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PREFÁCIO

 “Nas situações-limite, a ancestralidade abre passagem e apresenta 

perspectivas, garante à viga não ruir. Dá aprumo para que cada 

pessoa possa conhecer seu mundo interior no interior do mundo. 

Cumprindo em seu proceder o legado do caminho da liberdade, que 

os fundamentos ancestrais mapeiam e assentam. ” 

Allan Da Rosa 

A educação que me fez educadora e não permitiu 

“à viga ruir” foi tecida com o fio grosso da resistência no 

ambiente  escolar  ao  silenciamento  das  histórias  que 

ouvi, da cultura que vivi e dos conhecimentos que minha 

ancestralidade me fez portadora. 

Essa  educação  “sankofa”  que  me  fortalece  até 

hoje,  se alimenta dos saberes ancestrais que resistem 

na  memória,  oralidade,  na  arte  e  cultura;  e  indica  as 

pistas para a construção de novas trajetórias escolares 

comprometidas  com  a  valorização  dos  conhecimentos 

que forjaram a identidade negra na diáspora brasileira e 

impulsionaram o desenvolvimento de nosso país.
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Neste  sentido,  a  publicação  de  “Perspectivas 

Educacionais:  Práticas  antirracistas  e  descoloniais”  se 

constitui  em  importante  registro  da  diversidade  de 

iniciativas desenvolvidas por docentes e gestores para o 

enfrentamento  do  racismo  institucional  no  ambiente 

escolar  e  indicação  de  novas  possibilidades  de 

transposição  dos  marcos  conceituais  e  legais  de 

enfrentamento às discriminações para o âmbito da ação 

educativa e das relações raciais e de gênero nas escolas 

públicas de São Paulo.

Diferentes  dimensões  do  desenvolvimento  da 

educação  intencionalmente  antirracista  emergem  das 

experiências  reunidas  nesta  obra  que  busca  como no 

texto  de  Robson  Gonçalves  da  Silva  e  Michelle  dos 

Santos  Lomba  confrontar  saberes  hegemônicos  e 

denunciar o apagamento dos saberes africanos e afro-

brasileiros que constituem nossa identidade. 

Dialogando  com  essa  abordagem  Tânia  Gonçalves 

busca na avaliação do alcance da LDB alterada pelas 

leis  10.639/2003  e  11.645/2008  caminhos  para  a 
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abordagem  de  temas  atuais  no  campo  das  relações 

étnico-raciais no Brasil como o “colorismo”.

As  questões  identitárias  emergem  também  do 

artigo  de  Graziela  Pereira  dos  Santos  que  aborda  o 

desenvolvimento da autoestima da criança negra em um 

ambiente hostil a seu corpo e sua cultura. 

A identificação da educação infantil  como ponto 

de  partida  para  o  fortalecimento  da  identidade  e 

valorização da cultura negra é compartilhada com Ana 

Cristina  Souza  Borges  dos  Santos  que  encontra  na 

ludicidade e movimento da capoeira as ferramentas para 

desestruturar o racismo na primeira infância. Este projeto 

desenvolveu-se  no  CEU  Vila  do  Sol,  um  dos  únicos 

pontos de lazer para as comunidades de Horizonte Azul 

e Jardim Vera Cruz, territórios majoritariamente negros 

da periferia de São Paulo que conheço bem; afinal de 

contas nasci neste Jardim Vera Cruz e observar emergir 

desse chão povoado por memórias, pertenças e lutas, a 

capoeira numa escola de educação infantil,  mobiliza e 

renova a esperança de transformação. 
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Lidiane Pereira da Silva Lima aposta nos saraus 

como potência para fomentar a expressão artística, visão 

de mundo e  formação estética  dos estudantes  e  para 

tanto se apoia na produção de autorxs negros novos e 

consagrados.  Esse  caminho  se  cruza  com  as 

proposições  das/os  autoras/es  que  encontram no  hip-

hop  a  plataforma  ideal  para  fomentar  novas 

aprendizagens que se articulam com as crônicas da vida 

real dxs estudantes, como no caso de Liana Cupini que 

apresenta a genialidade do rapper GOG que na música 

Brasil  com  P descreve  a  saga  da  reexistência da 

juventude negra apenas com os fonemas da letra P. 

A imersão na produção artística  negra  presente 

nesta obra não se restringe a autores contemporâneos. 

Silvania  Francisca de  Jesus  para  defender  o  direito  à 

literatura  na  EJA  navega  por  diferentes  épocas  e 

gêneros literários: Carolina Maria de Jesus, Heloisa Pires 

Lima, Heloísa Prieto, Ricardo Azevedo, Djamila Ribeiro 

entre outros,  enquanto Cristine de Fatima Lima Souza 

carnavaliza a educação infantil apresentando o sambista 

Heitor dos Prazeres para as crianças.
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Expandindo  fronteiras,  Rafael  Petry  Trapp 

encontra no livro  Ensinando a transgredir de bell hooks 

novas  possibilidades  de  transposição  do  fundamento 

freireano da educação como prática da liberdade a partir 

da  proposição  de  estudo  sistemático  da  obra  para 

aprofundamento  e  atualização  do  debate  acerca  das 

relações  étnico-raciais  e  indicação  de  perspectivas 

decoloniais e antirracistas na educação. 

Maria Lucia Simões Valentim se apoia no próprio 

Paulo  Freire  para  relatar  o  enfrentamento  e 

desdobramentos  pedagógicos  de  um  caso  de 

discriminação racial em uma sala de 5º ano ressaltando 

a representatividade negra nas ciências, nas artes e no 

esporte.

Alguns  artigos  apostam  no  fortalecimento  dos 

laços entre Brasil e África de forma poética como o de 

Ana Paula Alves de Carvalho e Robson Gonçalves da 

Silva que apresentam o jogo milenar Mancala (ou oril, 

como o conheci em São Tomé e Príncipe) que em sua 

prática estimula o raciocínio lógico, apresenta valores e a 

dinâmica relação entre o homem e a natureza.
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A leitura  dos  artigos  constitui  uma  viagem pelo 

longo processo percorrido pelo movimento social negro 

na luta pela construção de marcos legais de proteção ao 

direito  a  uma  educação  laica,  diversificada  e 

politicamente  comprometida  com  a  luta  antirracista. 

Lisandra  Cortes  Pingo  e  Valdenor  Silva  dos  Santos 

narram essa construção coletiva tecendo os saberes a 

partir da roda de capoeira. A roda proposta pelo grupo 

de  autores  e  autoras  alia  o  princípio  civilizatório  da 

circularidade (tão importante na cultura afro-brasileira) à 

história  da  resistência  negra  em  nosso  país 

apresentando novas possibilidades de efetivação da Lei 

10.639 em seus fundamentos e no fazer pedagógico.

Finalizo  essa  apresentação  agradecida  da 

oportunidade de compartilhar a construção da educação 

antirracista a partir da perfeita alquimia que aproxima e 

articula a escola, sua comunidade, seus estudantes, seu 

território e seus profissionais. 

Conceição  Evaristo  me  ensinou  a  ouvir  sem 

atrapalhar  o  fluxo da voz de quem constrói  a  história, 
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portanto diante dos/as autores/as, me calo e acato. Boa 

leitura.

 “Do que eu ouvi, colhi essas histórias. Nada perguntei. 

Uma intervenção fora de hora pode ameaçar a 

naturalidade do fluxo da voz de quem conta. Acato as 

histórias que me contam”.

 Conceição Evaristo 

Ednéia Gonçalves
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APRESENTAÇÃO

É com imensa alegria  e com uma sensação de 

plenitude  que  entregamos  esse  livro  para  vocês,  pois 

vivemos  muitas  expectativas  e  muitas  angústias  no 

percurso de sua publicação. Mas,  aqui  está!  Com ele, 

queremos  compartilhar  algumas  reflexões  e  práticas 

educativas voltadas para a construção de um currículo 

antirracista,  decolonial  e  contra  hegemônico,  que 

combata,  também,  outras  formas  de  discriminação  e 

opressão,  tais  como  a  LGBTfobia,  o  machismo,  a 

misoginia e a xenofobia.

A  organização  desse  trabalho  parte  de  uma 

prática que vivenciamos a quatro anos no Encontro USP 

Escola, projeto que oferece simultaneamente, em janeiro 

e  julho,  um  conjunto  de  cursos  de  extensão  e  é 

organizado pela Associação de Profissionais de Escola 

Pública e sem fins lucrativos – APEP1 – em parceria com 

a Universidade de São Paulo – USP. O Encontro USP 

1Para saber mais sobre a APEP e o Encontro USP Escola acesse:  
https://associacao-apep.wixsite.com/apep/encontro-usp-
escola 

https://associacao-apep.wixsite.com/apep/encontro-usp-escola
https://associacao-apep.wixsite.com/apep/encontro-usp-escola
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Escola teve origem em 2011, na Faculdade de Física da 

USP, como IFUSP Escola e foi, ao longo do tempo, se 

ampliando,  envolvendo  outras  faculdades  e,  inclusive, 

outras Universidades.

Em julho  de  2017,  na  14ª  edição  do  Encontro, 

fomos convidados para organizar, pela primeira vez, um 

curso  voltado  para  educação  étnico  racial,  o  qual 

intitulamos  Decolonização  curricular:  Vivências  e 

reflexões para as relações étnico raciais.  O curso teve 

ampla procura e superou todas as nossas expectativas e 

também dos/as  cursistas,  como pudemos verificar  por 

meio das avaliações e de relatos posteriores, tal como o 

da  professora  Ana  Cristina,  uma  autora  de  um  dos 

capítulos desse livro, do qual reproduzimos, a seguir, um 

trecho:

A  busca  pelo  restabelecimento  e  auto-afirmação  da 
identidade  da  pessoa  negra  e  afrodescendente 
perpassa vários universos, principalmente se tratando 
de uma pessoa que está em um lugar no qual outras 
pessoas poderão vislumbrar nela uma oportunidade de 
esperança,  mudança  e  transformação;  a  este  lugar 
diferentes  pesquisadores  dão  nome  de  papel  no 
espaço de representatividade.   Essa busca se inicia 
com a capoeira e começo a frequentar um grupo,  o 
Meninos de Aruanda.  No entanto,  a  necessidade  de 
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aprofundar a busca se fortaleceu e me deparei com o 
Encontro  USP  Escola.  Inscrevi-me  no  curso  de 
práticas antirracistas. Foi a melhor e maior escolha que 
fiz,  digo  isso  porque  os  encontros  acontecem  duas 
vezes no ano  durante o período de férias escolares. 
Nesse  momento  gostaria  de  relatar  as  emoções, 
sensações e aprendizados que afloraram em mim no 
primeiro encontro: 
Era janeiro, já havia se passado um ano de trabalho e 
a mim sobejava  o cansaço e a fadiga de toda uma 
história de sofrimento e escassez. Usei minhas últimas 
forças  para  ir  ao  curso,  que  acontecia  distante  da 
minha residência. E como uma válvula de escape de 
tudo que me cercava naquele momento e também na 
esperança da autoafirmação da minha identidade,  fui 
para curso. Madruguei, peguei ônibus e fui.
No  primeiro  dia  cheguei  em  casa  tarde,  pensativa; 
vislumbrava  tanta  alegria,  mas,  também,  dentro  de 
mim, havia um sentimento de inquietação, de revolta. 
Experimentei  um  misto  de  sentimentos  que  me 
invadiram,  abrindo  meus  olhos  dizendo  que  algo 
estava para além, ao contrário, comigo, que hoje sei 
nomear.
Acreditava  que o  curso iria  me enriquecer  enquanto 
profissional  na  sala  de  aula,  como  professora  de 
educação  infantil  que  sou.  E,  sim,  isto  ocorreu,  no 
entanto,  tive  a  maior  das  oportunidades,  em  mim 
ocorreu  uma  enchente  de  transformações  que  me 
fizeram  reelaborar  conceitos  que  careciam  de 
reorganizações.  O  fato  é  que  soube  quem  eu 
realmente era, e sou, lá no Encontro USP Escola.  
Sabia-me  mãe,  professora,  filha,  sobrinha,  tia, 
responsável;  sabia-me  muitas  coisas,  ocupante  de 
vários  papéis,  mas  não  a  mais  importante  delas. 
Descobri-me  negra!  Mulher  preta,  periférica,  vista  à 
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margem  da  sociedade.  Essa  grande  e  generosa 
descoberta  foi  a  alavanca  para  minha  reelaboração 
pessoal  nos  diversos  campos da vida,  desde a  vida 
social  até  os  apontamentos  mais  subjetivos  e 
intrínsecos que um ser humano pode conter.
Um dito popular me ajuda a explicar: no fritar dos ovos, 
o curso não era aos meus alunos primeiro, ao contrário 
era a mim!
Todas  as  vivências  propiciam  aprendizagens,  e  o 
Encontro  USP  Escola  me  proporcionou  algo  que 
deveras  não  me  parecia  possível,  adentrar  uma 
universidade pública, mesmo que momentaneamente. 
Por  conta  desta  clara  possibilidade,  todas  as 
atividades  em  mim  e  comigo  ganharam  novas 
ressignificações,  o  fazer  na  práxis  docente, 
principalmente,  agora  está  carregado  de  significado 
político social de resistência. O meu chão de sala de 
aula tem nova cor!
Apesar  de  ser  um trabalho intenso,  cansativo  e 

voluntário – uma semana de curso, das 8h00 às 17h00, 

sem  ajuda  de  custo  –  os  resultados  alcançados  nos 

motivaram  a  seguir  em  frente  e,  desde  então, 

oferecemos cursos em todas as edições seguintes: 15º: 

As  heranças  artísticas  e  culturais  afro-diaspóricas  em 

diálogo com a educação a partir da Lei 10.639/03 – 15 à 

19  de  janeiro  de  2018;  16º:  Tecendo  novas  texturas 

curriculares: culturas e mídias nas vivências e reflexões 

sobre  negritude  e  branquitude  no  Brasil;  17º: 
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Africanidades  e  afrobrasilidades:  corpo,  pensamento  e 

cultura  –  14  à  18  de  janeiro  de  2019;  18º:  Relações 

étnico raciais na educação – 15 a 19 de julho de 2019; 

19º: A vivência dos valores civilizatórios africanos e afro-

brasileiros para uma educação decolonial e antirracista; 

e, 20º Diálogos entre a capoeira e a educação (formato 

webnário) –13 à 17 de julho de 2020.

A  cada  edição  novos  conhecimentos,  novos 

encontros,  novas  emoções  e  novos  incentivos  para 

seguir:

Comecei  a  participar  em  janeiro  de  2019,  no  17º 
Encontro  USP-Escola,  com  o  curso:  Africanidade  e 
afrobrasilidades:  corpo,  pensamento  e  cultura  - 
Encontro USP-Escola: a Educação e a Escola Pública 
Atual. No 18º Encontro USP Escola: Relações Étnico-
raciais na Educação. No 19º: A vivência dos valores 
civilizatórios  africanos  e  afro-brasileiros  para  uma 
educação decolonial e antirracista e 1º Webnário Usp-
Escola – Diálogos entre a Capoeira e a Educação.
A  primeira  participação  no  curso  foi  um  divisor  de 
águas,  que  influenciou  e  modificou  meu  olhar  e 
práticas  pedagógicas,  que  se  intensificaram  com  as 
demais participações e acompanhamento do trabalho 
do Mestre Valdenor e da Lisandra Pingo. Eles lideram 
um Grupo de Estudos chamado “Ecos Ancestrais”  e 
um grupo maior, para manter contato com professores 
que  participam  dos  cursos  e  querem  continuar  o 
diálogo  sobre  as  práticas,  trocas  de  materiais  e 
eventos com a temática. Foi um redescobrimento da 
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Capoeira, das religiões de matriz afro. Cada vivência, 
relato,  oficina,  rodas  de  cantigas  populares  foram 
essenciais  nesse  processo  constante  que  é  a 
decolonização  do  olhar,  da  mente  e  das  práticas. 
(Relato da professora Ana Paula  Alves de Carvalho, 
também escritora nesse livro)

O Grupo de Estudos e Trabalho Ecos Ancestrais, 

surgiu a partir  de uma proposta, feita por parte dos/as 

cursistas do primeiro curso, de organizarmos um grupo 

que  se  encontrasse  mensalmente  com  o  objetivo  de 

discutir a educação para as relações étnico raciais e não 

perder o contrato. Nós aceitamos o desafio de orientar e 

coordenar  o  grupo  com  a  condição  de  que  os/as 

participantes  produzissem  permanentemente 

conhecimentos, práticas e publicações com a temática.

Chegamos assim à proposta deste livro, que por si 

só é a concretização de um dos nossos objetivos. Além 

disso, alguns de seus capítulos são relatos de práticas 

que foram construídas e/ou permeadas pelas reflexões e 

vivências  de  nossos  cursos  e  estudos.  Os  outros 

trabalhos são práticas de educadores/as amigos/as e/ou 

parceiros/as  que  dialogam  com  nossos  objetivos  e 

propostas.  
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Agora, ao ler nosso livro, você também passa a 

fazer parte dessa rede. Sejam todas, todos e todes bem 

vindes!

Lisandra Pingo e Mestre Valdenor
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EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL: A CAPOEIRA 
COMO PRÁTICA ANTIRRACISTA E 

DECOLONIAL

Lisandra Cortes Pingo2

Valdenor Silva dos Santos3

A capoeira
É um jogo, é um brinquedo

É se respeitar o medo
É dosar bem a coragem

É uma luta
É manha de mandingueiro

É um vento no veleiro
Um gemido na senzala...

Mestre Toni Vargas

Ladainha

2Mestra  em  Educação  pela  Faculdade  de  Educação  da  USP, 
Coordenadora  Pedagógica  da  Rede Municipal  de  Ensino  de São 
Paulo  desde  2003,  Arte  Educadora,  Especialista  em  Política  de 
Promoção da Igualdade Racial na Escola pela UNIFESP, diretora do 
Núcleo de Educação da Federação Paulista  de Capoeira  –  FPC, 
integrante do conselho fiscal da APEP.
3Doutorando  pelo  Programa  de  Pós  Graduação,  Humanidades, 
Direitos  e  Outras  Legitimidades,  Faculdade de Filosofia,  Letras  e 
Ciências Humanas, FFLCH - Universidade de São Paulo, Mestre de 
Capoeira  há  51  anos,  presidente  da  Federação  Paulista  de 
Capoeira,  membro  do  conselho  Superior  de  Mestre  da 
Confederação  Brasileira  de  Capoeira,  Diretor  de  Esportes  da 
International Capoeira Association – ICA, diretor da APEP.
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Muitos e muitas vieram antes de nós! Inventaram, 

reelaboraram,  construíram,  vivenciaram  e  nos 

ofereceram  conhecimento,  sabedoria,  força,  luta, 

resistência,  coragem  e  vida.  A  esses  e  a  essas 

saudamos,  agradecemos  e  pedimos  licença  para 

expressar as palavras que aqui escrevemos. 

Com  esses  pensamentos,  agachados  ao  pé  do 

berimbau,  ritualizamos  nossos  e  nossas  ancestrais, 

aqueles e aquelas que criaram essa filosofia, essa arte, 

essa luta de revide e a fizeram no tempo do entre, da 

fresta, da pausa, na sabedoria da escolha e do secreto, 

saudamos sua força, sabedoria, resiliência, criatividade. 

Saudamos  os  grandes  mestres  e  a  todos  e  todas 

praticantes que viveram, vivem e viverão respirando a 

essência da capoeira, gingando na vida. Reverenciamos 

também o sagrado que habita cada um, que sustenta e 

traça nossa existência. 

Assim, nos preparamos para evocar, nesse artigo, 

a capoeira como um marcador identitário afro-brasileiro 

para  ser  o  fio  condutor  da  nossa  reflexão  sobre  uma 

educação  antirracista  e  decolonial,  por  ser  uma  das 
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manifestações diaspóricas que permanece viva até hoje 

e por ter se expandido ao redor do mundo. 

Lê, dá volta ao mundo

Que adianta ter estudo oh la la
Pois eu posso me comparar
Pois eu também sou doutor

Na minha arte popular
Eu pego meu berimbau

Meu tambor e meu pandeiro
Eu me jogo nesse mundo

Lá com esse jeito brasileiro 
E vocês que são formado

Que diz que tem educação
Às vezes vocês não vêm
O que eu presto atenção

Vejo criança sendo morta
E jogada no porão

Pois elas apanham pra comer
O que você joga no chão...

Mestre Mão Branca

Certamente  quem  já  sentou  em  um  banco  de 

escola no nosso país conhece muito bem a história do 

“descobrimento”4 do Brasil pelos corajosos portugueses; 

4Entendemos que as terras que habitamos, chamada hoje de Brasil, 
não  foram  descobertas  pelos  portugueses,  mas,  sim,  invadidas, 
exploradas,  saqueadas,  por  isso  usamos  o  termo  descobrimento 
entre aspas.
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também  sabe  que  aqui  habitavam  os  “índios”5 que 

moravam  em  ocas,  usavam  cocares,  andavam  nus  e 

viviam  da  caça  e  da  pesca;  e,  que  os  negros  eram 

“escravos”6 e trabalhavam na lavoura, na mineração e na 

casa  grande.  Até  os  que  não  passaram  pela  escola 

devem  ter  conhecido  um  pouco  dessa  narrativa  nas 

diferentes  mídias.  Pois,  muito  bem,  vocês  conhecem 

uma parte importante da História do Brasil! 

Agora  pedimos  a  vocês  que,  antes  de 

continuarem  a  leitura  desse  texto,  façam  uma  pausa 

para  pensarem  um  pouco  na  questão  que  lançamos 

abaixo:

Por  que  essa  história  é  contada  assim?  quem 

contou, registrou e publicou essa história? 

