidade de fontes no cruzamento de dados levantados, para que possa dar
início ao processo do conhecimento histórico. Ao seguirmos essa orientação metodológica no
decorrer da pesquisa teremos diferentes fontes de documentação e embasamento para o
levantamento da história da comunidade e do personagem Jose Antônio Jorge, o Zé de Ana.
Em posse do referencial teórico será utilizado o método da pesquisa participativa, com
alunos, professores e membros da comunidade local, efetivando a relação família e escola,
propondo desse modo que a metodologia participante seja usada para uma referência histórica,
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tanto no questionamento da participação da pesquisa como na implementação da participação da
comunidade de remanescentes de quilombos de Nova Vista, no planejamento e condução da
pesquisa, visando uma ação investigativa na comunidade.
O projeto será realizado na Escola Pluridocente Municipal de Nova Vista, uma escola
quilombola situada na região de Nova Vista em São Mateus – ES, a escolha desta escola deu se por
estar localizada na região de comunidades remanescentes de quilombos, e ser o local onde viveu Zé
de Ana e ainda residem seus familiares. A referida escola é Quilombola, e a pesquisa se dará com
alunos das séries iniciais do ensino fundamental juntamente com seus familiares e moradores da
região. Próximo a EPM de Nova Vista, está localizado o CRAS Quilombola que leva o nome do
objeto da pesquisa, Zé de Ana. A instituição

participa ativamente com seus grupos de

fortalecimentos de vínculos, destacando e observando a importância de Zé de Ana e o ritual da
Cabula no desenvolvimento da comunidade.
RESULTADO
Desde o ano de 1998, ano que lecionei a disciplina de História de São Mateus, as
inquietações me levaram a iniciar esses estudos sobre o verdadeiro papel do personagem local no
ensino de história e com a chegada do CRAS Quilombola os questionamentos aumentaram em
torno da emblemática, no entanto esse trabalho está sendo aprofundado numa pesquisa de mestrado.
Uma pesquisa investigatória sobre a vida e o legado do objeto de pesquisa, Zé de Ana, sua
representatividade cultural e religiosa e o ritual da cabula com familiares e membros da comunidade
quilombola local, analisando e observando as mudanças que ocorreram e podem acontecer no
cotidiano, sustentando então, a oralidade e as práticas culturais. Dados estão sendo levantados para
a construção de um livro paradidático infantil sobre o Reizinho de Nova Vista, voltado para o
ensino de história de local de São Mateus, valorizando suas origens através da representatividade
cultural e religiosa do Mestre da Cabula Zé de Ana. Esses levantamentos de dados estão sendo
pesquisados no INCRA, sindicatos, cartórios e principalmente com as comunidades quilombolas da
região.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Comunidade Quilombola de Nova Vista é um exemplo de preservação das heranças
culturais dos seus antepassados escravizados ou ex-escravizados, o ritual da cabula ainda muito
camuflado pelos mais velhos e explicito pela nova geração traz um misto de esperança na
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valorização da cultura e dos personagens culturais. Acredita-se que é possível despertar o interesse
e difundir o ensino da história local com a influência dos personagens regionais, explicitando a
representatividade cultural e as marcas deixadas pelas lutas dos negros quilombolas da região.
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Resumo
Este trabalho foi instigado a partir dos entraves e resistências encontradas no município de São Mateus
– ES pela inserção do ensino de história local nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas
mateenses. Acredita-se que estudar e analisar as fontes locais possibilitarão aos educandos conhecer,
compreender e inserir-se como sujeito histórico de sua comunidade. A ideia de trabalhar história local
nas séries iniciais é descontruir a visão tradicional somente dos personagens históricos nacionais e dar
vez e voz aos personagens locais. Através do estudo e a análise desses personagens possibilitará o
conhecimento, compreensão e inserção como sujeito histórico de sua comunidade, indo ao encontro da
identidade histórica como um agente de transformação social, envolvendo personagens regionais e em
especial trataremos de José Antônio Jorge, o Zé de Ana, um dos fundadores da Comunidade
Quilombola de Nova Vista, o grande Mestre da Cabula da localidade. Buscamos promover o resgate da
Cabula, culto afro-brasileiro de matriz centro africana angoleira, refere-se aos rituais negros mais
antigos envolvendo imagens de santos católicos, onde os negros mesclavam crenças e culturas, ainda é
pouco citada como parte da cultura religiosa desse país. O artigo apresenta as lutas e resistências e a
tentativa de consolidação pelo ensino de história local de São Mateus, dando importância a memória,
visto que há uma forte tradição oral, partindo dos relatos da comunidade, buscando entender as
relações existentes entre memória, identidade quilombola e ensino de história local, dando vez e voz na
inserção de seus personagens locais, tendo como campo de pesquisa a Comunidade Quilombola de
Nova Vista situada na região do Sape do Norte em São Mateus –ES.