Sou guerreiro, 
Quilombo Quilombola

5O termo índio foi cunhado pelos portugueses. Os povos originários 
dessa terra, que se dividiam em diversas nações, não reconhecem 
esse  termo,  preferem ser  reconhecidos  por  sua  nação ou  serem 
chamados de indígenas.
6Os africanos que foram trazidos forçadamente para o Brasil  não 
eram  escravos  e  nunca  foram,  eles  estavam na  condição  de 
escravizados, por isso preferimos utilizar esse termo.
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Leleleô
Negro do sangue de Angola

Negro Nagô
Fomos trazidos pro Brasil

Minha família separou
Minha mãe logo vendida

Pra fazenda do senhor
Meu pai morreu no tronco

Na Chibata do feitor
Meu irmão não tem a orelha

Pois o feitor arrancou
Trago na mente tristeza 

E no peito muita dor...
Mestre Barrão

Antes  de  responder  à  questão  para  vocês 

conferirem  se  acertaram,  precisamos  investigar  um 

pouco  mais  sobre  nós  mesmos;  nós,  que  vivemos no 

Brasil,  porque,  para  compreender  a  sociedade  no 

presente,  é  preciso  saber  de  nossas  raízes.  Assim, 

apoiados  na  tradição  oral,  porém  utilizando  uma 

ferramenta  de  aproximação  dos  diálogos  na 

modernidade,  que  é  a  escrita,  convidamos  vocês, 

leitores, a se juntarem ao nosso círculo para ouvirem um 

pouco dessa história.

Vamos  começar  pensando  um  pouco  sobre  o 

mundo  em 1500?  O que acontecia  nessas  terras  que 
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habitamos?  E  o  que  será  que  acontecia  no  vasto 

continente africano? Quantos povos moravam aqui e lá, 

quantas  línguas  eram  faladas,  como  eram  as 

organizações  sociais  diversas,  quais  conhecimentos 

haviam  sido  construídos,  tinha  império...?  Quantos, 

como, por quê, quem, quando...? Tantas coisas ainda a 

perguntar  sobre  esses  lugares,  essas  pessoas  e 

culturas.  Onde  encontramos  essas  respostas?  Uma 

coisa  podemos afirmar:  pouquíssimas  respostas  serão 

encontradas dentro da escola. Mas por que isso?

A história da formalização da educação no Brasil 

começou  com  os  padres  jesuítas,  em  1549, 

considerados os “primeiros educadores”7 no Brasil, que 

tinham como objetivo primeiro educar para e pela fé, a 

tão  falada  catequização  indígena,  que  também  era 

destinada  aos  filhos  dos  colonos.  Essa  educação 

desconsiderava completamente os costumes, a língua e 

a  cultura  indígena,  na  verdade,  pelo  contrário,  visava 

acabar com qualquer vestígio disso.

7Será que nas nações indígenas diversas que aqui habitavam não 
havia ninguém que cumprisse esse papel de educador?
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Só após 200 anos,  em 1759, com uma reforma 

proposta  pelo  Marquês  de  Pombal,  há  uma  mudança 

nesse  formato,  e  a  educação  passa  a  atender  às 

necessidades  econômicas  e  comerciais  do  Estado,  e 

torna-se  responsabilidade  da  Coroa.  Mais  tarde,  em 

1808,  com  D.  João  VI,  chegam,  então,  os  cursos 

técnicos  e  superiores,  que  mantiveram  como  objetivo 

atender  aos  interesses  da  Coroa,  em  especial  a 

formação profissional.

Após  a  Independência  é  que  aparecem 

discussões sobre a universalização da educação popular 

e, em 1824, a Constituição passa a assegurar “instrução 

primária  e  gratuita  a  todos  os  cidadãos”,  o  que  é 

reafirmada em 1827 com a determinação da criação de 

escolas primárias “em todas as cidades, villas e logares 

mais  populosos”.  Essa  Lei  educacional  também 

determinava: 

Os  Professores  ensinarão  a  ler,  escrever  as  quatro 
operações  de  arithmetica,  pratica  de  quebrados, 
decimaes  e  proporções,  as  noções  mais  geraes  de 
geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e 
os principios de moral christã e da doutrina da religião 
catholica  e  apostolica  romana,  proporcionandos  á 
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comprehensão  dos  meninos;  preferindo  para  as 
leituras  a  Constituição  do  Imperio  e  a  História  do 
Brazil. (BRASIL, Art. 6º, 1827).

Em contrapartida, em 1837 foi promulgada a Lei 

nº  1,  de 14/01,  e  seu artigo que determinava que “os 

escravos  e  os  pretos  Africanos”  ainda  que  livres  ou 

libertos  não  poderiam frequentar  as  Escolas  Públicas. 

Essa lei só foi extinta em 1879.

Evidentemente que a história da educação é muito 

mais  profunda do que esse brevíssimo panorama que 

apresentamos  aqui  nessas  linhas,  porém,  partindo 

dessas informações, já podemos entender que toda base 

da educação no Brasil foi fundada pelos colonizadores, 

inicialmente,  e  manteve-se  voltada  aos  interesses  do 

Estado.

Mas,  e  hoje,  que  prática  educativa,  currículo, 

metodologia e conteúdo compõem a Educação? Nada 

mudou? 

Ainda  que  de  lá  pra  cá  tenham  acontecido 

mudanças,  a  estrutura  e  funcionamento  do  ensino  no 

Brasil  tem  seus  alicerces  fincados  nessa  trajetória  e 

mantém muitas heranças do período colonial, o que se 
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reflete  em  nosso  currículo,  que  tem  como  principais 

referências os valores culturais e sociais eurocêntricos, 

religiosos  judaicos  cristãos  e  político  econômico 

neoliberais.  Isso,  no  cotidiano  escolar,  se  reflete  no 

reforço permanente desse padrão e no apagamento de 

tudo que difere dele. Assim, dominam as falas, os livros 

didáticos, o material pedagógico, a cultura, o calendário 

e  as  práticas  que  reiteram o  machismo,  o  racismo,  a 

homofobia, a misoginia e a xenofobia.

Nesse  contexto,  a  invisibilização  das 

singularidades dos indivíduos é aprofundada por ataques 

generalizados  permanentes  à  sua  identidade  de 

pertencimento racial  e  silenciamento das sabedorias  e 

filosofias que se traduzem em manifestações corporais, 

intelectuais e sagradas afro-brasileiras.

Um  exemplo  disso  é  o  racismo  religioso  que 

perpassa  as  instituições  públicas  de  ensino  e  os 

conteúdos ali abordados. A escola pratica essa forma de 

racismo  quando  não  é  possível  que  os  outros 

calendários, mitos, saberes e culturas que constituíram e 

constituem  o  Brasil  possam  ser  falados,  divulgados, 
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discutidos,  estudados,  praticados  e,  principalmente, 

quando desvalorizamos ou demonizamos esse universo 

e, em contrapartida, mantemos um crucifixo pendurado 

nesses  mesmos  espaços,  devido  aos  impasses  e 

influências  de  valores  e  instituições  cristãs  no  Brasil, 

que, ainda, contrariam o princípio da laicidade que está 

explícito no inciso VI do artigo 5º da CF/1988 que assim 

diz: “é inviolável à liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 

e garantida, na forma da lei,  a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias”. 

Por  outro  lado,  se  reconhecermos  que  esse 

percurso da educação brasileira se deu em um contexto 

amplo,  em  que  todos  esses  valores  eram  vividos 

cotidianamente,  é  possível  acreditar  que  as  relações 

raciais na atualidade são equânimes? Certamente que 

não.  Há  diferenças  importantes  e  significativas  entre 

nascer e viver branco ou negro em nosso país até hoje. 

O racismo no Brasil é estrutural e estruturante das 

relações  sociais  e,  por  isso,  nem  mesmo  por  parte 

daqueles  que  não  concordam  com  o  racismo  existe 
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qualquer ação capaz de combatê-lo. Isso significa que a 

sociedade naturalizou toda a violência lançada contra os 

negros. A sociedade não se assusta com o fato de que a 

população  carcerária  brasileira  seja  composta 

majoritariamente por negros, nem com o fato de que o 

número  de  assassinatos  atinge  majoritariamente  os 

jovens  negros.  Isso  é  tido  como  natural.  (ALMEIDA, 

2016). 

Dessa forma, pensar  o racismo no Brasil  não é 

pensar  em  atitudes  praticadas  por  pessoas  que  são 

expressamente  racistas,  mas  é  pensar  na  própria 

estrutura social, na própria constituição dos campos e de 

suas regras de funcionamento. A luta contra o racismo, 

não é uma luta contra os racistas, mas uma luta pela 

transformação social (ALMEIDA, 2016), ou como disse a 

ativista  negra  Angela  Davis,  “Numa sociedade  racista, 

não  adianta  não  ser  racista,  nós  devemos  ser 

antirracistas”8.

Para  a  transformação  dessa  realidade  deve 

acontecer ainda muita luta. Luta em todas as instâncias, 

8Frase dita em um discurso proferido em Oakland, Estados Unidos, 
em 1979.
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em todas as instituições e em todos os movimentos de 

resistência, pois, embora não sejamos mais uma colônia, 

permanece como herança desse tempo o pensamento 

colonial,  pois  “a  liberação  política,  não  elimina  a 

presença do colonizador. Ele continua na cultura imposta 

e  projetada  no  colonizado.  O  trabalho  educativo  pós-

colonial  se  impõe  como tarefa  de  descolonização  das 

mentes  e  dos  corações.  (ROMÃO;  GADOTTI,  2012, 

p.101).

Então, como é possível que a história e a cultura 

africana  e  afro-brasileira  estivessem  (estão?)  fora  do 

currículo escolar oficial? 

Para buscar  corrigir  essa lacuna e de promover 

uma  real  igualdade  de  oportunidade  de  conhecimento 

sobre  todas  as  nossas  matrizes  civilizatórias  é 

promulgada, então, a Lei 10.639/03, que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, incluindo no currículo 

oficial,  de  todas  as  redes  de  ensino,  um  conteúdo 

voltado  à  produção  de  conhecimento  que  enaltece  os 

valores civilizatórios das populações africanas e afro-, na 

forma em que segue:
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Art.  26-A.  Nos  estabelecimentos  de  ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. 
[...]
Art.  79-B.  O calendário  escolar  incluirá  o  dia  20 de 
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.

Considerando  que  esta  Lei  rege  a  Educação 

brasileira, a realidade de exclusão e invisibilização desse 

conteúdo  dos  currículos  escolares  já  deveria  ter  se 

alterado, ou seja, não mais estar fora da escola, mas, 

outrora,  ser  lembrado  e  redistribuído.  Porém,  Silva 

(2013) nos apresenta um panorama dessa prática após 

17 da publicação da Lei:

Em 2010, a SECAD/MEC, promoveu, contando com a 
colaboração da UNESCO, sob a coordenação da Prof.ª 
Dr.ª  Nilma  Lino  Gomes  (2012)  e  participação  de 
pesquisadores de diferentes regiões do país, pesquisa 
que mapeou e analisou iniciativas de redes públicas de 
ensino,  bem como práticas  pedagógicas  em escolas 
dessas redes. Foram analisadas a estrutura física de 
escolas,  formas  de  gestão,  acervo  bibliográfico 
disponível,  formação  de  professores,  formação  ética 
dos estudantes,  focalizando-se,  em especial  práticas 
no  dia  a  dia  das  salas  de  aula.  Verificou-se,  entre 
outros aspectos que:  -  há estados e municípios que 
ainda não criaram condições normativas,  materiais  e 
financeiras  para  a  devida  implantação  da  política 
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curricular em pauta; - o MEC precisa destinar recursos 
financeiros  para  que  se  atinjam  as  metas 
estabelecidas  no  Plano  de  Implantação  do  Parecer 
CNE/CP 3/2004;  bem como avaliar,  em colaboração 
com  o  Conselho  Nacional  de  Educação  iniciativas 
decorrentes das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação  das  Relações  Étnico-Raciais  e  para  o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
construir redes que divulguem propostas curriculares, 
experiências  exitosas  de  gestão,  formulação  e 
aplicação  de  pedagogias  antirracistas. 
Recomendações  também foram feitas  a gestores  de 
escolas,  professores,  aos  movimentos  sociais, 
notadamente  o  movimento  Negro,  bem  como  aos 
Núcleos de Pesquisa Afro-Brasileiros (SILVA, 2013, p. 
10).

Mas ter a Lei  não basta, é preciso que existam 

Políticas  Públicas  que  invistam  na  implantação  e 

implementação de  ações  que  a  façam cumprir,  sendo 

uma  delas  a  formação  de  profissionais  para  que  se 

apropriem de conteúdos que promovam, de fato,  uma 

educação antirracista e decolonial, ou seja, uma prática 

educativa  que  possibilite  outras  narrativas  e  novas 

perspectivas daquela mesma história que contamos no 

começo desse tema. 

Por outro lado, no que cabe a nós, educadores e 

educadoras,  precisamos  fortalecer  essa  luta  com 
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práticas antirracistas e decoloniais que subvertem toda a 

lógica  colonial  entranhada  nas  nossas  mentes  e 

vivências. A despeito da “querência” do poder público da 

efetiva aplicabilidade da Lei, sua existência já legitima e 

sustenta nossas práticas e lutas.

Apresentamos,  então,  aqui  nesse  artigo,  a 

capoeira como uma prática afro-brasileira que pode ser 

tomada  como  instrumento  e  referencial  metodológico 

importante para enfrentamento do racismo e quebra dos 

paradigmas  existentes  nesse  jogo  social  colonizado, 

buscando aqui pontuar sobre o movimento permanente 

de re-existência e resistência que aconteceu e acontece 

em toda roda de capoeira, em conjunto com sua filosofia, 

o ritual e os valores afro-brasileiros, dialogando corporal 

e  musicalmente  nas  gingas,  golpes  e  esquivas,  nas 

ladainhas  e  corridos,  no  cânticos  e  responsórios,  na 

vadiagem, na malandragem, na mandinga.

Começa o jogo...

A história da capoeira está intimamente ligada à 

História do Brasil e com a trajetória do negro em nosso 
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país. “Herdeira da diáspora africana no Brasil”, segundo 

Santos  (2016),  “a  capoeira  foi  a  resposta  mais  forte, 

marcante,  eficaz  e  duradoura  dada  pelo  negro  ao 

sistema escravagista,  cruel  e  desumano,  imposto  pelo 

colonizador europeu (p. 14).

Em duas de suas composições Mestre Valdenor 

faz  alusão  ao  surgimento  da  capoeira  e  ao  ato  de 

negacear tão presente neste diálogo de corpo:

A Lua e a Candeia
No céu a lua cheia se escondeu

Na senzala a candeia se ascendeu
Nasce o passo da ginga
Mandinga de libertação
Capoeira tem venha ver

A beleza das tradições
Capoeira traz até você

Os segredos das gerações
Capitão de mato desapontado

E o negro fugido não encontrado
Ouve esse som nos ares
Palmares já se formou….

Negaceia capoeira

Olha o jogo olha a dança
Olha a luta e a brincadeira

Negaceia, Negaceia
Negaceia capoeira
Negaceia capoeira
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Quero ver o seu valor
Na senha da ladainha

Na fala do cantador......

Santos  (2016),  Mestre  Valdenor,  ainda  discorre 

sobre a Ginga enquanto movimento de identidade, não 

só  dessa  nossa  arte-luta,  mas  também  como  do(a) 

capoeirista. Se ao dançar qualquer ritmo, cada pessoa 

tem  sua  forma  particular  de  expressar-se,  cada 

capoeirista tem as suas peculiaridades ao gingar, suas 

nuances,  cadência,  balanço,  forma  de  negacear, 

enganar,  descer,  subir,  rodopiar,  ligar  os  movimentos, 

seus trejeitos de expressão corporal diferenciados do(a) 

outro(a). Se não existem dois jogos de capoeira iguais, 

cada capoeirista  também é diferente do(a)  outro(a)  ao 

gingar, isto é, tem sua própria identidade corporal.

A  ginga  é,  também,  o  tempo  de  estudo  entre 

os(as) jogadores(as), é por meio dela e é dela que um(a) 

jogador(a)  reconhece  no(a)  outro(a),  a  presença  de 

características como malícia, astúcia, sagacidade, dentre 

outras. Todos os movimentos se iniciam e terminam na 

ginga. 
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 No artigo  Pensamento Diaspórico e o “ser”  em 

ginga: deslocamentos para uma filosofia da capoeira, os 

autores9 assim definem a importância da ginga, não só 

para a capoeira, mas para a vida: 

Dizem que o mundo gira,  acreditamos que o mundo 
ginga, a vida ginga, ginga com a gente, ela mandinga e 
quando menos se espera ela vem e te derruba no chão 
sem dó nem piedade. Uma das belezas da sapiência 
dos  capoeiras  é  saber  cair,  daí  se  constitui  esse 
brinquedo de guerrilha transgressora dos parâmetros 
coloniais.  Sua  espiritualidade  se  embrenha  na  mata 
para  descompassar  aqueles  presos  aos  caminhos 
fixos.  A  ginga  não  é  meramente  um  movimento 
corpóreo, é o movimento de retomada do corpo como 
lócus  de  enunciação  do  ser  em  sua  integralidade 
(RUFINO; PEÇANHA; OLIVEIRA, 2018, p. 80).

Santos (2016) relata que ao visitar a Bahia, nos 

anos  setenta  e  ter  a  oportunidade  de  conviver  com 

Raimundo Cesar Alves de Almeida, (Mestre Itapoan), por 

alguns  dias,  dentre  os  conhecimentos  aprendidos  há 

9Luiz  Rufino:  Pedagogo,  Doutor  em  Educação  (UERJ),  Pós-
doutorando em Relações Étnico-Raciais (PPRER-CEFET). 2 Cinézio 
Feliciano  Peçanha:  Mestre  de  capoeira  angola,  doutorando  no 
DMMD/UFBA, membro da Rede Africanidade e Kilombo Tenondé. 3 
Eduardo  Oliveira:  Professor  Doutor  da  Faced-UFBA,  professor 
permanente do Doutorado em Difusão do Conhecimento- DMMDC e 
Coordenador do Grupo de Pesquisa Rede Africanidades.
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uma frase que ficou inesquecível:  “A vida é um Gingar 

Constante”. 

Pouco se fala em meio a capoeira da origem da 

palavra  ginga,  porém,  Serbin  e  Joubeaud  (2016) 

sustentam que a ginga presente na capoeira, no futebol, 

no jeito de ser, principalmente do brasileiro, nasceu em 

homenagem à Rainha Africana Njinga, por sua grande 

capacidade estratégica e de negociação, que possibilitou 

a  proteção,  de  seu  povo,  contra  a  escravização 

portuguesa:

Em português, o verbo gingar significa um movimento 
de corpo. Usado figurativamente, o verbo traz a ideia 
de flexibilidade diante dos obstáculos e faz referência à 
Rainha Njinga.... Que desempenhou um papel decisivo 
na História  de seu país e foi  figura  central  em uma 
genuína  revolução  sociopolítica  e  cultural.  Sendo 
assim,  foi  fonte  de  inspiração  para  muitas  mulheres 
africanas  por  centenas  de  anos.  Ficou  conhecida 
através da África pela sua inteligência, por sua sábia 
política  e  diplomacia,  por  seus acertos em questões 
táticas e militares e como excepcional mulher e figura 
chave  na  história  do  continente...O  nome  de  Njinga 
vem da transcrição da linguagem Kimbundu...é escrito 
de diversas formas, a lista a seguir não é completa, os 
últimos lhe forma dados quando ela se converteu ao 
catolicismo  em  Luanda  em  1623:  Njinga  Mbande, 
Njingha,  Jinbga,  Singa,  Zhinga,  Ginga,  Njingha,  Ana 
Njinga,  Ngola  Njinga,  Njinga  de  Matamba,  Zinga, 
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Mbande Ana Njinga, Ann Njinga e Dona Ana de Souza. 
(p. 93). 

Os autores ainda destacam que: 

Inúmeros grupos  de  capoeira,  a  dança  cultural  afro-
brasileira  que  combina  artes  marciais  com  cultura 
popular  e  música,  foram  criados  em  homenagem  a 
Njinga.  Rosângela  Costa  Araújo,  também  conhecida 
como  Mestra  Janja,  teve  como  fonte  inspiradora  a 
“dupla  Rainha”  quando  criou  o  Instituto  de Capoeira 
Njinga,  um centro  de  educação  e  integração  social, 
através da capoeira. (SERBIN E JOUBEAUD, 2016, p. 
104). 

Podemos, assim, dizer que a ginga é mais do que 

um movimento da capoeira. Gingar é uma forma de se 

relacionar  com  o  mundo,  uma  forma  de  pensar,  de 

existir, resistir e reexistir. Aprender a gingar é aprender 

uma  sabedoria,  ancestral  africana  e  afro-brasileira. 

Sabedoria  de  astúcia,  de  drible,  de  negociação,  de 

malícia, de defesa e ataque, de queda e recuperação de 

equilíbrio, de concentração, de precisão.

Por meio da capoeira reconhecemos no negro de 

hoje  a  descendência  de  um  povo  astuto,  sábio, 

estrategista,  lutador,  inteligente,  que  não  se  rendeu  à 
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escravização pacificamente e que participou ativamente 

da  construção  desse  país,  não  só  com braços  fortes, 

mas com muito conhecimento, ciência e sabedoria. 

A capoeira, além de cultura de resistência, é arte 

marcial,  esporte,  jogo,  defesa  pessoal,  instrumento  de 

inclusão social,  educação e cidadania.  A capoeira tem 

hoje  no  Brasil,  mais  de  6.000.000  de  adeptos,  nas 

diferentes faixas etárias e camadas sociais. No exterior 

está  presente  em mais  de  170  países,  onde  quem a 

pratica, também aprende a Língua Portuguesa, além de 

outras manifestações da nossa cultura, como o Samba 

de Roda, o Maculelê e a Puxada de Rede.

Das  senzalas  aos  quilombos,  posteriormente 

passou  a  ocupar  os  centros  urbanos  de Pernambuco, 

Bahia e Rio de Janeiro. Ganhou a adesão de integrantes 

da  nobreza,  Barão  do  Rio  Branco,  Floriano  Peixoto  e 

Juca Reis filhos do Conde de Matosinhos, que figuram 

dentre os praticantes. A própria Princesa Isabel mantinha 

uma Guarda Negra composta por exímios capoeiristas.
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Apesar  disso,  ao  longo  de  sua  existência,  a 

capoeira precisou sobreviver aos percalços dos períodos 

do  Brasil  Colônia,  Império,  República,  Estado  Novo, 

Ditadura Militar,  até a chegada da Democracia. Se fez 

presente nas revoltas: Dos Malês, do Itororó, da Vacina, 

da  Chibata,  Guerra  do  Paraguai  e  em  muitos  outros 

momentos  decisivos  de  nossa  história.  Influenciou  a 

Literatura,  as  Artes  Plásticas,  a  Filatelia,  a  Música 

Popular Brasileira, o Cinema, o Frevo, o Futebol e o Hip-

Hop por meio do Break.

Perseguida  como  todas  as  manifestações 

culturais africanas e afro-brasileiras, a capoeira foi ainda 

explorada  por  políticos  inescrupulosos  e  criminalizada 

(incluída  no  Código  Penal  Brasileiro  em  11/10/1890). 

Flagrado,  o  praticante  de capoeira,  se brasileiro,  seria 

condenado a uma pena de dois a seis meses de prisão 

em  Fernando  de  Noronha,  se  estrangeiro,  deportado 

para  o  seu país  de  origem.  No Estado de São Paulo 

encontramos registros da proibição da Capoeira, já em 

1833.
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Em  relação  à  descriminalização,  a  década  de 

trinta  representa  um dos  mais  importantes  marcos  na 

história  da  capoeira.  Em  pleno  Estado  Novo,  1937, 

Manuel  dos  Reis  Machado,  Mestre  Bimba,  cria  uma 

proposta metodizada e regrada da luta, dando origem à 

capoeira  Regional  Baiana.  Recebido  pelo  Presidente 

Getúlio Vargas, Mestre Bimba consegue a liberação da 

capoeira,  descriminalizando-a,  e  esta  passa  a  ter  sua 

prática permitida em recintos fechados. Período em que 

se destacava também no cenário da capoeira da Bahia, 

Vicente  Ferreira  Pastinha,  conservador  do  estilo  que 

passa a ser conhecido como Capoeira Angola. Ambos os 

estilos,  cada  um  à  sua  maneira,  foram  por  demais 

importantes para a sobrevivência da capoeira no Brasil e 

no exterior.

Embora  descriminalizada  e  com  uma  crescente 

quantidade  de  adeptos  em  todo  o  Brasil,  a  capoeira 

continuou  sofrendo  preconceito  por  grande  parte  da 

sociedade,  situação  que  só  foi  amenizada  graças  ao 

incansável  trabalho  e  dedicação  de  inúmeros  mestres 

anônimos.
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Os cânticos e responsórios que compõem o ritual 

da  capoeira  contam essa história  em suas letras.  Por 

meio  deles  é  possível  refletirmos  sobre  a  verdadeira 

História do Brasil  contada sob a perspectiva do negro, 

presente  de  maneira  ainda  tímida  nos  conteúdos  dos 

livros didáticos, onde quase a totalidade dos heróis são 

brancos e o negro pouco aparece como protagonista da 

sua própria história.

Além  disso,  no  seu  ritual  estão  presentes  os 

valores  civilizatórios  afro-brasileiros:  Ancestralidade, 

Axé,  Circularidade,  Cooperativismo,  Corporeidade, 

Energia  Vital,  Ludicidade,  Memória  e  Oralidade, 

elementos importantíssimos à educação e à formação de 

nossas crianças e às relações entre jovens e adultos, 

que vão contra valores que compõem a lógica neoliberal, 

patriarcal,  individualista,  consumista  e  competitiva  de 

nossa sociedade atual.

 Vale  ressaltar  que em 15 de julho  de 2008,  a 

capoeira  foi  reconhecida  como  Patrimônio  Cultural 

Imaterial do Povo Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio 
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Histórico  e  Artístico  Nacional  -  IPHAN,  Ministério  da 

Cultura  -  MINC.  Em  27  de  Novembro  de  2014,  foi 

reconhecida  pela  UNESCO  como  Patrimônio  Cultural 

Imaterial da Humanidade. O PL 17/2014, aprovado em 

19/05/2015,  pelo  Senado  Federal  e  aguardando 

regulamentação,  reconhece  o  caráter  educativo  da 

capoeira e a importância da sua prática nas escolas dos 

ensinos  fundamental  e  médio,  privadas  e  públicas. 

Apresentamos, agora, um breve relato de uma pesquisa 

na qual a capoeira foi utilizada da forma como propomos 

neste texto.

Comprando jogo

É na palma da mão, olha, meu amor
Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor

Bumba-boi e boi-bumbá, ijexá, maculelê
Carimbó, tambor de mina, ciranda, cateretê

Tem Calango, tem Fandango, tem partido versador
Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor

Samba-enredo, samba-reggae, caboclinho e lundu
Tem xaxado e tem chegança, reisado e maracatu

Capoeira na Ribeira, sua bênção, tocador
Nesse meu Brasil todo mundo bate tambor...

Leci Brandão
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Capoeira e a Docência Compartilhada

A  Roda  de  Capoeira  e  seus  ecos  ancestrais  e 

contemporâneos:  reflexões  sobre  a  importância  da 

capoeira  como  cultura  ancestral,  arte  e  esporte  no 

currículo  escolar  a partir  das canções e da linguagem 

corporal10 foi  um  projeto  realizado  na  Escola  de 

Aplicação da FEUSP e nas EMEFs Saturnino Pereira, 

Guaianases,  Zona  Leste  de  São  Paulo,  e  Roberto 

Mange, Rodovia Raposo Tavares, Zona Oeste de São 

Paulo, com estudantes dos 8º e 9º anos. Os conteúdos 

foram planejados e organizados com os docentes das 

disciplinas de Português, História e Educação Física. As 

atividades  foram realizadas  em conjunto,  ou  seja,  em 

docência compartilhada, arte educador e professor(a), na 

sala de aula. Foi possível abordar, fazendo paralelos de 

10O relato que trazemos no nosso texto é da prática desenvolvida 
pelo  Mestre  Valdenor  (Valdenor  Silva  dos  Santos):A  Roda  de 
Capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos, que fez parte 
do  Projeto  de  Pesquisa  de  Políticas  Públicas:  O  ancestral  e  o 
contemporâneo  nas  escolas:  reconhecimento  e  afirmação  de 
histórias  e  culturas  afro-brasileiras  (processo  FAPESP:  (2015-
50.120-8),  em  parceria  com  a  Faculdade  de  Educação  da 
Universidade de São Paulo,  sob coordenação geral da Profª Dra. 
Mônica Guimarães Teixeira do Amaral. 
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recortes da história da capoeira com a História do Brasil, 

os levantes em que os capoeiristas tiveram participação 

e  retomar  de  forma  mais  abrangente  a  presença  dos 

heróis  e  heroínas negras,  que nem sempre estão nos 

livros didáticos. Vimos,  também, músicas da MPB que 

fazem alusão à nossa arte ancestral  e refletir  sobre a 

expansão da capoeira para todos os continentes. Foram 

realizadas  reflexões  estabelecendo  comparações  em 

relação às realidades sociais do indígena, do negro e do 

branco em nosso país, desdobrando em interpretações 

de como se manifestam o racismo,  o  preconceito  e a 

discriminação que recaem sobre a população negra e a 

importância das Políticas Públicas de Reparação, cotas 

e a Lei 10.639/03. Observou-se, ao final do projeto, que 

alguns  estudantes,  que  ao  iniciarem  o  projeto 

mostravam-se  apáticos  à  temática,  demonstravam  um 

novo comportamento, fazendo intervenções, comentários 

sobre os aspectos históricos, participando das atividades 

corporais e dos momentos de cânticos e responsórios. 

Os grupos de estudantes, no encerramento do projeto, 

realizaram  apresentações,  sem  a  participação  dos(as) 
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docentes  ou  dos(as)  arte  educadores(as).  Os(as) 

estudantes, após reunirem-se escolheram as músicas, o 

tempo  de  apresentação,  os  movimentos  para 

representarem  a   capoeira  e  o  maculelê,  jogaram, 

cantaram  e  tocaram  os  instrumentos  de  maneira 

autônoma, o que representou uma mudança de atitude 

no  que  se  refere  a  tomar  iniciativa  diante  de  uma 

situação de desafio e colocar como autor e protagonista 

de seu trabalho. Observamos a melhora da autoestima 

dos(as) jovens afrodescendentes e uma nova forma dos 

estudantes  não  negros  entenderem  as  manifestações 

das  culturas  africanas  e  afro-brasileiras.  Percebemos, 

ainda,  uma mudança positiva  no comportamento  e  na 

forma dos(as) alunos(as) se relacionarem no dia a dia no 

ambiente escolar. 

Apresentamos,  a  seguir,  o  depoimento11 da 

Diretora da EMEF Roberto Mange, ao término do projeto:

11Trecho da entrevista da professora Guilhermina Sobral concedida 
à coordenação do Projeto A RODA DE CAPOEIRA E SEUS ECOS 
ANCESTRAIS E CONTEMPORÂNEOS realizado na EMEF Roberto 
Mange. As atividades de Capoeira foram realizadas pela parceria de 
um Mestre de Capoeira e um Professor de Educação Física.



44

A  capoeira  contribui  para  o  desenvolvimento  do 
educando  de  forma  integral  realizando  a  fusão  de 
corpo e mente. Além de ter um rico conteúdo histórico 
e desenvolver  os aspectos cognitivo e afetivo,  é um 
excelente  facilitador  da  aprendizagem  escolar. 
Integram  em  seus  conteúdos  ricas  possibilidades, 
sendo  um  potente  instrumento  de  integração  social, 
podendo  ser  trabalhado  perfeitamente  no  ambiente 
escolar. 

Em sua dissertação de mestrado, Santos (2016) 

traz outro depoimento, da professora de educação física, 

Mildred,  da  Escola  de Aplicação da FEUSP,  uma das 

professoras  parceiras  na  experiência  de  docência 

compartilhada aqui relatada

A grande contribuição da capoeira na escola é que ela 
traz  um  universo  que,  muitas  vezes,  ou  é  muito 
distante  dos nossos alunos,  ou é  um universo  mais 
próximo,  mas  também  bastante  transformado  pelo 
tempo, pelo cotidiano, pela realidade. Às vezes é um 
universo muito permeado de preconceitos, por parte da 
maioria das pessoas que também habitam o cotidiano 
cultural  dos nossos alunos,  uma vez que a capoeira 
traz um negro que não é aquele negro que eu aprendi 
no livro didático quando eu estudei na década de 80, 
né? Traz um negro estrategista,  traz a visão de um 
negro guerreiro,  de um negro heroico,  de um negro 
capaz de se sustentar,  de se unir a outras pessoas, 
não  é  só  aquele  negro  subjugado,  aquele  negro 
castigado.  Então,  acho  que  isso  é  muito  importante 
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para que as crianças, e para que as pessoas do nosso 
país tenham uma outra concepção do que é ser negro 
hoje, inclusive, né? Porque somos todos descendentes 
desse  negro  escravizado,  que  veio  nessa  condição 
desumana, mas também somos descendentes desse 
negro  que  sobreviveu,  que  persistiu,  que  imprimiu  o 
traço da sua cultura na cultura do país. Isso em termos 
culturais...E  quanto  à  questão  rítmica,  é  muito 
importante, porque o cantar, o jogar, o bater palma, o 
prestar  atenção  ao  professor,  o  observar 
corporalmente  a  ação  do  colega  e  responder 
corporalmente,  sem ser  mediado  pelo  diálogo  é  um 
exercício de memória, é um exercício de agilidade, de 
leitura corporal,  de comunicação não verbal. Então a 
capoeira é algo riquíssimo. Pena que poucos de nós 
professores de educação física a conheçamos.  Esse 
universo  também  pode  ser  incorporado  em  nossas 
práticas pedagógicas. (SANTOS, 2016, p.161-162).

De volta ao pé da cruz

As vezes me chamam de negro
Pensando que vão me humilhar

Mas o que eles não sabem 
É que só me fazem lembrar

Eu venho daquela raça
Que lutou pra se libertar

Que criou o Maculelê
Acredita no Candomblé

Traz o sorriso no rosto, a ginga no corpo e o Samba no 
pé...
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Mestre Luiz Renato

Concluímos, assim, que além da aprendizagem da 

capoeira  como  cultura  de  resistência  e  forma  de  luta 

baseada  nos  movimentos  dos  animais,  disfarçada  em 

dança quando aos olhos dos feitores, e como alternativa 

para  perseguir  a  tão  sonhada  liberdade,  ela  nos 

possibilita, também, resgatar a trajetória sócio cultural do 

povo negro no Brasil  sob outra perspectiva. O jogo da 

capoeira  contribui  para  a  integração  social,  reforça  a 

identidade cultural e eleva a autoestima, principalmente 

do afrodescendente,  contribuindo com todos,  negros e 

não negros, para um maior entendimento da importância 

da  cultura  africana  e  afro-brasileira  na  formação  de 

nosso  país,  auxiliando  nas  relações  étnico-raciais,  no 

combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo. E 

para  além  de  tudo  isso,  aprender  a  capoeiragem  é 

aprender  uma  forma  diferente  de  pensar  e  estar  no 

mundo,  uma  forma  de  gingar  a  colonialidade  e  o 

racismo.
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NEM TÃO PRETO, NEM TÃO BRANCO: CONSIDERA-
ÇÕES SOBRE O ESMAECIMENTO DAS LEIS 

10.639/2003 E 11.645/2008.

Tânia Gonçalves12

Eu nasci num clima quente
Você diz a toda gente

Que sou moreno demais
Não maltrate o seu pretinho

Que lhe faz tanto carinho
E no fundo é um bom rapaz

Você vem de um palacete
Eu nasci num barracão
Sapo namorando a lua

Numa noite de verão
Eu vou fazer serenata

Eu vou cantar minha dor
Meu samba vai, diz a ela

Que o coração não tem cor
Wilson Batista. 

Introdução

Filósofos,  sociólogos,  historiadores  e  outros 

pensadores  divergem  sobre  a  finalidade  da  educação 

escolar.  Para alguns a educação escolar se apresenta 

12Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772374J3

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772374J3
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como  meio  de  transformação  da  sociedade,  outros 

pensam a educação escolar como forma de reprodução 

das estruturas de poder. São percepções históricas que, 

ainda  que  sejam  discordantes,  reconhecem  que  a 

educação é campo de ação política e ideológica. 

Elementos  favoráveis  à  natureza transformadora 

ou  reprodutiva  encontram  ressonância  no  cotidiano 

escolar. Essa indecisão sobre as finalidades projetadas 

nas orientações e currículos escolares e os resultados 

revela  um  futuro  incerto  e,  por  isso,  merecedor  de 

disputa, pois ainda que a reprodução se imponha com 

força, a transformação ainda é uma promessa que pode 

acontecer.   Em  “Feitos  da  Burguesia”13,  o  Professor 

Antônio Cândido reflete sobre como uma funcionalidade 

social  pré-estabelecida  pode  ser  reorganizada  pela 

realidade. A Faculdade de Filosofia da Universidade de 

São Paulo dos primeiros tempos era um luxo construído 

pelo Estado para satisfazer pretensões de refinamento 

da alta sociedade paulistana. Segundo Antônio Candido, 

tratava-se de um ponto  de encontro em que as aulas 

13Antonio  Candido de  Mello e  Souza.  “Feitos  da Burguesia”.  In: 
Teresina etc., p. 95 a 106. 
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significavam  efêmera  ilustração,  mais  um  ornamento 

burguês. Entretanto, este empreendimento, aos poucos, 

tornou-se uma oportunidade para os filhos da pequena 

burguesia,  dos  fazendeiros  falidos  e  professores 

primários  comissionados.  Os  insatisfeitos  foram 

chegando  para  dar  um  novo  caráter  para  a  empresa 

aristocrática, tornando-se um novo padrão de formação e 

excelência  universitária.  Assim,  uma  iniciativa  da 

burguesia, pela dinâmica da vida brasileira, abre espaço 

para  revisão  histórica  e  estudos  críticos  como,  por 

exemplo, a obra de Florestan Fernandes sobre o negro. 

Este exemplo tem o sentido de ilustrar como a realidade 

tem o poder de moldar, alterar, o cenário educacional e 

como a reprodução pode ser transformação.

A  educação,  por  seu  caráter  de  formação  da 

social, é um espaço estratégico e revela as intenções do 

poder  e do que se  espera das relações sociais.  Esse 

campo de disputas pode ser reconhecido por meio de 

documentos orientadores e legislações que regularizam 

a prática educacional. Neste sentido, falamos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, das Diretrizes, 
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dos  Currículos,  de  Leis  e  Resoluções  que  são 

reveladoras de intenções e interesses sistematizados e 

organizados  para  conformar  a  realidade,  mas  nem 

sempre encontram solo fértil para prosperar.  A partir da 

década de 1980, instaura-se um período de mudanças e 

a promulgação da Constituição de 1988, que marca o fim 

da  ditadura  militar  no  Brasil  e  revela  a  natureza  dos 

novos tempos: 

Termino com as palavras com que comecei esta fala: a 
Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai 
mudar.  A Constituição pretende ser a voz,  a letra,  a 
vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a 
promulgação seja  nosso grito:  –  Mudar  para vencer! 
Muda, Brasil!14

Neste espírito de mudança, a sociedade brasileira 

não  poderia  ignorar  a  sua  estrutura  mais  danosa  é 

fundamental,  o  racismo.  Nesse  sentido,  a  pluralidade 

14Discurso  proferido  por  Ulysses  Guimarães na  cerimônia  de 
promulgação  da  Constituição  de  1988.  Câmara  dos  Deputados 
Departamento  de  Taquigrafia,  Revisão  e  Redação  Escrevendo  a 
História  -  Série  Brasileira.  Disponível  em 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/
escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-
1987-1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO
%20%20REVISADO.pdf Acesso em 03/05/2019. 
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cultural passa a ser um tema fundamental na educação, 

especialmente, na educação básica, primeiro nos temas 

transversais  indicados  pelos  Parâmetros  Curriculares 

Nacionais  em 1997,  depois,  de  forma mais  efetiva  na 

promulgação da Lei 10.639/2003 e da Lei 11.645/ 2008. 

Podemos  notar  que,  desde  as  palavras  do  então 

Presidente  da  Assembleia  Nacional  constituinte,  as 

mudanças foram sendo empreendidas de forma lenta e 

gradual. 

A Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/ 2008 altera a 

Lei  de  Diretrizes e Bases da Educação Nacional  para 

inserir a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira  e  a  temática  “História  e  cultura  afro-

brasileira  e  indígena” em todas  as  escolas  públicas  e 

privadas  de  Ensino  Fundamental  e  Médio.  As  leis 

mencionadas implicam em ações para a implementação, 

no  cotidiano  educacional,  de  uma  revisão  histórica 

fundamental, uma vez que, ao longo do nosso processo 

histórico, na tentativa de homogeneização do país, foram 

narrados  eventos  sociais  e  políticos  com  o  viés  de 

legitimar  práticas  de  poder  nas  relações  sociais. 
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Segundo  Foucault,  a  História  no  estabelecimento  do 

poder,  funciona  como uma  tática  pois  suas  narrativas 

buscam  um  elo,  um  reconhecimento  identitário  nem 

sempre espontâneo. O discurso histórico é “um discurso 

de saber e de poder que, precisamente, enquanto tática, 

pode  ser  transferível  e  se  torna  finalmente  a  lei  de 

formação  de  um  saber  e  ao  mesmo  tempo,  a  forma 

comum à batalha política”15. 

Das barreiras impostas pelo “colorismo” para as Leis 

10.639/2003 e 11.645/ 2008

A introdução do conteúdo das Lei 10.639/2003 e 

11.645/  2008  no  cotidiano  escolar  significa  que  a 

sociedade  brasileira  deve  rever  a  formação  dos  seus 

professores,  os  currículos  escolares  e  dos  materiais 

didáticos, de forma que, por meios dos seus estudantes, 

a sociedade brasileira, mediante a história e cultura afro-

brasileira e indígena, passe a  reconhecer equívocos no 

discurso histórico que fundamentou as relações de poder 

15Foucault  M.  Aula  de  03  de  março  de  1976.  Em  defesa  da 
sociedade, 2005, p. 226.
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até  o  momento.  Essa  revisão,  ordenada  pelas  Lei 

10.639/2003 e Lei 11.645/2008, é fruto de movimentos 

de  lutas  e  de  resistência  construídas  historicamente 

entre pessoas de populações negras, indígenas e branca 

inconformadas  com  as  desigualdades.  São  leis  que 

visam orientar  para  transformações  de  ordem cultural, 

pedagógica e psicológica, de forma a tirar do imaginário 

coletivo a ideia de que brancos são superiores e de que 

os não brancos devem se submeter à história, à cultura e 

ao  aparato  simbólico  da  população  branca16.  Esse 

imaginário  é  construído  cotidianamente,  desde  a 

chegada do europeu colonizador, e orienta a população 

brasileira de não brancos a buscar formas de se encaixar 

no  universo  dos  “superiores”  ou  morrer.  As  Leis 

10.639/2003  e  11.645/2008  trazem  fortes  elementos 

para  que  se  questione  as  escolhas  curriculares  e  os 

recortes  de  mundo  e  de  sociedade  que  naturalizaram 

situações de desigualdade política, social e econômica. 

Não se trata, dessa forma, de leis apenas para elevar a 

16Nem tão branca assim, como demonstra o estudo realizado pela 
UFMG  “Retrato  Molecular  do  Brasil”.  Disponível  em: 
http://labs.icb.ufmg.br/lbem/pdf/retrato.pdf  Acesso  em 
05/05/2019.

http://labs.icb.ufmg.br/lbem/pdf/retrato.pdf
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autoestima de estudantes negros e indígenas, mas para 

todos  os  estudantes,  conforme  destaca  Kabengele 

Munanga: 

O  resgate  da  memória  coletiva  e  da  história  da 
comunidade  negra não interessa apenas aos alunos 
de ascendência negra. Interessa também aos alunos 
de  outras  ascendências  étnicas,  principalmente 
branca,  pois  ao receber  uma educação  envenenada 
pelos  preconceitos,  eles  também  tiveram  suas 
estruturas  psíquicas  afetadas.  Além  disso,  essa 
memória  não  pertence  somente  aos  negros.  Ela 
pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual 
nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os 
segmentos  étnicos  que,  apesar  das  condições 
desiguais  nas  quais  se  desenvolvem,  contribuíram 
cada  um  de  seu  modo  na  formação  da  riqueza 
econômica e social e da identidade nacional.17

Entretanto,  a  partir  do  estudo  intitulado 

“discriminação racial  e pluralismo nas escolas públicas 

da  cidade  de  São  Paulo” 18,  organizado  por  Eliane 

Cavalleiro, podemos notar uma série de considerações 

que  nos  remete  a  significativas  dificuldades  sobre  a 

17Kabengele  Munanga.  Apresentação.  Superando  o  racismo na 
escola, 2005, p. 16. 
18Eliane  CAVALLEIRO.  “Discriminação  racial  e  pluralismo  nas 
escolas  públicas  da  cidade  de  São  Paulo”.  In:  Educação  anti-
racista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03, 2005. 
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implementação da Lei 10.639/03, entre elas os discursos 

que apresentam relações sociais “harmônicas” no interior 

das escolas,  os quais  nos levam a inferir  que não se 

justificariam   ações  de  revisão  histórica  e  valorização 

cultural. 