Palavras-chave: Ensino de História Local; Quilombolas; Cabula;
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO
RELIGIOSO EM SANTA CATARINA: UM DESAFIO
FRENTE À LAICIDADE DO ESTADO E À PLURALIDADE
DAS EXPRESSÕES RELIGIOSAS
Daniel Fachini – IFC
Solange Aparecida de Oliveira Hoeller – IFC

DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS

INTRODUÇÃO
A escola não deve ser espaço para ensinar uma religião ou convicções de uma determinada
confessionalidade, mas lugar de construção de conhecimentos sobre a diversidade cultural religiosa
brasileira e mundial, sob a óptica de uma cultura da paz. Cabe aos professores e aos estudantes
refletirem sobre as diversas experiências religiosas que os cercam, analisar o papel dos movimentos
e tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes culturas, e compreender que cada
sujeito ou grupo social possui seus próprios referenciais para lidar com os desafios da vida cotidiana
e, acima de tudo, execrar toda e qualquer forma de discriminação e preconceito. Neste contexto,
considerando a subjetividade dos princípios estudados pelas religiões, a formação docente deve
oferecer um diferencial na transição de um modelo catequético e teológico para um modelo de
religião enquanto ciência. Dessa forma, deve favorecer a abertura de um diálogo de respeito e
tolerância, mediado pelo professor, ante a pluralidade de manifestações religiosas, garantindo o
direito das expressões minoritárias, e afastando qualquer tipo de preconceito e valorizando os
princípios éticos e a ações morais.
Desta feita, questiona-se: os currículos dos cursos de Licenciatura em Ciências da Religião
do/no estado de Santa Catarina estão alinhadas com uma proposta de cultura de paz, de tolerância,
de respeito e de convivência harmoniosa entre as variadas expressões religiosas, preservando a
laicidade do Estado?
A fim de responder a esta questão, pretende-se investigar se os cursos de Licenciatura em
Ciências da Religião do/no estado de Santa Catarina, por meio de seus currículos, podem
proporcionar a formação de professores em Ensino Religioso para o desenvolvimento de uma
cultura de paz, de tolerância, de respeito e de convivência harmoniosa na sociedade, em vista da
construção de uma ética global, com reserva à garantia do estado laico.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Ensino Religioso fez parte do desenvolvimento da educação nacional, mas precisa hoje
ser pensado dentro de uma proposta pedagógica que o liberte do peso da filiação religiosa, observa
Junqueira apud Silva (2017, p. 132) que tanto lhe embaraçaram nos últimos séculos. Em que pese
recentemente o Supremo Tribunal Federal ter fixado entendimento quanto à possibilidade de ensino
confessional nas escolas públicas (ADI 4439/DF), a importância do Ensino Religioso e a
complexidade de fixação de conteúdos mínimos transcende às paredes do tribunal e requer uma
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ampla discussão junto aos grupos religiosos, ateus e agnósticos, e em especial dos profissionais da
educação.
Cabe destacar, ainda, que o art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,
1996) prevê, apesar da facultatividade de matrícula e a proibição do proselitismo, o direito ao
aprendizado deste componente curricular. Desta forma, não há que se discutir quanto a importância
do componente curricular, mas sim, regular seus conteúdos e alinhar o processo de formação
docente.
Por outro lado, não será excluindo o Ensino Religioso do currículo que resolveremos o
problema da laicidade escolar, mas sim ofertando um ensino público desprovido de inferência
religiosa dominante. Junqueira apud Silva (2017, p. 41) alerta já não ser mais judicioso usar o
espaço escolar como sala de catequese de determinada religião.