Olha,  para ser sincera,  na sala de aula eles se dão 
bem. Você entra na sala de aula e vê que tem preto 
com  branco,  japonês,  tudo  sentadinhos  juntos  [sic], 
dando risada, conversando,  brincando,  rodando pião. 
No recreio, tudo bem. Então, nessa escola não! Pode 
até  acontecer  em  outras  escolas,  que  têm  pessoas 
mais  de  periferia.  Aqui  o  nível  dos  alunos  que 
frequentam essa escola é bom. Entendeu? Mas outras 
escolas... a gente não sabe, não é?! De crianças que 
são  mais  próximas  de  favela,  esse  tipo  de  coisa. 
Porque  aqui  não  tem  criança  de  favela  (Suzana, 
inspetora de alunos, negra, escola B).19

Podemos perceber, a partir da fala da inspetora, 

que a  tensão social  é  sempre um problema do outro, 

especialmente,  se  o  outro  encontra-se  em  condições 

sociais e econômicas desfavoráveis. Também é possível 

observar a manutenção da ideia de democracia racial ou 

19Eliane  CAVALLEIRO.  “Discriminação  racial  e  pluralismo  nas 
escolas  públicas  da  cidade  de  São  Paulo”.  In:  Educação  anti-
racista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03, 2005, p. 
72.
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de uma cordialidade racial, presente nas brincadeiras e 

trabalhos  em  grupo,  o  que  traz  dificuldades  para  a 

desconstrução  de  relações  desiguais  baseadas  no 

racismo, já que ele não é reconhecido. Por que contar 

uma outra história ou trilhar outros caminhos baseados 

em diferentes ascendências étnicas se não há conflitos 

baseados em diferenças raciais? 

[Nesta faixa etária a criança já manifesta algum tipo de 
interiorização  sobre as  diferenças  raciais?]  Não,  eu 
nunca presenciei nenhuma (...) não, isso não. A turma 
aqui da 1a à 4a série [sic], eles não têm ainda aquela 
vaidade, aquela superioridade. (...) Nenhum professor 
nunca falou nada para mim. (...) Aqui não manifestam 
isso,  não.  Eles  fazem,  inclusive,  grupos,  eles  têm 
grupos  de  amigos  que  misturam  inclusive  as  cores. 
Isso é bom (Jorge, secretário, negro, escola B).20

Parece  que  a  aparente  ausência  de  conflitos 

raciais, conforme o trecho da entrevista transcrito, é mais 

um  revelador  da  ideia  de  democracia  racial,  de  uma 

mistura  harmônica  das  cores,  o  que  parece  não 

acontecer no trecho que segue: 

20Eliane  CAVALLEIRO.  “Discriminação  racial  e  pluralismo  nas 
escolas  públicas  da  cidade  de  São  Paulo”.  In:  Educação  anti-
racista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03,  2005, 
72. 
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Chega  pra  mim  principalmente  o  problema  de 
disciplina,  o  conflito  de  professor  e  aluno,  porque  o 
aluno quer entrar e sair à hora que ele acha. (...) Tem 
conflito de brigas entre os alunos porque põe apelido, 
porque  xinga  a  mãe do  outro,  porque  provoca:  “Ele 
ficou  me  chamando  de  bicha”.  Uma  menina  muito 
bonita,  o  aspecto,  assim,  traços  da  população 
indígena,  mas lindíssima,  e  ele  também um menino 
muito bonito. E, então, ela não gosta que ele a chame 
de  índia,  não  quer.  Não  sei  por  que  motivo,  não 
perguntei porque que você não quer? Falei pra ele, ela 
não quer (Viviam, coordenadora pedagógica,  branca, 
escola C).21

O relato da coordenadora da escola apresenta a 

força da marca que se configura numa determinação da 

pessoa pelas suas características físicas. O menino quer 

marcar  a  condição  da  menina  como  uma  pessoa 

indígena e ela  não quer  ser  reconhecida desta forma, 

ambos apresentam,  ainda que de forma corriqueira,  o 

lugar de cada um na sociedade. 

A identificação por cores apresenta um elemento 

interessante  do racismo no Brasil.  O gradiente  de cor 

revela  entendimentos  sobre  como  podem  ser 

21Eliane  CAVALLEIRO.  “Discriminação  racial  e  pluralismo  nas 
escolas  públicas  da  cidade  de  São  Paulo”.  In:  Educação  anti-
racista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03,  2005, 
73.
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identificadas e reconhecidas quem está mais ou menos 

perto do preto ou do branco. 

  
“Eu sou morena clara  (...).  A  Isis  é  morena  escura” 
(Jéssica,  10 anos, negra, escola B).  Porém, foi mais 
frequente serem encontradas crianças brancas se auto 
caracterizando com maior coerência, considerando-se 
seu pertencimento  racial:  “Ela  é  uma do cabelo  liso 
bem curtinho, branquinha, baixinha” (Andréia, branca, 
10 anos, escola C). “Tenho a pele clara, sou branco” 
(Joel, branco, 10 anos, escola A). Esse dado sinaliza 
que,  com  maiores  facilidades,  crianças  brancas  se 
reconhecem  e  não  têm  dúvidas  quanto  ao  seu 
pertencimento ao grupo branco. No caminho contrário, 
poucas crianças negras se autoclassificam como tais: 
“Eu tenho a pele escura. Sou negra” (Jurema, 10 anos, 
negra, escola A).22

A  percepção  “colorista”  ou  pigmentocrática  das 

relações  sociais  tem  o  potencial  de  enfraquecer  a 

determinação  do  conteúdo  das  Leis  citadas,  pois  a 

história  e  a  cultura  africana  ficam  cada  vez  mais 

distantes à medida em que a cor da pele vai clareando. 

O “moreno claro” ou “escuro” de alguma forma já não se 

reconhece  como  negro.  O  “moreno”  se  descolou  das 

22Eliane  CAVALLEIRO.  “Discriminação  racial  e  pluralismo  nas 
escolas  públicas  da  cidade  de  São  Paulo”.  In:  Educação  anti-
racista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03,  2005, 
84-85.
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linhagens ameríndias e/ou africanas, o que enfraquece 

as  suas  reivindicações  sobre  uma  presença  mais 

abrangente das narrativas não brancas e não ocidentais 

nos documentos orientadores, currículos e no cotidiano 

escolar. 

O “colorismo”,  baseado na pigmentação da pele 

de uma pessoa, determina que quanto mais pigmentada 

a pele, maior a possibilidade de exclusão. Nesse sentido, 

uma  pessoa  não  tão  pigmentada,  mas  não 

suficientemente  branca,  ainda  que  afrodescendente, 

pode deixar de se identificar com as lutas antirracistas. 

Essa  condição  pode  enfraquecer  a  determinação  dos 

educadores  no  atendimento  ao  conteúdo  das  Leis 

10.639/03  e  11.645/08.  Eles  também  são  vítimas  do 

longo  processo  de  descolamento  das  ascendências 

étnicas  não  brancas.   Segundo  Rafael  Guerreiro 

Osório23,   há  histórias  curiosas  sobre  o  sistema 

23OSÓRIO,  Rafael  Guerreiro.  Texto  para  discussão  nº  996  O 
Sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE. Brasília, novembro 
de  2003,  pp.  20-22.  Disponível  em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td
_0996.pdf 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf
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classificatório de cor ou de raça no Brasil. No século XIX, 

o vocabulário étnico e racial  era diversificado e estava 

relacionado a diferentes condições: posição no sistema 

escravocrata: escravo, peça, liberto, livre e forro; origem 

étnica: fula, nagô, angola, mina, entre outros, à condição 

mestiça: crioulo, mulato, caboclo, cafuso e mameluco e 

às variações da cor da pele: negro, preto, pardo, branco, 

retinto,  azeviche,  oviano,  cor  retinta,  de  cores 

compostas, com outros termos de cor definindo nuanças, 

ou com outras categorias de termos étnico-raciais: pardo 

quase  branco,  preto  retinto,  cobre  azeviche,  preta  de 

angola,  crioulo  bem  preto,  entre  outros.   Segundo 

Osório,  nessa  grande  variedade  de  termos,  os  mais 

usados  são  preto,  branco  e  pardo.  Além  destes  três 

termos  fundamentais,  no  censo  de  1872  o  termo 

“caboclo”  era  usado  para  indígenas.  Esclarece,  ainda, 

que  preta  e  parda  eram  termos  aplicáveis  para  a 

população escravizada, mas poderiam ser usados para 

alforriados ou nascidos livres. 

No  segundo  Censo  brasileiro,  o  de  1890,  o  termo 
pardo  foi  substituído  por  mestiço.  Os  Censos 
subsequentes  ignoraram a raça até  1940,  quando a 
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cor da população voltou a ser coletada quase segundo 
as  mesmas categorias  do  Censo  de  1872.  O termo 
designador  dos  mestiços  voltou  a  ser  pardo  e,  em 
razão  do  fluxo  de  imigração  asiática,  foi  criada  a 
categoria amarela. Não havia uma categoria específica 
para  indígenas.  Desde  então,  a  única  alteração  no 
sistema  classificatório,  que  não  foi  empregado  no 
Censo  de  1970,  foi  justamente  o  acréscimo  da 
categoria indígena na década de 1990. É interessante 
notar  que,  do  Censo  de  1940  até  o  de  1991,  a 
classificação era só de “cor”.  Foi  com a inclusão da 
categoria indígena, a partir do Censo de 1991, que a 
classificação passou a ser de “cor ou raça”, ganhando 
suas cinco categorias atuais.

Ainda, segundo Osório,  há uma série de termos 

que indicam o “branqueamento” da população como uma 

quase aspiração social.  Termos como branca morena, 

branca  queimada,  branca  suja  e  branquinha  foram 

referências  reconhecidas  para  indicar  a  saída  da 

condição negra.

(...) Só mesmo o termo moreno ganha do branco, no 
que  se  refere  ao  número  de  variações.  Dezessete 
diferentes  definições  adicionam  ao  termo,  já  em  si 
impreciso, novos atributos que acentuam e por vezes 
desfocam  a  cor.  Morena,  morena-bem-chegada, 
morena-bronzeada,  morena-canelada,  morena-
castanha,  Morena-clara,  morena  cor-de-canela  são 
exemplos de como se pode descrever a imprecisão de 
uma classificação já em si subjetiva. Se o “moreno” já 
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não  é  uma  cor  determinada,  o  que  dizer  das 
qualificações que procuram definir  esse termo, por si 
só,  tão  escorregadio.  As  cores  assim  descritas 
parecem  se  referir  a  maneiras  de  “evitar”  o  preto, 
dessa  maneira  atenuado  por  outras  cores  que 
cumprem  o  papel  de  intermediárias.  (...)  Por  isso 
mesmo, muitas vezes no Brasil, o conceito de raça é 
substituído pela noção de cor e os termos ficam, de 
certa maneira, mais escorregadios e porosos.

Estes  exemplos  trazem  algumas  considerações 

significativas  sobre  a  dificuldade  da  sociedade  se 

identificar  com a história  e cultura negra e indígena e 

reconhecer nelas os fundamentos da nossa identidade 

nacional.  Eles  revelam  a  tentativa  de  compreender  a 

miscigenação como uma forma de se retirar da condição 

negra,  das  mazelas  sociais.   Na  música  Haiti24 há 

referências às variações da cor de pele: “pretos, mulatos, 

quase  pretos  e  quase  brancos”,  todos  inseridos  no 

contexto  do  racismo  impetrado  no  cotidiano  brasileiro 

que  traz  a  cor  como  base  para  a  violência.  Há  nas 

entrevistas da pesquisa, na música e nos mais diferentes 

produtos  culturais  elementos que mostram a  realidade 

24Caetano Veloso e Gilberto Gil. Tropicália 2, 1993. Acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nSJHrHrBkPI.  Acesso 
em 05/05/2019.

https://www.youtube.com/watch?v=nSJHrHrBkPI
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fundamental que dificulta e ao mesmo tempo torna tão 

necessária  a  implementação  efetiva  das  Leis 

10.639/2003 e 11.645/2008. 

A  busca  pelo  branqueamento  físico  e, 

consequentemente,  simbólico  como parte  do  processo 

civilizatório do tipo caucasiano ocidental tem o sentido de 

buscar  a  “normalização”  da  população,  das  suas 

relações.  O  apaziguamento  dos  conflitos,  como  o 

relatado pelos  funcionários  das escolas  que  não viam 

qualquer  questão  relacionada  ao  racismo  entre  as 

crianças  do  ensino  fundamental  supondo  um  certo 

compartilhamento  de  experiências  e  identidade  entre 

crianças  brancas  e  negras,  uma  vez  que  estudam  e 

brincam juntas,  são  dificultadores  para  uma  educação 

mais verdadeira e antirracista. 

O apagamento da cor tem o sentido de propiciar o 

pertencimento identitário no viés da narrativa branca e, 

assim,  conflitos  ou  queixas  que  tenham  como  base 

questões  raciais  passam  a  ter  a  condição  de 

anormalidade, que deve ser apaziguada pelo discurso de 

uma suposta igualdade gerada pela miscigenação. Não 
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é  desconhecida  a  fala  do  recém-eleito  presidente  da 

República,  Jair  Bolsonaro,  sobre  o  desejo  dos  povos 

indígenas assumirem a brasilidade:

Reintegrar os índios à sociedade levando até a estas 
condições para que possam se sentir brasileiros e não 
apenas  serem  tratados  como  massa  de  manobra  e 
divisão  do  povo  para  contemplar  planos  de  poder. 
Temos o povo mais miscigenado do mundo e somos 
todos iguais!, escreveu na rede social.25

Muitas  questões  podem ser  consideradas  neste 

pequeno  trecho  de  fala,  questões  relativas  aos 

processos de miscigenação, a base em que se deseja 

operar a pretensa igualdade dos brasileiros, o que é ser 

brasileiro,  entre  outras.  Contudo,  o  que  queremos 

abordar  neste  texto  é  a  percepção  de  que  todos 

devemos ser iguais segundo um padrão. Ou seja, todos 

os brasileiros devem querer e agir de maneira uniforme, 

um corpo-nação.  E qual  seria  o  aspecto deste corpo? 

Como seria expressa a sua religiosidade?, por exemplo. 

25AGÊNCIA BRASIL: NOTÍCIA 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-02/bol
sonaro-destaca-uso-de-helicoptero-no-servico-indios-no-
amazonas Acesso em 05/05/2019.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-02/bolsonaro-destaca-uso-de-helicoptero-no-servico-indios-no-amazonas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-02/bolsonaro-destaca-uso-de-helicoptero-no-servico-indios-no-amazonas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-02/bolsonaro-destaca-uso-de-helicoptero-no-servico-indios-no-amazonas
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Segundo Foucault, a vida no contexto do biopoder 

e da biopolítica26 é objeto do poder e exige mecanismos 

contínuos,  reguladores  e  corretivos  para  um  corpo 

político coerente e homogêneo.

A especificidade do racismo moderno, o que faz a sua 
especificidade,  não  está  ligado  a  mentalidades,  a 
ideologias, a mentiras do poder. Está ligado à técnica 
do poder, à tecnologia do poder. Está ligado a isto que 
nos  coloca,  longe  da  guerra  das  raças  e  dessa 
inteligibilidade  da  história,  num  mecanismo  que 
permite ao biopoder exercer-se. Portanto, o racismo é 
ligado ao funcionamento de um estado que é obrigado 
a utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação 
da raça para exercer o seu poder soberano.27

Isto  é,  o  biopoder  opera  de  forma  a  eliminar  a 

pluralidade,  eliminando  os  conflitos,  as  demandas.  E 

pode-se eliminar de muitas formas. Pode-se matar pela 

força  do  Estado,  pode-se  deixar  morrer  diluindo  os 

corpos, apagando as suas características fundamentais, 

ou também a memória, a religiosidade, até que não se 

possa  mais  identificar  a  raça  determinada  para 

26Biopoder como racismo político faz morrer um grupo racialmente 
definido.  Ou seja,  populações em um mesmo território  não estão 
sujeitas às mesmas regras de proteção.
27FOUCAULT,  M.   Aula  de  17  de  março  de  1976.  Em  defesa  da 
Sociedade, 2005, p. 309



68

desaparecer.  Os  processos  de  normalização  de  uma 

população  facilitam  o  controle,  a  identificação  do 

anormal, do degenerado e da raça inferior. 

Nesses  processos,  o  pardo  (e  outros  termos 

derivados)  figura,  no  nosso  entendimento,  uma  parte 

importante da questão racial, uma vez que ele carrega 

um  histórico  de  apagamento  das  “raças  puras”  e,  ao 

mesmo  tempo,  é  símbolo  de  controle  e  diluição  da 

população  negra.  Ele  é  o  transitório  no  processo  de 

branqueamento,  mas  ele  ainda  é  branco,  por  isso  o 

pardo preocupa, porque pode vir a assumir e se ressentir 

por não galgar os espaços dos brancos, mas, ao mesmo 

tempo, a sua condição acena para a normatização, para 

a  homogeneização.  Por  esta  condição  intermediária, 

apesar do pardo compor o grupo de negros para fins de 

classificação da população, na cultura brasileira ele não 

sofre as mesmas discriminações sofridas pelos negros, 

uma  vez  que  quanto  mais  escuro,  mais  se  sofre 

discriminação,  mas também não encontra facilmente o 

seu lugar (seja entre os brancos, seja entre os negros).
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O  pardo  funciona  como  elemento  capaz  de 

facilitar o poder fundado no racismo, pois o pardo, ainda 

que  não  seja  branco,  tem  condições,  mesmo  que 

restritas,  de  acatar  uma  estética  e  um  conjunto  de 

valores pronunciados pela circulação do discurso político 

e, assim, alçar espaços e um tratamento melhor que os 

negros de pele retinta.

Nesse  sentido,  o  colorismo,  ao  abrir  um  leque 

amplo  de  possibilidades  intermediárias  de  cores  que 

fogem  do  preto,  dificultou  de  sobremaneira  a 

identificação de demandas e  lutas por  uma sociedade 

mais  igualitária.  O  desconhecimento  ou  a  pouca 

importância  dada  ao  “colorismo”  como  indicador  do 

processo  de  normatização  da  realidade  social,  tem  o 

potencial  de  enfraquecer  na  prática  as  determinações 

presentes nas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008.

Considerações Finais

O silêncio eloquente em torno do racismo tem na 

inclusão do negro,  (eles fazem, inclusive,  grupos,  eles 
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têm grupos de amigos que misturam inclusive as cores)28 

também uma  forma  de  exclusão.  Há,  por  um lado,  a 

aposta  nos  pardos  para  seguir  com  o  projeto  de 

branqueamento e para o apaziguamento das relações e, 

por  outro,  o  trabalho  para   uma educação antirracista 

capaz de “desinstalar” o racismo cotidiano de forma que 

a  sociedade possa entender  que ser  nem tão branco, 

nem tão preto pode ser uma “acomodação” por algum 

tempo, mas nunca será confortável e, por isso, há que se 

escolher relações étnico-raciais mais honestas.

Entendemos, a partir do exposto, que séculos de 

institucionalização  do  racismo  de  estado  acarretou 

problemas  para  a  execução  das  Lei  10.639/03  e 

11645/08 no sistema educacional brasileiro. Ou seja, os 

problemas  enfrentados  encontram-se  em  um  sistema 

educacional  que  ainda  está  apegado  ao  discurso  da 

democracia racial e ao colorismo, que têm o potencial de 

forjar recuos concretos e simbólicos nas determinações 

presentes nas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008.

28Conforme  Eliane  CAVALLEIRO.  “Discriminação  racial  e 
pluralismo  nas  escolas  públicas  da  cidade  de  São  Paulo”.  In: 
Educação  anti-racista:  caminhos  abertos  pela  Lei  Federal  n. 
10.639/03, 2005, 72.
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Lembramos  que  o  espaço  escolar  é  campo  de 

disputa,  justamente  porque  é  nele  que  o  discurso  é 

selecionado,  organizado  e  divulgado,  a  partir  de 

procedimentos  determinados  e  cotidianamente.  Nesse 

sentido, não se pode perder de vista a importância dos 

conteúdos das Leis 10.639/03 e 11.645/08. Elas devem 

assumir a sua pesada e assustadora função de mudar e 

construir uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso 

é  tão  importante  a  resistência  daqueles  docentes  que 

buscam  afirmar  a  cultura  e  a  ancestralidade  negra  e 

indígena, rompendo com o enaltecimento do colorismo 

que favorece o embranquecimento e a homogeneização 

da população. 

Segundo  Foucault29,  os  poderes  conectam-se  a 

certos  discursos,  produzem  outros,  a  fim  de  produzir 

efeitos  de  verdade.  Um discurso  tem regras  para  ser 

produzido,  conhecido  e  pronunciado,  condições  de 

apropriação e utilização. Ele anuncia um bem, um valor e 

uma questão de poder, de disputa política. Conhecer e 

expor os seus componentes, assim como contrapô-los, é 

29Conforme A Ordem do Discurso.  Aula inaugural  no Collège de 
France em 02 de dezembro de 1970. 
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fundamental.  Esta é a demanda das Leis  10.639/03 e 

11.645/08,  por  seus  conteúdos  que  visam expor  uma 

outra história, capaz de fomentar uma vida antirracista. 

As  escolhas,  os  recortes  históricos  efetivados 

durante  este  longo  tempo,  que  tem  engendrado  a 

democracia racial  e o valor da miscigenação, não têm 

sido satisfatórios para ninguém, nem para brancos, muito 

menos para negros ou pardos. Só tem gerado sofrimento 

e exclusão. 

A  governabilidade,  numa  condição  de  racismo 

político, requer um discurso que a sustente, que garanta 

um  perfil  de  cidadão,  de  trabalhador,  assim  como  de 

desajustados,  degenerados  e  inferiores.  Faz  parte  do 

discurso  da  governabilidade  encontrar  um  lugar  para 

esses últimos, a saber: o cárcere, o subemprego, entre 

outros,  de  forma  que  possam  ficar  separados  ou 

submetidos aos bons cidadãos.