O grande desafio é conceber o Ensino Religioso de modo a respeitar à diversidade cultural e
religiosa, nos diversos espaços sociais, sobretudo, nos espaços educativos, e superar as abordagens
confessionais, ou seja, assumir um caráter escolar, com abordagem eminentemente científica. Nas
palavras de Passos (2007, p. 28), por se tratar de um componente curricular, ao Ensino Religioso
deve ser atribuída uma abordagem científica, regrada por fundamentos teóricos e regras
metodológicas, mesmo em havendo um discurso pautado por valores e tradições, como em grande
parte dos casos, ocorre, ainda, em nosso país.
Essa forma de abordagem proposta para o Ensino Religioso reflete diretamente no processo
formativo do professor, implicando na revisão dos conceitos e práticas do componente curricular.
Nesta ótica, a Licenciatura em Ciências da Religião seria o lugar privilegiado para a formação deste
profissional, pois se concentra na formação do cidadão, e não na educação da religiosidade, como
se via no passado. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996)
prevê que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior.
As recentes Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores de Ensino
Religioso (BRASIL, 2018) e a consequente diminuta oferta de cursos de formação inicial em nível
de licenciatura, também compromete não somente a compreensão e sua configuração enquanto área
de conhecimento, mas também a mudança de concepção da sociedade brasileira sobre a sua
condição de componente curricular, regido por normas que o incluem em igual condição no
conjunto das demais áreas de conhecimento do sistema público de ensino. Assim, além de estar
aberto ao outro, acolher o diferente e conhecer as tradições religiosas, o professor precisa conhecer
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os conceitos próprios deste objeto de estudos, a experiência religiosa e o sincretismo religioso que
faz parte dos estudantes.
Na seleção dos conceitos próprios da área a serem trabalhados no Ensino Religioso, é
importante que se faça uso das Ciências da Religião, uma vez que as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Licenciatura em Ciências da Religião (BRASIL, 2018) abordam o
elemento religioso a partir da sua fenomenologia, isto é, de sua manifestação enquanto cultura
produzida pelo ser humano.
Diante disso, no estado de Santa Catarina, segundo o sistema e-MEC, encontram-se ativos
cursos de Licenciatura em Ciências da Religião e Licenciatura em Ensino Religioso em 6
universidades. A análise dos Projetos de Criação dos Cursos e dos Projetos Políticos Pedagógicos é
fundamental para verificação de sua consonância com o que propõe as diretrizes nacionais, à luz do
mandamento constitucional da laicidade do estado, com o afastamento do proselitismo, conforme
preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A importância da metodologia na prática da pesquisa e do trabalho científico é garantir, por
meio do processo, sua qualidade e confiabilidade. Demo (2011, p. 19) afirma que é preciso
desconstruir o conhecimento para a reconstrução, em busca de novas ideias e conhecimentos do
tema abordado.
Esta investigação iniciou com uma pesquisa bibliográfica, com base em Gil (2017, p. 28),
buscando-se literaturas para compreender os modelos de Ensino Religioso ao longo da história do
estado de Santa Catarina, passando pelos modelos Catequético, Teológico e Ciências da Religião,
conforme lista Passos (2007, p. 98), assim como discutir a laicidade do estado e o direito dos
estudantes ao Ensino Religioso (DINIZ, 2010, p. 11).
Na sequência, iniciou-se um processo de pesquisa documental, com base em Gil (2017, p.
29), solicitando às coordenações dos cursos estudados os Projetos de Criação do Curso – PCC e os
Projetos Pedagógicos do Curso – PPC. Esta é a fase atual da pesquisa.
De posse destes documentos, far-se-á uma análise de conteúdo dos documentos e serão
construídas as conclusões, assim como a confirmação ou refutação da hipótese.
As instituições que estão sendo pesquisadas oferecem o curso de Licenciatura em Ciências
da Religião e Licenciatura em Ensino Religioso no estado de Santa Catarina, conforme cadastro no
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Sistema e-MEC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019): Universidade Regional de Blumenau –
FURB, Universidade Estácio de Sá – UNESA; Centro Universitário Cidade Verde – UNIFCV,
Centro Universitário Internacional – UNINTER, Universidade Comunitária da Região de Chapecó
– UNOCHAPECÓ e Centro Universitário Municipal de São José – USJ.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Busca-se por meio da pesquisa investigar se os cursos de Licenciatura em Ciências da
Religião do/no estado de Santa Catarina estão em acordo com as diretrizes nacionais,
proporcionando uma formação de professores de Ensino Religioso, voltada para o desenvolvimento
de uma cultura de paz, de tolerância, de respeito e de convivência harmoniosa na sociedade,
considerando a pluralidade das expressões religiosas, em vista da construção de uma ética global,
com reserva à garantia do estado laico.
CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS)
As instituições que serão pesquisadas estão distribuídas no estado de Santa Catarina,
contando com sede própria ou polo em todas as regiões do estado. Há registros do início da oferta
do curso de Licenciatura em Ciências da Religião desde o ano de 1997, o que faz do estado de
Santa Catarina o pioneiro na oferta desta modalidade no Brasil. Entretanto, o curso difundiu-se mais
efetivamente a partir de 2008, nas modalidades presencial e à distância, predominantemente,
organizado em periodicidade semestral.
Parte-se de uma premissa de que os cursos de Licenciatura em Ciências da Religião
caminham na construção de uma educação emancipadora, com respeito à diversidade religiosa e
cultural, com a formação de educadores e pesquisadores qualificados e comprometidos com a
transformação da sociedade, inclusive vislumbrando um distanciamento de discriminações e
violências de caráter religioso.
A escola não deve ser espaço para ensinar uma religião ou convicções de uma determinada
confessionalidade, mas lugar de construção de conhecimentos sobre a diversidade cultural e
religiosa, sob a óptica de uma cultura da paz, considerando a constitucionalidade e o estado laico.
Cabe aos professores e aos estudantes refletirem sobre as diversas experiências religiosas que os
cercam, analisar o papel dos movimentos e tradições religiosas na estruturação e manutenção das
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diferentes culturas, e compreender que cada sujeito ou grupo social possui seus próprios
referenciais e, acima de tudo, execrar toda e qualquer forma de discriminação e preconceito.
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Resumo
A sociedade brasileira é caracterizada pela miscigenação de raças, cultura e crenças. A pluralidade das
expressões religiosas no país, em especial, decorreu do processo de colonização, que forçou uma
convivência das diferentes tradições (indígena, negra e europeia) em mesmos ambientes. A escola é um
ambiente onde estas diferenças se tornam bem perceptíveis, principalmente nos momentos em que se
discutem questões humanas e relacionadas à espiritualidade. Parece que se despertam nestes momentos
sentimentos de intolerância e desrespeito, que pretendem dominar os debates. Assim, o Ensino
Religioso, associado a uma ideia de formação ética e moral, a busca do respeito e a cultura da paz, tem
buscado ultrapassar as fronteiras do preconceito e da intolerância por intermédio de uma proposta
baseada nas Ciências da Religião, sob um viés não confessional, para a rede pública de ensino em todo
o Brasil. Todavia, a formação de professores nesta área enfrenta desafios, visto esta pluralidade das
expressões religiosas no país e o zelo pela garantia constitucional do estado laico. Além disso, faz-se
necessário garantir que todas as expressões possam se manifestar, e sejam respeitadas, por meio de um
diálogo equilibrado e que conduza para a construção desta área enquanto ciência. O estado de Santa
Catarina é um dos pioneiros na formação docente nesta proposta de Ensino Religioso sob o viés de
Ciências da Religião, e os currículos dos cursos ofertados neste território serão analisados
perfunctoriamente neste trabalho, objetivando investigar se estes cursos proporcionam uma formação
para o desenvolvimento de uma cultura de paz, de tolerância, de respeito e de convivência harmoniosa
na sociedade.
Palavras-chave: Ensino Religioso; Ciências da Religião; Formação Docente; Laicidade; Pluralidade
Religiosa.