Há  um  percurso  teórico-metodológico  para 

analisar  o  discurso  que  mantém  as  relações  étnico-

raciais tensionadas, mas controladas. 
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A resistência é fundamental, para a manutenção 

das leis 10.639/03 e 11.645/08 e para buscar respostas 

junto ao Estado brasileiro para a efetiva implementação 

dessas  leis.   A  formação  inicial  e  continuada  de 

professores, a observação criteriosa acerca da produção 

e distribuição de materiais didáticos, de forma a atender 

a  demanda  das  leis,  são  pontos  que  precisam  ser 

constantemente enfatizados, uma vez que o que foi feito 

até agora parece insuficiente. Por fim, é preciso ir além e 

rever  a  própria  configuração  do  Estado  quanto  à 

visibilidade da cultura negra e indígena de forma que o 

“filho” mais ilustre do colorismo, o pardo, possa assumir 

o  outro  lado.  Como  narrado  por  Antonio  Candido  em 

“Feitos  da  Burguesia”,  que  o  empreendimento  do 

branqueamento para a homogeneização possa gerar o 

seu contrário. 
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A MULHER PERFEITA: CONSTRUINDO POSITIVA-
MENTE A IDENTIDADE DA MENINA NEGRA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Graziela Pereira dos Santos30

Introdução

Quando imaginamos uma princesa, uma socialite, 

uma  empresária  de  sucesso  ou  uma  primeira  dama, 

pensamos  nestas  figuras  como  uma  mulher  negra? 

Quantos  destes  papéis  sociais  são  representados  na 

mídia popular por meio da figura de uma atriz negra? É 

irrisório,  pois  quase não conseguimos lembrar  quando 

uma  novela  transmitida  no  horário  nobre  teve  suas 

personagens negras fora do estereótipo de empregada 

doméstica,  periférica,  “barraqueira”,  escrava  e 

subjugada. A trama pode até trazer reviravoltas e mudar 

30Graduação  em Letras  -  Português  e  Inglês  pela  Universidade 
Metodista  de  São  Paulo  (2009);  graduação  em  Pedagogia  pela 
Universidade Nove de Julho (2011); pós-graduanda em História e 
Cultura  Africana  e  Afro-brasileira  pela  Faculdade  Zumbi  dos 
Palmares; professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
da  Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo.  E-mail: 
grazipereiraa@gmail.com.
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o status social,  mas a intencionalidade e a tensão, as 

falas e as mensagens de que ela  não deveria  ocupar 

aquele lugar estão sempre presentes. 

Trilhando  a  concepção  de  Educação  Infantil  a 

partir da afirmativa que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

apresenta em seu artigo 29, o desenvolvimento integral 

de uma criança perpassa por sua identidade étnica, pelo 

reconhecimento e pertencimento de seu grupo de forma 

positiva, contudo o que a escola tem feito para que as 

meninas  negras  se  reconheçam,  recebam  afeto  e  se 

sintam  incluídas  na  sociedade  como  cidadãs?  A 

pesquisa busca desenredar quais as consequências que 

acarretam  na  construção  positiva  da  identidade  das 

meninas negras o apagamento do seu protagonismo e o 

silenciamento de suas vozes durante a educação infantil 

perpetuando,  assim,  a  concepção  da  estrutura  social 

racista,  discriminatória  e  excludente  que  levam  a 

perdurar  ações,  falas  e  estereótipos  que  perpetuem o 

apagamento de um grupo étnico em detrimento de outro.

Os  dados  das  pesquisas  serão  analisados  em 

convergências com obras e artigos que discorrem sobre 
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a infância, a formação da identidade da criança e as leis 

que  abordam a importância das relações étnico-raciais 

nas  instituições  escolares  brasileiras.  O  artigo,  além 

desta introdução, apresenta mais três partes: “A lei”, que 

apresenta as leis e os decretos vigentes em nosso país, 

que tem como finalidade a discussão sobre a educação 

para as relações étnico-raciais e as orientações para a 

Educação Infantil; “A identidade e o fazer pedagógico”, 

que  apresenta  autores,  os  quais  discutem sobre  a 

importância  da  formação  positiva  da  identidade  da 

criança e como ela se desenvolve e qual a relevância do 

professor  neste  processo;  “A  mulher  perfeita”,  que 

pontua as qualidades que o imaginário social construiu 

da  mulher  ideal  para  ter  sucesso  profissional  e 

sentimental; além das “Considerações finais”.

A lei

Após a promulgação da Lei Federal nº 10.639/03, 

que  modificou  as  diretrizes  e  bases  da  educação 

nacional ao incluir no currículo oficial da Rede de Ensino 

a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
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Brasileira",  a  discussão  da  importância  do  ensino  da 

cultura  africana  e  afro-brasileira  nas  modalidades 

básicas de ensino tomou conta das redes estaduais e 

municipais  de  educação,  ensino  superior  e  conseguiu 

evidenciar que a educação brasileira não ensinava uma 

história  positiva  dos  povos  africanos  e  seus 

descendentes.

A  referida  lei  alterou  a  LDB,  acrescentando  os 

artigos  26-A  que  estabeleceu  a  obrigatoriedade  nos 

estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio, 

oficiais e particulares, do ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira,  e  descreve,  pelos  parágrafos,  sobre  o 

conteúdo programático que deve conter nos planos de 

ensino a partir da promulgação da lei; e 79-B que incluiu 

no calendário escolar o dia 20 de Novembro como o “Dia 

nacional da Consciência Negra” (BRASIL, 2003).

Contudo,  o  entendimento  era  que  a 

obrigatoriedade  seria  somente  para  o  ensino 

fundamental, etapa que não inseria a educação infantil, 

porém, em 04 de abril  de 2013,  foi  promulgada a Lei 

Federal  nº  12.796,  que  novamente  alterou  a  LDB, 
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indicando em seu artigo 3º, parágrafo XII,  que um dos 

princípios  do  ensino  é  a  “consideração  com  a 

diversidade  étnico-racial”  (BRASIL,  2013).  Com  base 

nesse ponto, a educação infantil não pode mais se omitir 

de discutir e considerar em seu currículo a discussão da 

valorização da criança negra dentro do espaço escolar. 

A escola é o ambiente social  em que a criança 

passa boa parte do tempo da sua trajetória de vida, as 

crianças pequenas chegam a ficar até sete horas diárias 

nas  unidades  educacionais  em  nosso  país.  Neste 

período,  quantas  figuras  negras  elas  veem?  Quantas 

histórias  tem  seu  protagonista  negro  e  que  seja 

representado de forma positiva e não só o “Negrinho do 

Pastoreio”? Para além desse questionamento,  quantas 

vezes as crianças não negras presenciam e vivenciam 

ações e  atitudes que segregam a criança negra  ou a 

discriminam por sua cor de pele ou textura do cabelo? 

Fazendo um recorte de gênero, como as meninas são 

representadas  nos  ambientes  infantis,  em espaços  ou 

em brinquedos? Como é  o  ambiente  alfabetizador,  os 
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livros  e  as  revistas  que  são  manuseados 

cotidianamente? 

Em março de 2004 foi aprovado o parecer 003 do 

Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE)  que  visou 

atender  às  deliberações da  LDB acerca  da  educação 

para  as  relações  étnico-raciais.  Nesse  parecer  se 

especificou  a  necessidade,  pleiteada  pelo  Movimento 

Negro (MN),  de ações que visassem à valorização da 

cultura  africana,  dentro  da  sociedade  brasileira,  bem 

como condutas que valorizassem o pertencimento étnico 

das  crianças  negras,  para  que  estas  se  sintam 

orgulhosas  da  história  de  seus  ascendentes, 

pormenorizando, também, que os alunos negros têm o 

direito  de  frequentar  escolas  mobiliadas,  com 

professores  formados  e  conscientes  da  diversidade 

étnica  social  e  que  o  ingresso  e  a  permanência  no 

sistema de ensino devem ser garantidos.

Ainda em 2004, o CNE instituiu e o Ministério da 

Educação  (MEC)  homologou  uma  resolução  que 

detalhou, entre seus objetivos, o desenvolvimento e as 

providências  que  os  sistemas  de  ensino  deveriam 
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exercer para que a Lei fosse cumprida. Esse documento 

elucidou os objetivos da discussão das relações étnico-

raciais,  pois,  além  da  produção  de  conhecimento, 

esperava-se  que  os  cidadãos  assumissem  posturas, 

atitudes  e  valores  que  os  tornassem  atuantes  e 

conscientes  da  pluralidade  étnica  da  sociedade, 

norteando  o  rumo  para  a  construção  de  uma  nação 

democrática,  em que cada indivíduo possa valorizar  a 

sua identidade.

Porém, ponderando sobre as crianças, o que a lei 

definiu  como  diretriz  curricular  para  educação  infantil? 

Em 2009, a Emenda Constitucional nº 59 propôs que a 

Educação  Básica,  sendo  um  dever  do  Estado,  é 

obrigatória e oferecida de forma gratuita dos quatro aos 

dezessete  anos.  Desde  então,  as  revisões  de 

concepções sobre educação de crianças, a seleção de 

materiais,  a  consolidação  de  práticas  pedagógicas 

mediadoras de aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças  não  pararam  mais  de  serem  discutidos.  No 

mesmo ano, em dezembro, o MEC fixou a Resolução nº 

05 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 



82

nortear as propostas pedagógicas na Educação Infantil, 

que em seu artigo 4º delibera:

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil 
deverão  considerar  que  a  criança,  centro  do 
planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia,  constrói  sua  identidade  pessoal  e  coletiva, 
brinca,  imagina,  fantasia,  deseja,  aprende,  observa, 
experimenta,  narra,  questiona  e  constrói  sentidos 
sobre a natureza e a sociedade,  produzindo cultura. 
(MEC, 2009).

Contudo, essas propostas pedagógicas deveriam 

seguir valores éticos, políticos e estéticos e, cumprir 

Plenamente sua função sociopolítica e pedagógica: [...] 
construindo  novas  formas  de  sociabilidade  e  de 
subjetividade  comprometidas  com  a  ludicidade,  a 
democracia,  a  sustentabilidade  do  planeta  e  com  o 
rompimento  de  relações  de  dominação  etária, 
socioeconômica,  étnico-racial,  de  gênero,  regional, 
linguística e religiosa (MEC, 2009 – grifo meu).

Observar essas diretrizes e estabelecer objetivos, 

tornou-se,  desde  então,  o  norte  das  instituições  de 

Educação Infantil, com o desenvolvimento, também, de 

vários  estudos  e  teses  relevantes,  discutindo  o  direito 

das crianças de se apropriarem do “reconhecimento, a 
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valorização, o respeito e a interação das crianças com as 

histórias  e  as  culturas  africanas,  afro-brasileiras,  bem 

como o combate ao racismo e à discriminação” (MEC, 

2009)  de  forma  lúdica  e  brincante,  favorecendo  as 

interações  entre  os  seus  iguais  e  os  adultos  que  as 

cercam.

A identidade e o fazer pedagógico

A  criança  detém  o  direito  de  desenvolver-se 

integralmente  e  de  forma  positiva,  para  além  do  ir  à 

escola e passar o tempo, possui a garantia legal de ser 

bem cuidada e educada, com o professor de Educação 

Infantil  assumindo o compromisso de contribuir  para o 

seu  desenvolvimento  nos  aspectos  físico,  cognitivo  e 

emocional e de forma integral e integrada, tornando-se 

imprescindível a indissociação do cuidar e do educar em 

seu  fazer  pedagógico.  Proporcionar  às  crianças 

condições  que  as  permitam,  além  de  protagonizar, 

serem autores de suas descobertas e aprendizados, o 

que hoje, em nossa estrutura social  não é permitido à 
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criança  negra,  que  é  invisibilizada  nos  meios  de 

comunicação,  nos objetos de brincar,  nos desenhos e 

nos livros que as cercam diariamente. 

O apagamento  identitário  e  o silenciamento  das 

vozes de meninos e meninas negras só reverberam o 

mito  de  democracia  racial  que  foi  forjado  na  nossa 

sociedade,  uma  maneira  de  manter  a  inferioridade 

atribuída  a  essas  pessoas  durante  o  processo  de 

dominação  escravagista  e  no  pós-abolição,  que  se 

consolidou nas relações sociais e nos bancos escolares. 

Ainda hoje, para muitas crianças negras, a escola é o 

território  em  que  mais  recebem  o  abandono  quando 

denunciam ações  e  falas  racistas  cometidas  por  seus 

pares, causando um trauma e uma lacuna na construção 

de uma identidade positiva.

Segundo Izabel Galvão (2002, p. 89), a teoria de 

Henri  Wallon estuda o desenvolvimento  da pessoa de 

forma  completa,  “tratando  de  temas  como  emoção, 

movimento,  formação  da  personalidade,  linguagem, 

pensamentos e tantos outros”, pontuando também que é 

a  partir  do  meio  que  as  crianças  constroem  seu 
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conhecimento  e  retira  o  que  precisa  dele  para  o  seu 

desenvolvimento. É a partir do meio que se entende o 

contexto social  e que “cada etapa do desenvolvimento 

define um tipo de relação particular da criança com o seu 

ambiente” (GALVÃO, 2002, p. 101). O ambiente que a 

sociedade propicia à criança não deve ser perpetuado 

pela escola,  mas,  é essa ação que presenciamos nos 

espaços escolares, como nas lojas de brinquedos ou nos 

programas de televisão. 

No  contexto  escolar,  as  proposições  de  Wallon 

implicam  diretamente  no  desenvolvimento  infantil,  por 

este motivo as interações sociais devem ser propostas 

após planejamento e reflexão, para que não propaguem 

estereótipos e falas racistas com os quais a criança já 

tenha contato fora dos muros da escola, como evidencia 

Galvão (2002, p. 101): “É bom lembrar que a escola, ao 

possibilitar  uma  vivência  social  diferente  do  grupo 

familiar,  desempenha  um  importante  papel  na 

personalidade  da  criança.”  A  instituição  educacional 

deve propiciar às crianças uma construção da imagem 

do outro diferente do que percebemos na sociedade; ao 
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analisarmos  as  principais  personagens  dos  desenhos 

infantis identificamos que eles ainda seguem um padrão 

europeu  e  masculino,  pois  os  principais  super-heróis 

ainda  são  homens  e  as  princesas,  sinônimo  de 

delicadeza, têm a pele branca, impossibilitando que as 

crianças,  em  especial  as  meninas  negras,  tenham 

representações positivas.

O ser humano se desenvolve socialmente através 

da  interação  com  o  meio.  Logo,  as  vivências  vão 

determinar conceitos, atitudes, gostos e “quereres”. Se a 

criança, ser humano em formação, aprende socialmente, 

será com as interações sociais que aprenderá a ter uma 

identidade positiva ou estigmatizar a identidade do outro. 

Partindo  da  realidade  que  permeia  o  material  didático 

das instituições educacionais brasileiras, não é possível 

viabilizar que meninas negras deixem esse lugar que o 

imaginário social a colocou, pois 

[...]  o  conteúdo  que  emerge  dos  livros  didáticos, 
paradidáticos e da literatura faz parte de um universo 
imaginário,  que  transmite  e  consolida  mensagens, 
valores  e  crenças,  nos  quais  pessoas  podem  se 
reconhecer  e  desvelar  ideologias,  que  por  sua  vez, 
podem ou não as representar. (MAFRA, 2017, p. 136).
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Desta forma, o apagamento das crianças negras é 

vivido por elas e por seus pares não negros. Eximir-se 

de representar de forma positiva as pessoas negras no 

contexto  escolar  é  não  só  zelar  pela  manutenção  da 

invisibilidade  social  como,  também,  reverberar  no 

imaginário  da  criança  não  negra  de  que  ela  é  o 

referencial de pessoa social de sucesso.

Para  muitos  profissionais  envolvidos  no  ensino 

das  crianças,  a  educação  infantil  é  um  território 

considerado  inatingível  pelas  mazelas  sociais,  pois  a 

criança  é  um  ser  inocente  que  ainda  não  tem  ou 

constituiu maldade suficiente, portanto, elas pertencem, 

desde o nascimento, a um sistema excludente e racista, 

mas  não  manifestam  estas  ações.  Eliane  Cavalleiro 

(2017, p. 10),  pontua em sua pesquisa que “a relação 

diária com crianças de quatro a seis anos permitiu-me 

identificar que, nesta faixa de idade, as crianças negras 

já apresentam uma identidade negativa em relação ao 

grupo étnico ao qual pertencem”. 

Aprendemos  a  gostar,  a  respeitar  e  a  valorizar 

aquilo que  nos  é  apresentado  como  bom,  bonito  e 
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agradável,  desde a infância,  visto que, de acordo com 

Wallon (2010, p. 34) “não existe reação mental que seja 

independente, se não sempre no presente ao menos em 

termos  de  seus  recursos  e  de  seu  conteúdo,  das 

circunstâncias  exteriores,  de  uma  situação  do  meio”. 

Apresentar à criança negra personagens e situações que 

favoreçam uma visão crítica e positiva à sua formação 

identitária é possibilitar outras formas de reconhecer a si 

como sujeito  de  direitos.  Quando optamos por  manter 

como imagem principal as princesas e os heróis que os 

clássicos  literários  infantis  apresentam,  reiteramos  às 

crianças a imagem da supremacia da cultura e estética 

branca.

Dentre  as  técnicas  que  Wallon  (2010)  cita, 

podemos  destacar  a  de  respeito  mútuo  e  a  de 

valorização da autoestima, possibilitando o entendimento 

de que vivemos cercados por diferentes grupos étnicos e 

que estas diferenças não se desmerecem, contribuindo, 

assim,  para  uma  formação  positiva  da  identidade  da 

criança. É primordial que comecemos a estruturar uma 
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sociedade com cidadãos que entendam e respeitem a 

diversidade desde a primeira infância.

Ao  participar  de  grupos  variados  a  criança  assume 
papéis diferenciados e obtém uma noção mais objetiva 
de si própria. Quanto maior a diversidade de grupos de 
que participar, mais numerosos serão seus parâmetros 
de relações sociais,  o que tende a enriquecer a sua 
personalidade. (GALVÃO, 2002, p. 102).

Neste primeiro momento, a família e a escola são 

os  mediadores  do  aprendizado  do  ser  “eu”, 

apresentando as ações e as regras do ambiente social, 

direta  ou  indiretamente.  A  criança  seguirá  comandas 

direcionadas ou copiará  ações que presencia de seus 

mediadores,  logo,  ouvir,  perceber  ou  receber 

diretamente ofensas ao seu pertencimento étnico levará 

a criança a copiar essas ações ou estagnar-se diante de 

uma situação de conflito que a cor da pele ou textura do 

cabelo esteja em pauta.

Ao final do processo de socialização a criança não só 
domina o mundo social circulante, como já incorporou 
os  papéis  sociais  básicos  –  seus  e  de  outros, 
presentes e futuros – mas, acima de tudo, já adquiriu 
características  fundamentais  da sua  personalidade  e 
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identidade. (GOMES, 1990, p. 60 apud CAVALLEIRO, 
2017, p. 19).

         Pensar em propostas pedagógicas que fomentem 

de forma positiva o entendimento e conhecimento sobre 

a  história  da  África,  dos  africanos  e  dos  seus 

descendentes que aqui  permaneceram pós-diáspora, é 

proporcionar  um  ambiente  de  relação  ponderado  no 

respeito  à diversidade étnica das crianças,  que rompa 

com  a  visão  depreciativa  do  corpo  negro  e  ofereça 

subsídios para construção de uma identidade positiva.

A mulher perfeita

Quando pensamos na mulher negra e como seu 

papel  social  foi  construído  nesta  sociedade,  devemos 

retornar ao passado e lembrar qual era a figura que se 

dispensava às escravas.  Ao analisarmos os livros que 

nos contam a história desse período observamos que os 

escravizados  eram uma  das  maiores  fontes  de  renda 

que  circulava  no  mercado  nacional,  pois,  além  do 

trabalho  árduo,  também  eram  utilizados  como 
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mercadoria,  serviam como moeda de troca ou pecúnia 

no  caso  de  uma  eventual  necessidade  financeira  ou 

expansão dos negócios. Vendiam-se negros em anúncio 

de  jornais,  mercados  especializados  no  comércio  de 

seres humanos, mesa de jogatina, ou como pagamento 

de dívidas. 

À  mulher  negra  qual  papel  foi  lhe  dispensado? 

Além de trabalhadora braçal, de mercadoria humana e 

de  receber  os  mesmos  tratamentos  dos  homens 

escravizados,  esta  sofria  agressão  sexual  por  seus 

senhores,  seus  capatazes  ou  quem  dela  se  sentisse 

dono,  sem  ter  a  oportunidade  de  sequer  sonhar  com 

uma estrutura familiar. 

O Brasil  herdou de Portugal a estrutura patriarcal de 
família e o preço dessa herança foi pago pela mulher 
negra, não só durante a escravidão. Ainda nos dias de 
hoje, a mulher negra, por causa de sua condição de 
pobreza, ausência de status social, e total desamparo, 
continua a vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão 
sexual do branco. [...] Esta realidade social é oposta à 
prevalecente  ideia  de  que  a  formação  do  Brasil  se 
verificou obedecendo a um processo integrativo imune 
de  qualquer  preconceito.  [...]  Liquida  certos 
argumentos  considerando  que  aquela  ausência  de 
preconceito teria  permitido ao colonizador  engajar-se 
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numa saudável interação sexual com a mulher negra. 
(NASCIMENTO, 2016, p. 73-74).

A  construção  social  se  dá  por  intermédio  de 

afirmativas que dominam o imaginário das pessoas que 

participam da  sociedade.  Entendemos que  a  estrutura 

social  não  comete  discriminações,  violência  ou 

exclusões, mas as pessoas que lutam pela manutenção 

das  desigualdades  sim,  pois,  consciente  ou 

inconscientemente, essas agem de forma a propagar os 

estereótipos  que  valorizam ou  desvalorizam lugares  e 

pessoas.  Silvio  Luiz  de  Almeida  (2018,  p.  50)  pontua 

que:

[...] a ação do indivíduo, ainda que consciente ‘se dá 
em  uma  moldura  de  sociabilidade  dotada  de 
constituição  historicamente  inconsciente’.  Ou  seja,  a 
vida cultural e política no interior da qual indivíduos se 
reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde 
formam  seus  afetos  é  constituída  por  padrões  de 
clivagem racial  inseridos no imaginário e em práticas 
sociais cotidianas.

A mulher  negra  faz  parte  desse  imaginário  que 

estrutura  a  sociedade,  pois  no  período  escravagista 

nacional se criou alguns mitos sobre a personalidade da 
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mulher negra: forte, inerente à dor, trabalhadora braçal 

exímia,  curvas  generosas,  “quente”,  a  “boa  para 

fornicar”; cada mulher com seu fenótipo e a “qualidade” 

que  melhor  couber  no  pensamento  de  quem  a  vê, 

portanto,  é  iminente  a  necessidade  de  debater 

estratégias  a  fim  de  alcançarmos  uma  construção 

identitária  de  meninas  negras  que  se  afaste  desses 

estereótipos e  a  desconstrução da imagem da mulher 

perfeita: branca e, preferencialmente, loira. 

A necessidade de incluir positivamente a história 

dos  povos  africanos,  como  sua  cultura,  saberes  e 

trabalhos que foram fundamentais para a construção de 

uma identidade nacional, no currículo escolar seria uma 

possibilidade  de  vislumbrar  a  pessoa  negra  de  uma 

forma positiva, mas o que vemos em nossa sociedade é 

um efeito ínfimo, com melhoras em alguns setores, mas 

em  outros  ainda  há  um  apagamento  evidente, 

principalmente,

Mulheres  negras  (que)  são  consideradas  poucos 
capazes porque existe  todo um sistema econômico, 
político  e  jurídico  que  perpetua  essa  condição  de 
subalternidade, mantendo-as com baixos salários, fora 
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dos  espaços  de  decisão,  expostas  a  todo  tipo  de 
violência.” (ALMEIDA, 2018, p. 52 – grifo meu).

Nessa perspectiva, a mulher negra é socialmente 

marginalizada, pois tem seu local social  como estigma 

que  a  sociedade  tenta  a  todo  custo  manter.  Não  é 

natural  para as outras pessoas ver uma mulher negra 

como uma médica, por exemplo, pois se ela estiver em 

um hospital é para fazer parte da equipe de limpeza. Sua 

figura,  ao  adentrar  as  instituições  de  ensino,  foi 

reverberada para que a mantivesse como elemento de 

menor importância na esfera social. Esta cristalização do 

imaginário  social  afeta  as  meninas  negras  desde  a 

educação  infantil,  esse  apagamento  e  silenciamento 

acarreta mau rendimento, ocasionando muitos casos de 

abandono escolar.

A escola pública manteve os padrões dominantes 

sociais  de  preconceitos  e  discriminações  para  que  se 

mantenha  o  status  quo social  em  cada  espaço  das 

unidades  educacionais  o  que  presenciamos  é  a 

perpetuação de que, 



95

Mulheres  negras  carregam  estigmas  como  os  de 
gênero  e  de  cor,  e  sofrem,  de  certa  maneira,  a 
combinação dessas opressões e  violências  afetando 
diretamente  a  qualidade  de  vida  delas.”  (ARAÚJO, 
2017, p. 60). 

Em  qual  momento  é  desconstruída a  figura  da 

princesa singela e doce, de pele branca e cabelos loiros?

Considerações finais

O ambiente escolar é o primeiro círculo social no 

qual a criança pequena vivencia ações de racismo direto, 

seja por seus amigos ou por seus educadores; é ali, no 

meio  em  que  ela  deveria  se  sentir  segura,  que  seu 

silenciamento e apagamento identitário se inicia.

Às  vezes,  mal  se  imagina  o  que  pode  passar  a 
representar  na  vida  do  aluno  um  simples  gesto  do 
professor.  O  que  pode  um  gesto  aparentemente 
insignificante  valer  como  força  formadora  ou  como 
contribuição à  assunção do educando por si mesmo” 
(FREIRE, 2018, p. 43).

O dever  estatal  de  garantir  educação  escolar  é 

definido pela LDB e institui,  dentre outras garantias de 
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atendimento, a “educação infantil gratuita às crianças de 

até 5 (cinco) anos de idade” (LDB, 1996), compondo a 

educação  básica  nacional,  que  deve  ser  obrigatória  e 

oferecida, também de forma gratuita, pelo poder público 

municipal,  ente  federativo  que  detém  a  obrigação  de 

ofertar a Educação Infantil, entretanto, nada impede que 

outros  entes  federativos,  Estado  e  Governo  Federal, 

também  o  façam.  Mas,  atualmente,  a  maioria  das 

escolas de educação infantil, creche ou pré-escola são 

administradas diretamente pelas prefeituras municipais. 

A  formação  do  professor  de  educação  infantil, 

legalmente obrigatória, é, de certa forma, preocupante, 

pois é admitida a formação do magistério, oferecida no 

ensino  médio.  Como pensar  em um fazer  pedagógico 

que  possibilite  práticas  de  uma  educação  antirracista, 

também  na  educação  infantil,  se  não  é  exigida  uma 

formação  que  ofereça  “o  desenvolvimento  do  espírito 

científico e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996), ou 

profissionais  aptos  “para  a  participação  no 

desenvolvimento  da  sociedade  brasileira”  (BRASIL, 
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1996), finalidade especificada para o ensino superior na 

LDB. 

Pensar  em  um  profissional  que  não  tem  uma 

formação inicial  adequada para  o  ensinar,  ou  que tão 

pouco  recebe  subsídios  ou  incentivos  para  uma 

formação  continuada,  é  sentenciar  a  criança  a  um 

período de enfado e reprodução de estereótipos sociais, 

pois

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 
um  esforço  de  reprodução  da  ideologia  dominante 
quanto a seu  desmascaramento.”  (FREIRE,  2018,  p. 
96). 

Desenvolver  uma  consciência  crítica  quanto  ao 

fazer  pedagógico  e  uma  intervenção  que  o  mundo 

acarreta  a  ele  é  pontual  e  necessário  para  que  as 

práticas pedagógicas rompam com o artifício usado para 

mascarar as desigualdades de etnia que se perpetuam 

na estrutura da sociedade brasileira.

Para além de ensinar conteúdos de memorização, 

o  professor,  mesmo  o  de  educação  infantil,  é 
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responsável  por  mediar  a  construção  do  pensamento 

crítico do aluno e do seu “pensar certo”, como observado 

por Paulo Freire (2018, p. 48-49). “Pensar certo - e saber 

que  ensinar  não  é  transferir  conhecimento  é 

fundamentalmente  pensar  certo  -  é  uma  postura 

exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir 

diante dos outros e com os outros, em face do mundo e 

dos  fatos  [...]”.  E  este  pensar  deve  ser  expresso  por 

ações, com as crianças e os seus pares, e a percepção 

de  que  os  conflitos  étnicos  geralmente  são 

problematizações  do  grupo  e  não  uma  situação 

individual. 

Abordar de forma positiva a simbologia do corpo 

negro é imprescindível, para criarmos novos referenciais 

de beleza e capacidade em todos os espaços sociais, 

visto que, 

[..] o combate à discriminação racial e de gênero deve 
ser incorporada por toda a sociedade brasileira e não 
somente pelos grupos que se identificam diretamente 
atingidos  pelo  racismo  e  o  sexismo,  no  caso,  as 
mulheres  negras,  atingidas  política,  histórica  e 
culturalmente  pelas  consequências  colonialistas, 
escravocratas e pelas relações complexas entre estas, 
heranças  das  diretrizes  dominantes  masculinas,  dos 
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preconceitos  e  discriminações,  sendo  destituídas  de 
sua  humanidade,  particularmente  no  seu  direito  à 
escolarização, bem como sua inserção no mercado de 
trabalho, em todos os períodos históricos.  (ARAÚJO, 
2017, p. 68).

Para além da representação escolar, a assunção 

de si  é fundamental para que o atual retrato social  da 

mulher negra que a empurra para uma subsistência no 

campo  da  sobrevivência  mais  imediata,  podando-a  da 

possibilidade  de  desejar  um  outro  lugar  social,  seja 

revisto e reconstruído por meninas negras que, mesmo 

diante de muitos esforços e alcançando a tão desejada 

graduação, não conseguem a inserção no mercado de 

trabalho,  pois  não  pertencem  ao  grupo  social  dito 

“competente”  para  uma  grande  parcela  da  nossa 

sociedade, pois a ausência de ações ou reflexões dentro 

do  ambiente  escolar  só  assistem  na  manutenção  das 

“marcas de um discurso hegemônico na construção da 

identidade nacional.” (MAFRA, 2017, p. 133).

Dar voz à menina negra, dar a vez para que ela se 

veja representada na rotina escolar, oportuniza vivências 

que não a faça se sentir menosprezada por sua cor de 

pele ou pela textura do seu cabelo; pois, como afirmado 
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por Cavalleiro  (2017,  p.  38)  “Promover uma educação 

para  o  entendimento  das  diferenças  étnicas,  livre  de 

preconceitos,  representa  uma  possibilidade  real  da 

formação de sujeitos menos preconceituosos nas novas 

gerações”.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: CAPOEIRA DESESTRUTU-
RANDO O RACISMO EM SALA DE AULA

Ana Cristina Souza Borges31

Para ensinar capoeira, na sala de aula, não precisa ser 
mestre de capoeira.

Mestre Valdenor

A escola pública é uma instituição que se propõe 

a  ser  um  espaço  de  desenvolvimento  do  processo 

educativo de todo e qualquer indivíduo. Tais indivíduos 

são provenientes das mais variadas culturas e possuem 

diferentes  conceitos,  formações  e  particularidades. 

Assim,  o  espaço  escolar  apresenta  uma  gama  de 

múltiplas identidades, no entanto a escola não oferece 

31Pós  -  graduada  em  PIGEAD  (Planejamento,  Implantação  e 
Gestão  da  Educação  a  Distância)  pela  UFF/RJ  e  graduada  em 
pedagogia  pela  Universidade  Paulista  (2009).  Atuou  como tutora 
presencial  -  Universidade  Federal  de  São  Paulo  no  curso  de 
Aperfeiçoamento de Educação Ambiental e Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial   e  como professora de educação infantil  da 
Prefeitura de Itapecerica da Serra. É professora da Rede Municipal 
de Educação do Município de São Paulo.
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atendimento  para  todos  os  indivíduos  com  equidade, 

pois isso

(..)  implica em reconhecer que nem todos aprendem 
ou devem ser ensinados da mesma forma igualitária, 
pois um processo educacional que busca a equidade 
pressupõe  o  reconhecimento  e  o  respeito  às 
diferenças e é capaz de fazer com que todos os alunos 
desenvolvam  as  competências  e  habilidades 
esperadas  para  o  nível  de  estudo,  levando  em 
consideração  as  diferenças  pessoais, 
socioeconômicas e culturais  do aluno.  Assim,  se faz 
necessário que a escola não seja indiferente com as 
diferenças e trate de forma diferente a partir de suas 
necessidades  e  subjetividades  os  desiguais,  pois  se 
todos  são  tratados  igualmente,  a  desigualdade 
permanece (TENÓRIO; FERRAZ; PINTO, 2015, p.8).

Assim, devemos considerar a escola um espaço 

não  só  de  aprendizagens  de  conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade, mas onde 

aprendemos  a  conviver  com  diferentes  realidades  e 

conflitos; um lugar no qual se faz necessário abandonar 

nossos  preconceitos.  Para  tanto,  não  podemos  ser 

indiferentes  a  esses  preconceitos,  pois  “Falar  sobre 

discriminação  escolar  no  ambiente  não  é  realizar  um 

discurso  de  lamentação.  Mas  dar  visibilidade  à 

discriminação de que adolescentes negros são objetos” 
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(CAVALLEIRO,  2001,  p.7),  ou  seja,  precisamos 

possibilitar meios e situações de aprendizagem que haja 

o combate ao preconceito e que aqueles que são vítimas 

dos mesmos possam ser  aguerridos e conscientes  da 

sua  própria  causa.  Além,  é  claro,  da  necessidade  de 

muitos investimentos em políticas públicas de qualidade 

que assegurem o atendimento de todos e a todos pelas 

vias da equidade com imparcialidade, a fim de propiciar 

na  escola  um espaço de coletividade,  de  cooperação, 

com relações baseadas nas experiências significativas e 

positivas de aprendizagem. 

A  Educação  Básica,  da  educação  infantil  ao 

ensino  fundamental  I,  destina-se  ao  atendimento  de 

crianças  –  considerando  que  criança,  segundo  a 

legislação,  é  todo indivíduo entre  zero  e onze anos e 

onze meses e vinte nove dias – que se encontram em 

pleno  e  ativo  processo  de  estruturação  e 

desenvolvimento da sua identidade. Dentro desta faixa 

etária  existem  subdivisões  para  organizar  seu 

funcionamento e estrutura: a educação infantil,  que vai 
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de 0 aos 5 anos; o ensino fundamental de 6 aos 14 anos 

e o ensino médio de 14 aos 17 anos de idade.

Neste texto será abordada a criança da educação 

infantil, ou seja, a

primeira  etapa  da  educação  básica,  oferecida  em 
creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como 
espaços institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos  educacionais  públicos  ou  privados 
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema  de  ensino  e  submetidos  a  controle  social.
(DCNei, 2010,p.12)

Na educação infantil do Município de São Paulo, 

da qual tratamos aqui, ainda temos uma divisão para fins 

de atendimento e organização: os Centros de Educação 

Infantil – CEIs – que atendem aos bebês e as crianças 

de até  3  anos,  e  as  Escolas  Municipais  de  Educação 

Infantil  – EMEIs – que atendem as crianças de 4 a 5 

anos.  Nesta  última  modalidade  que  se  deram  as 

vivências e os processos de aprendizagem apresentados 

aqui. 

Por meio das experiências que a criança vivencia 

na escola, e nos outros espaços educativos formais e 
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não  formais,  ela  elabora,  reelabora, estrutura  e 

reestrutura sua identidade e fortalece sua autonomia. 

O desenvolvimento é caracterizado por um processo 
de  sucessivas  equilibrações.  O  desenvolvimento 
psíquico  começa  quando  nascemos  e  segue  até  a 
maturidade,  sendo  comparável  ao  crescimento 
orgânico; como este, orienta-se, essencialmente, para 
o equilíbrio. (PIAGET, 1974, p. 13)

Esse desenvolvimento acontece, também, a partir 

da  brincadeira,  da  imaginação,  como  afirma  o 

Referencial  Curricular  Nacional  da  Educação  Infantil  – 

RCNEI(1998):

Nas  brincadeiras,  as  crianças  transformam  os 
conhecimentos  que  já  possuíam  anteriormente  em 
conceitos  gerais  com os quais  brinca.  Por  exemplo, 
para assumir um determinado papel numa brincadeira, 
a  criança  deve  conhecer  alguma  de  suas 
características.  Seus  conhecimentos  provêm  da 
imitação  de  alguém  ou  de  algo  conhecido,  de  uma 
experiência vivida na família ou em outros ambientes, 
do  relato  de um colega  ou de um adulto,  de cenas 
assistidas  na  televisão,  no  cinema  ou  narradas  em 
livros etc. A fonte de seus conhecimentos é múltipla, 
mas estes  encontram-se,  ainda,  fragmentados.  É no 
ato de brincar que a criança estabelece os diferentes 
vínculos  entre  as características  do papel  assumido, 
suas competências e as relações que possuem com 
outros  papéis,  tomando  consciência  disto  e 
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generalizando  para  outras  situações.  (RCNEI,  1998, 
vol.1, p. 28-29)

Como  afirmamos  anteriormente,  a  escola  é  um 

espaço onde convivem múltiplas identidades e, portanto, 

um espaço privilegiado de aprendizagem. Porém, para o 

desenvolvimento  dessas  aprendizagens,  como existem 

muitas  diferenças,  é  preciso  adotar  práticas  que 

envolvam a todos,  para  que as  crianças e os  demais 

envolvidos  no  processo  de  ensino  aprendizagem  se 

sintam  parte  do  todo  e  que  desenvolvam  empatia  e 

colaboração  entre  os  pares.  A  educação  infantil  é 

considerada a base fundamental para o desenvolvimento 

do cidadão democrático:

A infância é a etapa mais importante da vida para o 
indivíduo,  logo  deveria  receber  maior  investimento 
psicossocial possível. A infância é também, a idade do 
possível.  Pode-se projetar  sobre ela a esperança de 
mudança, de transformação social e renovação moral. 
(KISHIMOTO, 2011, p. 22). 

Boa  parte  da  infância  da  criança  é  vivida  e 

experienciada  na  escola,  o  que  garante  memórias 

profundas que seguirão o indivíduo por toda vida. Assim, 
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a  escola  contribui  como  processo  de  estruturação  da 

identidade da criança.

O  estabelecimento  identitário  infantil  ocorre 

gradativamente durante  toda a infância e muitos fatores 

contribuem  positiva  ou  negativamente  para  tal.  Oxalá 

que todas as experiências vivenciadas fossem positivas, 

assim a possibilidade do ser entrar em conflitos interiores 

reduziria significativamente. Porém, as expectativas em 

torno da infância geram anseios diversos e, só o fato de 

estar  em  constante  mudança,  já  gera  incertezas  e 

angústias. 

Quando  pensamos  especificamente  na  criança 

negra,  precisamos  levar  em  consideração  todo  o 

contexto histórico e social da história do negro no Brasil. 

A  criança  negra,  diferente  da  criança  branca,  sofre 

muitos preconceitos no ambiente escolar e é silenciada e 

invisibilizada  pelas  práticas  racistas  das  escolas  e  da 

comunidade escolar. Claro que existem muitas exceções 

e estas oportunizam o fortalecimento da identidade da 

criança  e  da  pessoa  negra,  pois  estas  enxergam nas 

pequenas ações a esperança necessária para resistir.
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As  heranças  deixadas  pela  colonização  e  pela 

escravidão  maculou  as  relações  interpessoais  e 

intrapessoais,  ferindo  e  segregando  impiedosamente 

grupos, que mesmo representando uma grande parcela 

da  população,  como  os  negros  africanos  e 

afrodescendentes,  bem como  os  indígenas,  acabaram 

ficando à margem da sociedade.

Foram quase 400 anos de escravização dos negros no 
Brasil. Homens e mulheres, de todas as idades, foram 
transformados  em  coisas, objetos,  propriedades. 
Capturados e arrancados de seu mundo, sua família, 
sua terra,  seus amigos,  os escravizados começaram 
sua jornada para esse território tendo como companhia 
sua  memória,  como  patrimônio  seu  corpo  e  seu 
conhecimento,  como  futuro  a  incerteza  do  que  lhes 
aguardava  e  a  certeza  de  que  tudo  estava  errado. 
(Pingo, 2017, p.26).

Durante a escravidão o processo de destruição da 

identidade,  da  cultura,  da  história,  da  religião  de  todo 

povo africano escravizado em terras brasileiras foi muito 

intensa, incluindo a demonização das diferentes práticas 

ancestrais culturais e religiosas, o que hoje se reflete no 

racismo,  que  permeia  os  vários  espaços  de 

relacionamento humano, inclusive a escola.
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Todos  estigmas  deixados  por  esta  época  de 

vergonha da nação brasileira recaem sobre os ombros 

de  adultos  e  crianças  que  carregam  no  fenótipo  as 

características  de  seus  ancestrais;  quanto  mais 

marcantes  forem  seus  traços,  mais  sofrimentos  lhes 

serão  infligidos.  Como  diz  Cavalleiro,  “Carregamos  a 

desprezível  marca  de  ser  a  última  nação  a  abolir  a 

escravidão”. (2001, p.7), e mesmo que a abolição tenha 

sido oficialmente declarada em 1888, foram extintos os 

castigos e as torturas físicas, entretanto os sofrimentos 

de outras ordens e naturezas diversas permanecem em 

pleno século XXI.  

Explica-se  como  o  racismo  é  uma  expressão  mais 
ampla que abrange, além do preconceito, hostilidade, 
discriminação,  segregação  e  outras  ações  negativas 
manifestadas em relação a um grupo racial/étnico. O 
racismo  revela-se  basicamente  em  três  níveis: 
individual,  institucional  e  cultural.  No nível  individual, 
um  membro  de  um  grupo  racial  julga-se  superior  a 
outro simplesmente por pertencer ao grupo tido como 
superior  (branco,  por  exemplo).  O  racismo  acentua 
atributos  positivos  só  grupo  que  acha  superior  e 
atributos negativos do grupo que é inferiorizado, retira 
a  humanidade  do  grupo  racial  em  posição  de 
inferioridade transforma a diferença em desigualdades. 
(CAVALLEIRO,2001, p.77).
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O racismo é a herança deixada por uma história 

de sofrimento e dor a um povo que construiu com mãos 

fortes uma nação, mesmos escravizados e inferiorizados 

enquanto  seres  humanos.  A  criança  negra  hoje  ainda 

sofre as consequências da dívida política, social, moral e 

ética geradas nesse período, uma dívida impagável, mas 

que vem sendo amenizada por meio de políticas públicas 

afirmativas,  como  a  Lei  10.639/2003  e  o  Estatuto  da 

Igualdade racial.

A  criança  tem  no  lúdico  o  mecanismo  mais 

favorável à aprendizagem. O atendimento educacional à 

criança  negra  em  instituições  regulamentadas  de 

educação é algo muito recente, pois na escravidão e nos 

primeiros  anos  do  pós-escravidão,  negros  não  tinham 

acesso à educação. Assim que a barreira de acessar a 

educação  pública  de  qualidade  foi  rompido,  negros, 

negras e afrodescendentes depararam-se com novos e 

gigantescos desafios,  inclusive novas barreiras que se 

mantiveram invisíveis e intocáveis por décadas a fio, que 

são aquelas  impostas  pelo  racismo.  Para  rompê-las  a 
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batalha é diária  e  perpassa pelo víeis  de se perceber 

negro e se tornar negro no Brasil.

Embora a escola de hoje receba crianças negras 

e  afrodescendentes,  uma  boa  parcela  da  comunidade 

escolar  ainda  não  tem  a  dimensão  do  que  significa 

receber  e  ter  a  oportunidade  de  trabalhar  com  essas 

crianças,  muito  menos  das  necessidades  específicas 

educacionais  dessa  população,  ainda  mais  quando 

pensamos na educação infantil, etapa que preocupa-se 

profundamente com o desenvolvimento da identidade e 

da autonomia da criança.