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INTRODUÇÃO
Este texto é um recorte de uma pesquisa sobre como professores que professam diferentes
religiões vêm a laicidade da escola brasileira e lidam com ela em suas práticas em escolas de ensino
fundamental, em especial, nos anos iniciais.
Justificamos o tema pelo reconhecimento da necessidade de refletir sobre como lidar com os
diferentes pertencimentos religiosos de estudantes e suas famílias no espaço escolar ao tomarmos
como referência a laicidade do Estado brasileiro e da escola pública.
Nossa compreensão inicial marcava a importância de se valorizar o Estado como aquele no
qual todos os credos, assim como o agnosticismo ou o ateísmo, sejam respeitados, assegurando uma
relação de igualdade entre as diferentes religiões, até mesmo no que se refere às maiorias e
minorias. Nosso entendimento era de que o Estado Laico não era um sinônimo de Estado ateu, mas
sim um Estado no qual há respeito a todos os credos e suas manifestações.
A LAICIDADE NO BRASIL
É de conhecimento público que o Estado Brasileiro nasce num contexto de predominância
de poder de uma religião em especial. É no contexto republicano que a Constituição irá marcar pela
primeira vez a separação Estado-Igreja.
A laicidade do Brasil foi oficialmente implementada em 1889 a partir de um decreto
que previa a separação entre as instâncias pública e privada. Evidentemente, essa já
não é mais a laicidade que se tem nos dias de hoje, uma vez que a história permite
(trans)formações lentas e não lineares. Uma nova configuração social abre portas para
uma “laicidade de reconhecimento” (Valente, 2012: 109)

Na atual Constituição Brasileira, o caráter laico é apresentado no artigo 19, inciso I:
“É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

Entendemos que “a laicidade do Estado é um processo” (Silva, 2018: 36), ou seja, ela se dá
em meio a disputas e conflitos, pois “o campo religioso não é harmônico. Falar de religião, no
Brasil, como em qualquer lugar do mundo, é falar de conflito, de disputa e até de violência – ontem
e hoje.” (Idem: 37)
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Nossas questões, então, passam por buscar entender se e de que modo os cidadãos se sentem
amparados por essa laicidade ou se acreditam que deveria se dar de outro modo. Perguntamos se e
como a laicidade acontece nas escolas ou se, de fato, há uma espécie de zona de conforto que faz
com que as pessoas não questionem a influência de uma ou mais religiões e os elos que existem
entre elas e o Estado.
ESCOLA E DIVERSIDADE RELIGIOSA
Não, há, pois no fundo religiões que sejam falsas. Todas são verdadeiras à sua
maneira: todas respondem, ainda que de maneiras diferentes, a determinadas
condições da vida humana. Dürkhein (1989, p.31)

O documento Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) traz como um dos temas
transversais a “Pluralidade Cultural” do Brasil, afirmando-a. O texto aponta que
a dificuldade para categorizar os grupos que vieram para o Brasil e formaram sua
população é indicativo da diversidade, seja o recorte continental, ou regional,
nacional, religioso, cultural, linguístico, racial/étnico. Portugueses, espanhóis,
ingleses, franceses, italianos, alemães, poloneses, húngaros, lituanos, egípcios, sírios,
libaneses, armênios, indianos, japoneses, chineses, coreanos, ciganos, latinoamericanos, católicos, evangélicos, budistas, judeus, muçulmanos, tradições
africanas, situam-se entre outras inumeráveis categorias de identificação. Além disso,
um mesmo indivíduo pode vincular-se a diferentes grupos ao mesmo tempo,
reportando-se a cada um deles com igual sentido de pertinência. (BRASIL, 1998,

p.24 – grifos nossos)
O documento segue abordando a questão da diversidade religiosa
A diversidade marca a vida social brasileira. Diferentes características regionais e
manifestações de cosmologias ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão do
mundo, a organização social nos grupos e regiões, os modos de relação com a
natureza, a vivência do sagrado e sua relação com o profano. (BRASIL, 1998,

p.24 – grifos nossos)
Ainda que se faça a crítica de que os PCN trazem o tema da diversidade, mas não o da
diferença de modo a tratar a temática esvaziada de suas tensões e conflitos, e das suas disputas por
poder, vemos que desde o final da década de 1990, ainda no século XX essa discussão chega às
escolas e aos seus agentes.