É preciso pensar em alguns caminhos que nos ajudem 
a garantir, na prática escolar, o princípio constitucional 
da  proibição  do  racismo.  O  que  isso  representa?  A 
superação de práticas veladas e explícitas no cotidiano 
escolar, que vão desde de a escolha do professor ao 
tratamento  dado aos pais/mães e  aos/aos alunos/as 
negros/as.  Significam  rever  as  enunciações  e  a 
maneira  como  o  segmento  negro  é  retratado  nos 
cartazes,  nos  livros  didáticos,  nas  festas  e  nos 
auditórios.  Representa,  também,  desvelar  o  silêncio 
sobre  a  questão  racial  na  escola. (CAVALLEIRO, 
2001, p.89).

Como  conversar  com  crianças  de  4  e  5  anos 

sobre a lei 10.639/03 de maneira lúdica de forma que a 
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criança  compreenda  o  que  está  sendo  abordado, 

lembrando  que  as  aulas  da  educação  infantil  devem 

sempre  atender  a  um  carácter  lúdico  em  prol  da 

aprendizagem, e por se tratar da etapa mais importante 

da educação básica, a legislação vigente assegura que 

tais aulas sejam de fato, lúdicas e devem dar espaço a 

construção significativa do conhecimento. Ou como diz a 

orientação normativa nº 01/2015 da Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo, essa é uma etapa que

compreende  a  educação  como  espaço  que  integra 
vida,  cultura,  cidade  e  escola,  experiência  e 
aprendizagem,  mundos  distintos  e  complementares 
como a razão e a fantasia, a arte e ciência, o corpo em 
movimento  e  o  pensamento,  adultos  e  crianças  em 
uma experiência inteira e socialmente relevante para a 
educação das infâncias. (SÃO PAULO, 2015, p.13)

Tendo  em  vista  os  benefícios  da  ludicidade  no 

aprimoramento  das  aprendizagens  infantis,  a  capoeira 

como  uma  das  atividades  corporais  mais  completa 

existente  une  e  reúne  elementos  lúdicos  suficientes  e 

catalisadores para a práxis docente no chão da escola. A 

prática da capoeira na educação infantil permite a união 

pedagógica de brincadeira, resistência, fortalecimento da 



115

identidade  da  criança  negra  e,  a  partir  dela,  ainda  é 

possível  abordar  assuntos  delicados,  que por  vezes o 

educador sente-se de mãos atadas para solucionar em 

sala de aula

Pois  ela  é  uma expressão  de  resistência  das  mais 
antigas  de  nossos  afrodescendentes  contra  toda  e 
qualquer  forma  de  opressão  e  discriminação,  cujas 
músicas e letras são uma forma de não esquecer  a 
barbárie  cometida em território  brasileiro  sob regime 
escravocrata.”(Santos,2018, p.31).

Baseada nesses aspectos e buscando reunir meu 

amor por essa prática, como capoeira que sou, com a 

atividade  laboral  que  exerço,  no  ano  de  2015  uma 

chamada de um curso sobre educação para as relações 

étnico  raciais  me  prendeu  a  atenção,  e  conheci  o 

Encontro  USP-Escola,  um  projeto,  na  minha  opinião, 

enobrecedor  da  atividade  docente  na  cidade  de  São 

Paulo, que procura aproximar a escola da universidade e 

a prática da teoria. Naquele ano, participei do curso que 

tratava de capoeira na escola. E durante os encontros do 

curso  fortaleci  ainda  mais  as  minhas  crenças  e  a 

confiança  na  prática  da  capoeira  dentro  do  espaço 
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escolar. Confesso que, vez ou outra, eu já desenvolvia 

algo da capoeira nas minhas aulas com as crianças da 

Educação Infantil,  tanto na escola de educação infantil 

do município  de São Paulo,  onde atuo hoje,  como na 

escola de educação infantil, no município de Itapecerica 

da  Serra,  onde  atuava  de  maneira  concomitante  na 

época. No início, realizava as práticas me baseando nas 

ações de alguns mestres e professores de capoeira do 

grupo  qual  pertenço,  pois  enxergava  a  presença  de 

fortes questões pedagógicas arraigadas nelas, então as 

reproduzia na sala de aula, mas, depois de conhecer o 

USP-Escola, o Mestre Valdenor e a professora Lisandra 

Cortes Pingo, as minhas práticas ganharam respaldo e 

embasamento teórico.

Na Educação Infantil o trabalho realizado tem um 

cunho de socialização e interação nas relações sociais. 

Logo, as atividades desenvolvidas são da mesma ordem. 

Durante o trabalho realizado em sala de aula, observei 

que as  crianças evitavam brincar  e  pegar  na  mão de 

uma das colegas. Uma menina negra retinta. E muitas 

vezes faziam-na  chorar hostilizando-a com tratamentos 
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grosseiros, inclusive, quando fazíamos alguma atividade 

de parceria, normalmente ela sempre ficava sozinha. A 

essa menina chamarei de Paula. Ao conversar com ela, 

notei  que  ela  se  sentia  mal  com as  ações  de  alguns 

colegas.  Buscando resolver  esse problema,  inclui,  nas 

rodas  de  conversas,  temáticas  abordando  o  respeito 

mútuo, o que não surtiu o resultado esperado. Foi então 

que  resolvi  fazer  algo  diferente,  que  envolvesse  a 

brincadeira  e  também  a  temática  do  respeito  e  a 

educação para as relações étnico-raciais.

Os  fatores  expostos  foram estimulantes  para  o 

início do trabalho com a capoeira como uma alternativa 

para resolver  tanto  questões de indisciplina quanto de 

preconceito,  já  que,  enquanto  aluna  de  capoeira, 

observava  como  essa  prática  une  os  diferentes  sem 

fazer distinção e os respeita pela vertente da equidade. 

Assim, iniciei  um projeto no ano seguinte ao curso do 

USP-Escola, com as turmas que lecionava, respaldada, 

também, pelos estudos realizados no Grupo de Estudo e 

Trabalho Ecos Ancestrais,  composto por professores e 

professoras  que participaram dos cursos de educação 
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para  as  relações  étnico-racial  desenvolvidos  nos 

encontros USP-Escola.

Nesse  projeto,  as  práticas  realizadas  durante  o 

ano foram leitura de texto pelo professor, musicalização, 

roda de capoeira, movimentação e a apreciação musical 

como forma de introdução dos conteúdos da educação 

para as relações étnico-racial.  Tivemos, no início, uma 

roda de conversa temática dirigida, tendo como enfoque 

revelar os conhecimentos prévios que as crianças tinham 

sobre  o  tema  Africanidades.  Posteriormente,  foram 

apresentados  culinária,  brincadeiras,  danças,  contos  e 

mitos de povos africanos. Em seguida, trabalhamos com 

as  questões  das  memórias  corporais,  abrangendo  a 

capoeira como forma de expressão cultural e esportiva. 

Nas brincadeiras, desenvolvemos jogos como capoeira e 

a Mancala Awele32, desde sua confecção até a prática do 

jogo.  Procuramos,  em  todos  os  momentos,  usar  a 

32Mancala awele é um jogo de tabuleiro de origem africana e que é 
praticado em muitos países desse continente. O tabuleiro consiste 
em uma placa de madeira  que possui  10 cavas e  as peças são 
sementes. O jogo consiste na semeadura e na coleta das sementes, 
envolvendo  contagem  e  atitude  colaborativa  com  o  adversário. 
Ganha quem consegue colher mais sementes.
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música, ainda que fosse de fundo, pois como nos ensina 

Pingo (2017) na

história da humanidade, o som e o ritmo são anteriores 
ao  homem,  pois  estão  presentes  na  natureza.  Na 
existência  de  cada  um,  o  som  é  também  uma das 
primeiras  formas  de  comunicação  que  o  mundo 
externo estabelece  com a criança  quando  ela  ainda 
está  na  fase  de  formação  intra-uterina,  estando  ele 
presente  em  todas  as  fases  do  desenvolvimento 
humano e  em  todos os  ambientes. Temos que lidar 
com o elemento sonoro a todo instante, pois vivemos 
inseridos  em  uma  determinada  paisagem  sonora. 
(PINGO, 2017, p.59)

Com  as  canções  também  trabalhamos  com  a 

escrita  e  também cantamos  algumas  letras.  Uma  das 

canções de capoeira que as crianças mais gostaram de 

cantar foi

A, e, i, o, u
U, o, i, e, a
A, e, i, o, u

Vem crianças
Vem brincar

A  partir  desta  letra  simples  de  música,  outras 

variações  foram  criadas,  tanto  por  mim  quanto  pelas 
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próprias crianças, apontando os tempos e momentos da 

rotina escolar. 

Outro  momento  bastante  expressivo  foi  quando 

trabalhamos com o questionário visual, nessa atividade 

foram colocadas imagens de crianças de cinco origens e 

cor  de  pele  diferentes  -  uma branca,  uma preta,  uma 

parda,  uma amarela e uma indígena,  dispostas lado a 

lado, e as crianças se encaminhavam em direção àquela 

com qual  se identificava.  Num grupo de trinta  e cinco 

crianças,  apenas  cinco  se  identificaram  como  sendo 

negras. 

Os  vídeos  também  foram  nossos  constantes 

aliados nesse trabalho, pautados e assegurados pela Lei 

nº13.006/96,  que  estabelece  a  obrigatoriedade  da 

exibição  de  filmes  brasileiros  na  escola.  Utilizamos 

vídeos curtos do  Youtube com músicas e encenações, 

vinculados ao tema Africanidades e educação para as 

relações  étnico-racial.  Em  todos  os  momentos  foram 

respeitados o tempo e o envolvimento dos educandos 

com  os  vídeos  apresentados.  Realizamos  algumas 

leituras  que  apresentavam  protagonistas  negros  e 
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fizemos, também, um teatro, baseado no livro O menino 

Marrom, do Ziraldo. 

A história da capoeira foi abordada com  O herói 

de Damião em A descoberta da Capoeira, de Iza Lotito. 

Para  a  nossa  roda  de  capoeira  confeccionamos 

instrumentos,  como tambor  e  berimbau,  pandeiro  com 

material reciclável e com ajuda das famílias. Ainda com 

as famílias,  realizamos uma oficina de interação, onde 

construímos a boneca Abayomi, que é feita de retalhos e 

representa uma história da ancestralidade negra. 

Todas  as  atividades  descritas  anteriormente 

compunham  uma  sequência  didática  do  projeto,  que 

acabou sendo desenvolvido em duas escolas. O trabalho 

durou dois anos letivos com uma mesma turma de uma 

escola  municipal  da  Cidade  de  São  Paulo,  e,  no 

município  de  Itapecerica  da  Serra,  durou  apenas  um 

ano, na qual, inclusive, tivemos a visita de um professor 

de capoeira, Professor Anaconda, que desenvolveu uma 

aula de capoeira com as crianças.

As atividades alcançaram o objetivo esperado e, 

no final do primeiro ano, a Paula já era aceita e escolhida 
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para  as  brincadeiras.  Ela  já  não  chorava  mais.  Os 

colegas  a  respeitavam  e  a  incluíam  em  todos  os 

momentos,  bem  como  não  apresentavam  mais 

dificuldades em dar a mão para ela ou sentar-se ao seu 

lado. Além disso, ficou evidente o carinho e o respeito 

que os  colegas passaram a  dedicar  a  ela.  No fim do 

segundo  ano,  na  escola  da  Rede  Municipal  de  São 

Paulo, tivemos uma peça teatral para encerramento das 

atividades  anuais,  a  Paula,  juntamente  com  o  Paulo, 

foram  os  personagens  principais  da  peça,  sendo 

aplaudidos de pé pelos pais e comunidade presentes. As 

atividades  realizadas  no  município  de  Itapecerica  da 

Serra, tiveram como encerramento a visita do Professor 

de  capoeira  citado  anteriormente,  que  tocou  seus 

instrumentos e as crianças jogaram capoeira.

Considerações Finais

Trabalhar na educação infantil, para mim, é muito 

gratificante e requer que todos os dias nos reinventemos 

e  nos ressignifiquemos enquanto  profissionais  e  como 
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pessoas;  afinal,  a  criança  busca,  em  nós  referências, 

mesmo com o advento da internet e com a velocidade 

que têm acesso às informações. Quanto a esse aspecto, 

vale ressaltar que somos sujeitos históricos, produtores 

culturais, e seres sociais, ou seja, nos constituímos na 

relação com o outro.

Na prática da sala de aula, pude constatar que as 

rodas ganharam novo teor, com reflexões e conclusões 

inspiradas  pela  prática  da  capoeira,  que  possibilitou 

novas formas de se relacionar com o outro e apresentou 

novos conteúdos.

Como cita  Gomes (2001),

(…)  ser  negro,  no  Brasil,  possui  uma complexidade 
maior e não se restringe a um dado biológico. É uma 
postura  política.  É  declarar  explicitamente  o  vínculo 
com  uma  cultura  ancestral,  com  origem  africana 
recriada e ressignificada em nosso país. No Brasil, ser 
negro é tornar-se negro. (GOMES, 2001, p.89).

O  projeto  de  capoeira  colaborou  com  esse 

processo.  Seu  jogo  de  pergunta  e  resposta  e  de 

improviso mostrou o quanto tem para ensinar, educar e 

transformar.
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O  projeto  trouxe  mudanças  e  transformações  a 

todos envolvidos no processo, inclusive para mim, que 

pude me ressignificar, não só enquanto professora, na 

minha  ação-prática, mas enquanto pessoa negra. Pude 

me tornar negra, cada dia mais negra! 

 ***

Apresento  dois  textos  poéticos,  de  minha autoria,  que 

concluem  as  atividades  realizadas  neste  projeto  de 

trabalho.

Bebês e crianças
Aprendem brincando

Nas interações com os colegas
Vão seus conhecimentos ampliando.

Valorizar as diferenças
Reconhecer a diversidades

Oferecer oportunidades
Ter compromisso com a equidade

 As crianças de hoje em dia
Estão cada vez mais curiosas

Demonstram como entendem o mundo
Deixam as aulas mais prazerosa

Antecipar as etapas futuras
Prejudica para as crianças
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Pois deixam de aprender brincando
Que é seu direito de viver a Infância

Organizar espaços e materiais
Mediar, controlar o tempo

Tarefas do Educador
E exigem planejamento.

Crianças são “inteiras”
Corpo, mente e emoção

Aprendem com o
E no mundo da descoberta
Ampliam sua compreensão

Guardando os momentos da Infância
Dentro do seu coração.

****

QUEM SOU

AQUILO QUE SOU
AQUILO QUE PENSO

 NÃO PROCUREM DENTRO DE MIM
POR JÁ EXTERNOU.

SE DENTRO OU FORA  DE MIM
TALVEZ EU NÃO PENSO

CERTEZA EU JÁ SOU
NEGRA SIM
NEGRA SOU

ARTISTA
SAMBISTA
POETISA

CAPOEIRISTA



126

EDUCADOR
E TAMBÉM PROFESSOR

AQUILO QUE SOU
AQUILO QUE PENSO

 NÃO PROCUREM DENTRO DE MIM
POR JÁ ENCONTROU.

EU   SOU   O MENINO NA RUA
EU SOU   O ALUNO NA SALA

SOU O MESTRE QUE   ENSINA
E TAMBÉM O QUE CALA.

SOU A CRIANÇA QUE  CORRE, QUE BRINCA
SOU  A CRIANÇA  VIOLADA DE INFÂNCIA 

ROUBADA
SOU O JOVEM QUE  CRESCE, QUE MORRE

SOU A MASSA QUE SUSTENTA, QUE FAZ O PÃO 
QUE TE ALIMENTA

SOU OS MUITOS  DE LÁ E  OS MUITOS DE  CÁ
SOU  DO QUADRO CHIQUE PINTADO POR UM 

ALIENADO
SOU  AQUELE  REPRESENTADO TAMBÉM NA 

OBRA  DE OMAR
SOU  INSPIRAÇÃO DA MÚSICA

E TAMBÉM  A MANCHETE DO JORNAL NAS 
PÁGINAS POLICIAIS

EU  SOU  O ESCRAVO  DE ONTEM
O EMPREGADO  DE HOJE

SOU A MUDANÇA E O FUTURO DO MANHÃ
NEGRA SIM, NEGRO SOU

AQUILO QUE SOMOS
O QUE PENSAMOS

 NÃO PROCUREM DENTRO DE NÓS
POR JÁ EXTERNAMOS.
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 (RE) ENCONTRO COM A ANCESTRALIDADE AFRI-

CANA E AFRO-BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCO-

LAR 

Michelle dos Santos Lomba33

Robson Gonçalves da Silva34

Para começo de conversa...

Convidamos  você  leitor/a  para  fechar  os  olhos, 

imaginar uma grande árvore chamada Baobá, com uma 

convidativa sombra para uma roda formar,  e lá,  nessa 

grande roda, muitas histórias ouvir e contar, histórias que 

vem de longe, do outro lado do oceano ou daqui mesmo, 

da vizinha, da avó, da tia, de alguma pessoa da família 

ou da escola, histórias de um povo guerreiro, que com 

muita  luta  e  resistência  participou  da  fundação  da  a 

cultura brasileira e na roda de Capoeira criou, jogou e 

33Artista  docente  e  pesquisadora,  cursando  Mestrado  em  Arte 
(UNESPAR/FAP). Currículo  lattes  disponível  em 
http://lattes.cnpq.br/0219153022060081
34Professor  de  Educação  Física,  cursando  Pedagogia.  Currículo 
lattes disponível em http://lattes.cnpq.br/9022376382748683

http://lattes.cnpq.br/9022376382748683
http://lattes.cnpq.br/0219153022060081
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gingou.  Está  escutando?  Os  toques  dos  tambores  da 

roda de samba, pra gente sambar,  e, assim, em roda, 

imaginar  e  compartilhar  das  histórias  do  Projeto  que 

chamamos (RE)Encontro com a Ancestralidade Africana 

e Afro-Brasileira? 

Esse  projeto  floresceu  no  CEU  EMEF  Cândida 

Dora Pino Pretinni, escola localizada no bairro Conjunto 

Promorar Rio Claro, extremo leste do município de São 

Paulo, região com altos índices de vulnerabilidade social, 

com  grande  porcentagem  de  moradores/as  negros/as, 

pardos/as  e/ou  imigrantes,  fato   que  inspirou  a 

professora orientadora Michelle dos Santos Lomba e o 

professor  de  Educação  Física,  Robson  Gonçalves  da 

Silva  educador/a  ingressantes  na  Rede  Municipal  de 

Ensino de São Paulo, a realizarem esse projeto, que se 

efetivou  com  o  envolvimento  e  interesse  dos/as 

estudantes  do  Fundamental  I  (1°  ao  5°  ano), 

Fundamental  II  (6°  ao  9°  ano)  e  EJA –  Educação de 

Jovens e Adultos (5° ao 8° série) do corpo docente, dos 

familiares  participantes  e  com  o  apoio  da  equipe  da 
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gestão escolar, e dos profissionais da escola e do CEU 

São Rafael. 

Nosso  trabalho  foi  desenvolvido  levando  em 

consideração  os  seguintes  pontos  fundamentais:  que 

todo  indivíduo  é  capaz  de  aprender;  que  a  Educação 

ainda é um espaço possível para novas percepções de 

mundo; que nosso papel é cuidar,  estimular,  provocar, 

orientar e mediar a construção do conhecimento nos/as 

estudantes;  a  confiança  na  importância  dos  saberes 

populares e ancestrais; na valorização das diferentes e 

múltiplas  identidades  -  de  gênero,  orientação  sexual, 

raça,  classe,  origem,  faixa  etária,  situação econômica, 

localização  geografia  etc.;  e,  no  reconhecimento  de 

nossas origens africanas. 

Começamos,  então,  a  contar  histórias.  As 

experiências em cada sala de aula que entrávamos e a 

cada  olhar  atento  para  nossas  histórias  foram  nos 

estimulando e, assim, provocando conversas constantes 

sobre  o  projeto,  inclusive  algumas  informais  pelos 

corredores,  nas  entradas  e  saídas  da  escola  e  via 

whatsapp. As  histórias  foram,  assim,  crescendo  e 



132

transformando-se  em  ações  artístico  político 

pedagógicas e provocaram um movimento diferente na 

escola que, com o passar dos meses, foi se envolvendo 

cada vez mais, o que nos enchia de ideias e desejos de 

ampliar  ainda  mais  nosso  projeto,  buscando  envolver 

todos/as estudantes dos três períodos - manhã, tarde e 

noite, e outros(as) atores/as educadores/as parceiros/as 

para  fortalecerem  nossas  ações,  ampliando-as. 

Tínhamos  como  objetivos  exercitar  o  debate  sobre 

discriminação  racial,  desnaturalizar  os  processos 

educacionais  excludentes,  evidenciar  o  racismo  tão 

latente no cotidiano escolar e desenvolver práticas para 

combatê-lo.

Desde então,  nossa trajetória tem sido marcada 

por práticas pedagógicas que visam o aprendizado por 

meio  da  afetividade,  empoderamento,  autoestima, 

criticidade e o respeito às múltiplas identidades  Assim, 

propomos, por meio desse texto,  compartilhar nossas 

experiências,  bem  como  ampliar  o  repertório  de 

possibilidades  metodológicas  de  ensinos  e 

aprendizagens da cultura e arte africana e afro-brasileira, 
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que possibilita a criação artística pessoal e/ou coletiva, o 

reconhecimento de identidades, o combate ao racismo e 

estimula estudantes e educadores/as como criadores/as, 

atores e protagonistas de suas ações,  além de cumprir 

Artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB  –  9394/96,  que  determina  o ensino da  história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todas as 

escolas,  públicas  e  particulares,  do ensino fundamental 

até o ensino médio, chamado aqui de descolonização do 

saber.