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CONVERSANDO COM PROFESSORES
Optou-se por reunir um grupo de cinco professoras e um professor com diferentes
pertencimentos religiosos que atuam numa escola de referência para um diálogo sobre o tema das
relações entre escola e religião. Para orientar o trabalho das pesquisadoras, nos referenciamos na
abordagem de pesquisa qualitativa, uma vez que as finalidades desta, propostas por Minayo, são
“compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos gerados socialmente, compreender e
interpretar a realidade” (2013: 24). O nosso objetivo era compreender as tensões entre diversidade
religiosa e laicidade no espaço escolar.
Entendendo que nosso tema ainda carece de reflexão suficiente no espaço escolar e no
conjunto da sociedade, consideramos a pertinência da técnica de Grupo Focal. Para Gatti (2005:
10), essa é uma técnica adequada “quando se quer explorar o grau de consenso sobre um certo
tópico. Poderíamos acrescentar: quando se quer compreender diferenças e divergências,
contraposições e contradições.”
Desse modo, reunimos o grupo de seis professores dos anos iniciais do ensino fundamental
para uma conversa sobre escola e religião. As idades variavam de 28 a 50 anos e o tempo de
exercício no magistério de 7 a 30. As religiões “atuais” naquele momento daqueles professores
variavam em: adventista do sétimo dia, espírita kardecista, católica, candomblé, protestante da
Igreja Universal e uma pessoa dizia professar duas religiões: católica e umbanda. Das seis pessoas,
três disseram que haviam professado uma religião há tempos e que haviam se convertido a uma
nova fé ou mudado de religião. Esse não era o caso da professora que dizia professar duas religiões,
pois essa já era uma vivência familiar desde a tenra infância.
A primeira coisa a destacar é que o diálogo se deu num clima muito cordial. Aquela reunião
foi apontada por todos como uma oportunidade de conhecerem-se melhor e de conversarem sobre
um tema muito pouco abordado em seus processos de formação profissional, quer iniciais, quer de
formação continuada. Também saíram ideias de ampliarem o diálogo e realizarem outros encontros
por conta deles mesmos sobre as questões das diferenças religiosas.
O recorte que faremos aqui é sobre os entendimentos que foram compartilhados do diálogo
sobre a laicidade da escola.
Perguntamos ao grupo qual o “tamanho” e influência que a religião de cada um tinha em
suas vidas e qual a influência nas suas escolhas e decisões. Uma professora não respondeu essa
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pergunta, mas os demais deixaram claro que a religião tinha um papel muito importante na
definição de quem eles eram e sobre todas as suas decisões, inclusive profissionais.
Junto a isso, todos mostraram-se muito sensíveis às diferenças religiosas e defenderam o
direito de que todos – alunos e funcionários da escola – possam vivenciar suas religiões plenamente
sem que sofram nenhum tipo de discriminação. Também marcaram a necessidade de que o espaço
da escola seja respeitado de modo a não haver nenhum ritual que se imponha de modo a constranger
qualquer pertencimento religioso de estudantes ou funcionários.
Houve total consenso entre os professores de que assim como o Estado brasileiro não é
laico, embora haja leis que afirmem a laicidade, também a escola não o é.
Assim, ao tratarem de suas experiências, quer como estudantes, quer como professores em
diferentes escolas, todos tiveram experiências a narrar que corroboraram a tese de que as escolas
não são laicas:
pra mim, a escola laica brasileira é católica
eu acho que a gente não tem uma escola laica de fato, acho que laicidade não é real,
porque todos os nossos feriados são católicos e a gente segue esses feriados
eu imaginava que não existiam práticas [...] como rezar o “pai nosso” no início das
aulas [...] eu fiquei bastante assustada com a forma como a religião era tratada em uma
escola pública, no interior de Belford Roxo
o que eu vejo muito na escola, na minha experiência, é que um aluno da umbanda ou
do candomblé tem que ser silenciado, ele não pode demonstrar que tem uma religião.
escola laica não é não ter a discussão. Acho que é entender essa diversidade, porque
eu acho que o silenciamento é o que provoca muitas vezes a exclusão. A gente finge
que nada está acontecendo e aí quando as diferenças veem, a gente também finge que
não vê.
Estudei numa escola estadual de formação de professores, ali no centro que atrás tem a
Igreja de Santana. E o colégio convidava os jovens pra fazerem a crisma. E eu, como
uma boa católica, fiz crisma pelo colégio, com uniforme de normalista. Mas o meu pai
e minha mãe se conheceram num terreiro de umbanda...

Os relatos também foram sobre as formas de exclusão sofridas por eles na medida em que
são discriminados. A professora adventista narra dificuldades, como aluna e também como
professora, em não ter o seu direito à diferença reconhecido. A professora evangélica da Igreja
Universal narra situações vexatórias vividas na condição de aluna na universidade em que
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professores desmereceram sua fé e falaram com agressividade sobre sua religião. O professor
candomblecista conta da identificação de alguns estudantes com alguns traços de sua vestimenta e,
portanto, somente a ele revelam sua identidade religiosa, temendo represálias de outros professores
e colegas.
Fica evidente que a escola tem sido um espaço de conflitos também de origem religiosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Debater o preconceito religioso, desvencilhando-se dos nossos próprios preconceitos e
das nossas opções, quando as temos, religiosas, eis o desafio. O debate está posto.
Precisamos levá-lo aos nossos campos de atuação. Como diz Nelson Mandela,
“ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou ainda
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a
odiar, podem ser ensinadas a amar”. (MEEL; CNDH & SCPsi; s/d – sic!)

A relação com o sagrado sempre foi uma parte importante da qualidade de ser humano.
Como essas professoras e professor relataram, suas “religiões”, ou sua forma de ligarem-se à
Criação ou ao Criador ocupa uma parte significativa de suas vidas, constitui suas identidades,
orienta suas decisões.
Vimos que a escola não tem sido laica como “deveria”. Alguns sujeitos da escola, fazendo
uso do poder de que dispõem, impõem seus rituais, suas crenças, como se fossem universais, como
se tivessem o direito de estabelecer o que pode e o que não pode, o que é legítimo e o que não é.
Vimos também o silenciamento. Muitos se calam diante de discriminações para que não
sofram represálias.
Vemos, portanto, que o direito à diferença não será doado e que todos aqueles que
reconhecem a importância da liberdade religiosa devem lutar por ela e que essa luta poderá unir
muitos diferentes em torno de uma causa comum.
Nosso desafio continua sendo o de irmos ao encontro do nosso outro em busca desse
diálogo. Desafio para a escola e toda a sociedade.
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Resumo
O presente texto é um recorte de uma pesquisa que trata da compreensão de professores em atividade
na escola pública sobre o caráter laico da escola e sua relação com a diferença religiosa. Nosso
entendimento é de que o Estado Laico não é um sinônimo de Estado ateu, mas sim um Estado no qual
há respeito a todos os credos e suas manifestações. Entendemos também que o Estado Laico é um
processo que se ressignifica de acordo com os desafios e escolhas históricas dos seus cidadãos. Optouse por uma pesquisa de cunho qualitativo e da técnica de grupo focal. Foram reunidos seis professores
dos anos iniciais do ensino fundamental de uma mesma escola com diferentes pertencimentos
religiosos para uma conversa sobre escola e religião. Eles falaram sobre suas experiências como alunos
e como profissionais e foram unânimes em afirmar que a escola brasileira não é laica, que há
identidades religiosas que têm mais espaço na escola, mais poder de interferir nas suas dinâmicas,
enquanto outras são discriminadas e invisibilizadas e que esses processos não se dão sem embates e
conflitos. Os professores também falaram da importância que a religiosidade tem nas vidas de cada um
e de como orienta suas ações em sociedade. Todos também afirmaram a potência do encontro que foi
proporcionado pela técnica do grupo focal para que o debate nunca ocorrido na escola antes, enfim,
acontecesse. Ressaltaram a necessidade desse tipo de encontro e debate com regularidade para que os
diálogos se consolidem e a escola laica de fato possa se tornar uma escola para todos os credos
religiosos.
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