Descolonização dos saberes

A História do Brasil é narrada, desde a infância, 

dentro  dos estabelecimentos  de ensino  no país,  pelos 

veículos  de  comunicação,  nas  instituições  religiosas, 

entre outros espaços de convívio social, por um viés: o 

daqueles  que  se  auto  intitularam  ”descobridores”  do 

Brasil. Cabe ressaltar, que    tais descobridores no caso, 

os  portugueses,  eram,  na  verdade,  invasores  que 

chegaram até aqui com o objetivo de colonizar e explorar 
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nossas terras, além de cumprir uma missão religiosa, de 

catequização. Vale lembrar que Portugal pertence a um 

continente  que já  tinha um histórico  de exploração de 

terras e povos, em busca de riquezas, e que escravizava 

pessoas  a  fim  de  impor  suas  ideologias  religiosas, 

políticas, sociais, econômicas e culturais. De acordo com 

Hall  (2016)  “[...]  a  Europa  tinha  certos  propósitos 

definidos. Essas motivações e os interesses mesclavam-

se. Os espanhóis, por exemplo, desejavam: 1. Encontrar 

ouro  e  prata;  2.  Possuir  as  terras  em nome  de  suas 

majestades  católicas;  3.  Converter  os  pecadores  ao 

Cristianismo” (HALL, 2016, p. 335)

Como  é  sabido,  aqui  habitavam  os  povos 

originários de nossa terra, chamados pelo colonizador de 

Índios,  que  tinham  uma  organização  sócio  cultural  e 

econômica muito diferentes dos países europeus. Dessa 

forma,  os  colonizadores  impuseram  seus  costumes, 

crenças  e  conceitos  a  esses  povos  por  meio  da 

escravização, massacrando e exterminando aqueles que 

lutavam contra esse processo.
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Quando  relembramos  os  objetivos  de  nossos 

colonizadores  e  analisamos  as  relações  sociais  na 

atualidade,  percebemos  que  muitos  destes  objetivos 

continuam sendo reproduzidos nesta lógica consumista, 

exploradora,  cristã  e  repressora,  que  constituem  a 

ideologia  dominante35 da  sociedade  moderna  e 

contemporânea,  e  que  está  presente  em  todos  os 

setores, inclusive nas práticas pedagógicas.   

Os  currículos  escolares  apresentam, 

predominantemente, essa ideologia , e, por outro lado,  o 

apagamento  de  culturas,  histórias  e  ideias  de  outros 

povos que fizeram parte  da  constituição do Brasil.  De 

acordo com Santomé (apud Gomes,2012):

Quando se analisam de maneira atenta os conteúdos 
que são desenvolvidos de forma explícita na maioria 
das  instituições  escolares  e  aquilo  que  é  enfatizado 
nas  propostas  curriculares,  chama  fortemente  a 
atenção  a  arrasadora  presença  das  culturas  que 
podemos  chamar  de  hegemônicas.  As  culturas  ou 
vozes  dos  grupos  sociais  minoritários  e/ou 
marginalizados  que  não  dispõem  de  estruturas 

35Ideologia dominante são as ideias e ideais da classe dominante. 
A classe dominante disseminou sua ideologia para obter o controle 
dos  meios  de  produção,  econômicos,  sociais  e  culturais  da 
sociedade. 
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importantes  de  poder  continuam  a  ser  silenciadas, 
quando não estereotipadas e deformadas, para anular 
suas  possibilidades  de  reação  (SANTOMÉ,  apud 
GOMES, 2012, p.163).

A  estereotipização  dos  elementos  culturais  que 

não  pertencem  à  cultura dominante  gera  análises 

preconceituosas  sobre  tudo  aquilo  que  não  faz  parte 

daquela cultura. Hall (2016) nos diz que “Um estereótipo 

é  uma  descrição  unilateral,  resultado  da  redução  de 

diferenças  complexas  a  um  simples  recorte”  (HALL, 

2016, 348). Este recorte, dentro do ambiente escolar, faz 

com  que  os/as  estudantes  se  limitem  apenas  a  uma 

perspectiva  de  análise  da  sociedade,  reproduzindo  os 

valores  culturais  e  civilizatórios  daqueles  que detêm o 

poder.  Muitos  alunos/as  não  têm  uma  identificação 

cultural  ou  estética  com  os  padrões  impostos  pela 

sociedade,  isto  faz  com  que  estas  pessoas  reprimem 

suas  vontades,  ideias,  pensamentos  e,  até  mesmo, 

alterem  sua  aparência  física,  para  que  possam  se 

“encaixar”  nos  padrões  tidos  como  “normais”,  e  se 

sentirem  aceitas,  pertencentes  a  um  grupo  e  não 
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excluída,  como  normalmente  acontece,  inclusive  no 

contexto escolar.

 Ao  analisar  os  conteúdos  dos  livros  didáticos, 

Silva  (2005)  descreve  como  estas  imposições 

ideológicas geram o apagamento  de outras  culturas  e 

como isso reflete nos/as educandos/as que não seguem 

os padrões contidos na ideologia dominante:

. 
A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e 
culturais de um povo, bem como a inferiorização dos 
seus  atributos  adscritivos,  através  de  estereótipos, 
conduz  esse  povo,  na  maioria  das  vezes,  a 
desenvolver  comportamentos  de  auto  rejeição, 
resultando  em rejeição  e  negação  dos  seus  valores 
culturais  e  em  preferência  pela  estética  e  valores 
culturais  dos  grupos  sociais  valorizados  nas 
representações. (SILVA, 2005, p.22)

Quando a escola caminha dessa forma, ela está 

ferindo  gravemente  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Brasileira  - LDB, já que esta determina que o 

ensino nas escolas deve ter como base os princípios de 

liberdade de aprender,  ensinar,  pesquisar  e divulgar  a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber, e mais, devem 

respeitar  o  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções 

pedagógicas,  respeito  à  liberdade  e  o  apreço  a 
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tolerância,  praticar  a  cultura  da  paz  e  considerar  a 

experiência  extraescolar,  assim  como,  a  diversidade 

étnico-racial  (BRASIL,  1996).   A  partir  de  lutas  e 

manifestações de movimentos sociais negros, em 2003, 

foi aprovada a Lei 10.639/03 que alterou o Artigo 26A da 

LDB,  determinando  a  obrigatoriedade  do  Ensino  da 

História, Cultura e Arte Africanas e Afro-brasileiras. No 

ano de 2008, esta lei foi alterada pela lei 11.645/08, que 

passou a incluir,  também, a história, cultura e arte dos 

povos indígenas. Estas leis tiveram como objetivo:

[...]  combater  estereótipos,  positivar  e  equalizar  as 
representações da diversidade  étnico-racial,  valorizar 
as  identidades  familiares  e  comunitárias,  elevar  a 
autoestima,  a  autoimagem  e  a  autoconfiança  das 
crianças e adolescentes, negros, bem como combater, 
educativamente, todos os preconceitos, sobretudo os 
preconceitos  raciais,  por  mais  ingênua  e  pueril  que 
seja  a  forma  como  eles  possam  apresentar-se. 
(BRASIL, 2007, p. 04).

O Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 

2, de 2007, aponta diretrizes que exigem que as escolas 

ensinem,  analisem,  debatam  e  apresentem  a  história 

através  de  diversas  perspectivas,  abordando  as 

diferentes  culturas,  artes,  manifestações  corporais, 
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linguagens  sob  uma  ótica  plural,  ou  seja,  não  mais 

enfatizando,  de  forma  hegemônica,  apenas  um  viés 

ideológico. 

Para  que  isso  ocorra  de  fato,  Gomes  (2012) 

explicita que não devemos abordar essa temática como 

um conteúdo  ou  disciplina,  mas  como uma “mudança 

cultural e política no campo curricular e epistemológico” 

(GOMES,  2012,  p.  105),  pois,  apenas  assim,  será 

possível  que  todas e  todos sejam ouvidos/as,  tenham 

voz,  representatividade,  lugar  de  fala  e  possam 

expressar  suas  identidades  nos  espaços  escolares, 

efetivando  assim,  práticas  inclusiva  de  educação.  A 

autora defende, também, o diálogo intercultural de forma 

emancipatória,  reconhecendo,  assim,  a  existência  do 

“outro” como um ser ativo, concreto e que deve ter o seu 

direito à livre expressão respeitado/a. 

Em  Pedagogia  da  Autonomia,  Freire  (2002) 

defende  uma  prática  política  pedagógica  autônoma  e 

ética,  contrária  a  toda  e  qualquer  forma de  opressão, 

valorizando  os  princípios  democráticos.  Defende, 

também,  que  o/a  educador/a  esteja  em  constante 
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pesquisa e disponível à aprendizagem, a partir da troca 

com  o/a  estudante,  enfatizando  a  necessidade  de 

respeito a todas, todos e todes porque "formar é muito 

mais  do  que  puramente  treinar  o/a  educando/a  no 

desempenho  de  destrezas"  (p.  15)  e  "quem forma  se 

forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se 

e forma ao ser formado" ( p.25). Para o autor, educar é 

construir,  é  ser  curioso,  afetivo,  esperançoso  com  as 

possibilidades de mudanças no mundo, é libertar o ser 

humano  das  opressões  vivenciadas,  é  um  "ensinar  a 

pensar certo", é torna-se e tornar o/a estudante "vigilante 

contra todas as práticas de desumanização"  (FREIRE, 

2002, p.12), para o que, ao seu ver, é preciso que o/a 

educador/a  desenvolva  rigor  metodológico,  hábitos  de 

pesquisa, criticidade, respeito ao saberes alheios, senso 

estético,  bons exemplos,  rejeição a qualquer forma de 

discriminação  e  a  compreensão  de  que  Educação  é 

ideológica e uma forma de intervir no mundo. 

Considerando a reflexão feita acima, entendemos 

que é urgente a descolonização do ensino escolar,  ou 

seja,  que  os  conceitos,  ideologias,  culturas,  artes  e 
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histórias  herdadas  de  nossos  invasores-colonizadores 

não sejam mais conteúdos exclusivos dentro da escola, 

mas que sejam respeitadas as diversidades, as múltiplas 

identidades  e  pluralidades  culturais  dentro  e  fora  do 

ambiente escolar. 

Porque ancestralidade africana e afro-brasileira? 

O Brasil foi formado por muitos povos, dentre eles 

os  povos  africanos,  oriundos  de  diferentes  países 

daquele  imenso  continente,  que  foram escravizados  e 

que por mais de trezentos anos resistiram a inúmeras 

formas de tortura, mal tratos, trabalho escravo, violências 

psicológicas, físicas, sexuais, além, do silenciamento e 

apagamento cultural desses povos que perpetuam até os 

dias de hoje. No século XIX, mesmo após outorgada a 

Lei Aurea, o fim da escravidão dos povos africanos e dos 

afro-brasileiros  não  findou  de  fato,  pois  esses  seres 

humanos, que antes eram considerados mercadorias de 

troca  e  venda  e  amontoados  nos  navios  e  mercados 

negreiros, servindo apenas para gerar lucro e enriquecer 

outras nações, sofre até os dias de hoje, com o racismo, 
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a perseguição, a pobreza, a falta de acesso à moradia, 

ao  trabalho  remunerado,  ao  desenvolvimento  social  e 

econômico,  gerando,  assim,  os  aglomerados  de 

barracos,  conhecidos como as favelas,  que abriga,  na 

maioria,  moradores negros/as,  de baixa renda e baixa 

escolaridade,  fatores  herdados  dessa  trajetória  e  que 

persiste até os dias hoje no país. 

Além disso,  a  população  negra  brasileira  luta  e 

resiste ao genocídio, principal causa de mortes de jovens 

de 15 a 29 anos, negros, moradores das periferias de 

grandes centros urbanos, vítimas da violência urbana e 

policial. O povo negro luta e resiste aos altos índices de 

pobreza,  às  diversas  formas  de  violências,  à 

discriminação racial, à falta de acesso à escolaridade, à 

moradia e aos serviços públicos gratuitos e de qualidade 

de modo geral; acesso ao mercado de trabalho e à uma 

vida digna que garanta o bem estar e o desenvolvimento 

pleno de todo e qualquer cidadão, independente de sua 

ancestralidade,  etnia,  credo,  gênero,  assim  como 

prevêem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e 
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do  Adolescente  -  ECA,  Estatuto  do  Deficiente  e  o 

Estatuto do Idoso. 

Sendo assim,  considerando todas as  formas de 

negação  de  direitos  citadas  acima,  o  povo  negro, 

fortalecido pelas suas histórias, 

A cultura negra faz parte da cultura de periferia, 

que  é  considerada  socialmente,  sob  um  olhar 

hegemônico  e  racista,  como  uma  cultura  inferior.  As 

origens  africanas  e  afro-brasileiras  de  muitas 

manifestações  culturais  foram  apagadas,  silenciadas, 

mascaradas  e/ou  deturpadas  pelos  invasores 

portugueses  e  esses  apagamentos  e  silenciamentos, 

posteriormente  e  continuadamente,  forma  perpetuadas 

em todos os espaços sociais, de várias formas, por meio 

de diferentes linguagens: a mídia, a literatura, o currículo 

escolar, a nossa língua, a Arte, a música etc. Logo faz-se 

necessário o resgate das origens e a conscientização da 

força e importância do povo preto para a formação da 

identidade  brasileira.  Sendo  assim,  um  dos  objetivos 

deste projeto é resgatar, (re)conhecer, reafirmar a força 

do  povo  negro,  buscando  uma  nova  conexão  e 
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valorização da ancestralidade africana e afro-brasileira, 

por  meio  de  suas  histórias,  culturas,  memórias, 

manifestações artísticas,  das danças,  das músicas,  da 

gastronomia,  dos  cantos,  dos  jogos  populares,  da 

contações  de  histórias,  da  capoeira,  entre  outros 

aspectos  e  práticas  que  permanecem vivos  na  nossa 

cultura e fazem parte do cotidiano escolar por meio do 

repertório e da identidade dos/as estudantes presentes 

na escola.

Figura 1 - Desenho criado por um estudante de 5ºano, a 
partir da música “Racismo é burrice” do Gabriel, O 

pensador.
FONTE: Acervo da autora. 
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Realização do projeto 

Durante o ano letivo de 2018, nas aulas de Arte, 

Educação  Física  e  aulas  substituídas  pelos 

professores/as  idealizadores/as  deste  projeto, 

envolvemos todas as turmas do período diurno, do 1° ao 

5° ano e, com a colaboração de outros/as educadores/as 

dos  períodos  matutino  e  noturno,  desenvolvemos 

atividades ao longo do ano com todos os/as estudantes 

da  escola.  Foram feitas  atividades  como  contação  de 

estória sobre a origem da capoeira, a vivência da prática 

de  capoeira,  apresentação  de  um  grupo  de  capoeira 

local convidado, danças regionais,  funk, kuduro (dança 

angolana),  jogo Mancala-awelé,  brincadeiras  africanas, 

contação  de  estórias  africanas,  apreciação  de  filmes 

como Kiriku e Rainha de Katwe, debates e vivências com 

escritores  e  artistas  angolanos  e  nigerianos, 

apresentações teatrais e musicais, slams, confecções de 

máscaras e auto-retratos. Todas essas atividades foram 

acompanhadas  por  debates  sobre  racismo, 
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pertencimento racial, padrões estéticos, apagamento da 

cultura  e  história  africana e afro-brasileira,  intolerância 

religiosa e referências negras.

O  projeto  visou  estimular  o  protagonismo  e  a 

autoria  criativa  dos/as  estudantes  a  partir  dos  seus 

desejos.  Essa  prática  aconteceu  durante  todo  o 

processo,  seja  por  meio  de  pesquisas  escolares,  de 

leitura, do audiovisual, da dança, da música, dos jogos e 

brincadeiras  populares,  do  teatro,  das  práticas  de 

desenho e pintura,  do  encontro  com artistas  africanos 

convidados  e  apresentações  artísticas  fomos,  Assim, 

nós,  professor  e  professora,  ora  escutando,  ora 

propondo, íamos costurando, alinhavando, o projeto.

Jogo Mancala-Awelé 

Esse  jogo  de  origem  africana  é  um  ótimo 

instrumento de ensino dentro das escolas, pois quando 

falamos do jogo, abordamos, além das regras e táticas, a 

história  do  jogo  e  dos  povos  que  o  praticam  e  as 
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relações  culturais  com  o  jogo,  sua  cosmovisão,  seus 

princípios civilizatórios africanos... 

Nesse  projeto,  o  jogo  foi  praticado  com  três 

turmas  de  4º  anos  e  três  turmas  de  5º  anos 

(Fundamental I), crianças de 9 a 11 anos. Inicialmente, 

foi  feita  uma apresentação do jogo,  passando por  um 

breve  histórico  da  África,  sua  geolocalização, 

características  demográficas  e  a  cosmovisão  africana. 

Esses  conteúdos  foram  apresentados  por  meio  de 

vídeos, com o uso de datashow. 

Em  todas  as  turmas  nos  deparamos  com 

estudantes  que  não  sabiam  que  a  África  é  um 

continente, muitos diziam que era um país e outros que 

era  uma  cidade.  Quando  eu  ouvia  essas  afirmações, 

lembrava do trecho de uma música do Emicida (2015) 

“Gente só é feliz, quem realmente sabe, que a África não 

é um país”. As crianças, na maioria negras, conheciam a 

América do Norte, a Europa, mas pouco sabiam sobre a 

África. Quando eu, professor Robson, dizia que a África 

era  o  “berço  da  humanidade”,  já  que  todos  os  seres 

humanos,  que  vivem  até  hoje  são  descendentes  de 
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ancestrais  que vieram de lá e  que o jogo Mancala foi 

criado há mais de 5 mil anos, ou seja, mais de 3 mil anos 

antes de Cristo, as crianças se surpreendiam. De acordo 

com Moore (2005):

A  porta  de  entrada  no  ensino  da  história  da  África 
passa pelo reconhecimento desse continente nas suas 
singularidades essenciais, tais como:
•  berço  da  humanidade  em  todas  as  suas 
configurações  tanto  antiga  (Homo  Habilis,  Homo 
Erectus,  Homo  Neanderthalensis)  como  moderna 
(Homo Sapiens Sapiens);
•  lugar a partir  do qual se efetuou o povoamento do 
planeta, a partir de 100 a 80 mil anos;
•  berço das primeiras civilizações agro-sedentárias e 
agro-burocráticas do mundo ao longo do Nilo  (Egito, 
Kerma, Meroé). (MOORE, 2005, p.137)

Nossa impressão era de que uma venda estava 

sendo  tirada  dos  olhos  das  crianças.  Quando  eu 

perguntava  o  que  vinha  na  cabeça  deles  quando 

lembravam  da  África,  as  referências  estavam  em 

animais, árvores, seca e pobreza, enquanto que, ao falar 

do Egito, elas diziam que lembravam das pirâmides dos 

faraós  e  novelas  Dizia,  então,  que  o  Egito  estava  no 

continente africano, ou seja, fazia parte da África, e que 
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a origem dos Mancalas é daquela região;   a surpresa 

aparecia novamente. 

Ao abordar as características dos povos africanos, 

dizia  a  eles  que  eram  povos  que  tinham  hábitos 

agrícolas e que o jogo reproduzia esses hábitos, como 

na semeadura e na colheita, conceitos que fundamentam 

os  Mancalas.   Além do  conceito  de  plantio,  o  jogo  é 

fundamentado na cosmovisão africana de circularidade, 

cooperativismo,  ludicidade,  oralidade,  corporeidade, 

ancestralidade,  energia  vital  (axé),  memória,  entre 

outros. 

No jogo do Mancala, não existe dono das peças 

(sementes)  ou  espaço  (covas),  os  dois  jogadores/as 

jogam  e  dividem  as  mesmas  sementes  e  covas  em 

movimentos circulares,  trocando a todo momento suas 

sementes.  Dentro  da  cosmovisão  africana,  a 

circularidade representa a continuidade, em contrapondo 

ao binarismo de início e fim. Jogar Mancala faz circular 

as sementes, o que representa a cosmovisão africana, 

proporciona  a  troca  de  energias  vitais  entre  os 

jogadores,  exercita  o  cooperativismo  por  meio  da 
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possibilidade  de  trocar  sementes  e  dos  jogadores, 

juntos,  colherem  com  as  mesmas  sementes,  em  um 

ciclo. Ribeiro (1996) nos traz que a circularidade africana 

está relacionada à vida, ou seja, 

O  ciclo  da  vida  é  circular:  a  criança  vai  se 
transformando até chegar a adulto; este se transforma 
até chegar a velho; este, por sua vez, se transforma, 
inclusive atravessando o portal da morte, para alcançar 
a condição de antepassado; o antepassado renascerá 
como criança... (RIBEIRO, 1996, p. 21). 

O  ciclo  da  vida  não  é  lembrado  apenas  na 

circularidade, mas também no material que constitui os 

tabuleiros  e  sementes  do  jogo.  Tradicionalmente,  em 

muitos  povos  africanos,  as  sementes  utilizadas  para 

jogar  são as do fruto do Baobá ou Embondeiro.  “Pelo 

Awalé,  o  jogador  conhece  a  alma  africana  ou  a  dos 

baobás,  pois  é  com  seus  grãos  que  se  joga” (LIMA; 

GNEKA  e  LEMOS,  2005,  p.  54).  Para  os  povos 

africanos,  o  Baobá  é  uma  árvore  sagrada,  pois,  para 

alguns,  ela  é  a  árvore  que  leva  as  lamentações  ao 

Criador,  através  de  seus  braços  voltados  para  o  céu, 

para outros as raízes se conectam aos ancestrais, para 

quem são depositadas oferendas aos pés das árvores, e 
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esses  protegem  a  aldeia.  Além  da  religiosidade,  os 

baobás são fontes de alimento e água para os povos 

africanos que vivem na seca, “Por isso, a partir  desse 

tempo,  essa  árvore  tornou-se  sagrada  para  nós. 

Respeitamos um embondeiro tal  como respeitamos as 

pessoas. Cuidamos dela porque ela cuida de todos nós” 

(LIMA; GNEKA e LEMOS, 2005, p. 32). 

No Mancala existe o princípio de nunca deixar seu 

adversário sem sementes, ou seja, ele precisa se manter 

vivo no jogo. Este princípio ilustra outro valor civilizatório 

africano,  que é o cooperativismo.  Para jogar,  além de 

dividirem as covas e sementes, é proibido deixar o outro 

jogador  “com fome”  (sem sementes).  Por  conta  disso, 

evitamos  chamar  os  jogadores  de  adversários,  pois 

afinal, eles são parceiros no jogo, mesmo que no final 

um deles colha mais sementes, o que fará com que ele 

seja considerado o vencedor. 

Após enfatizar esses elementos, seguimos com as 

práticas.  Inicialmente  propomos  aos  estudantes 

construírem  seus  próprios  tabuleiros,  para  que 

pudessem praticar o jogo em suas casas. Pedimos para 
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que trouxessem materiais recicláveis que eles achassem 

pertinentes para a confecção de um tabuleiro. Importante 

registrar que essa parte de construção dos tabuleiros foi 

feita nas aulas da professora de Educação Física, Aline 

Ribeiro,  que  lecionava  aulas  compartilhadas  com  as 

turmas  dos  4º  e  5º  anos.  A  maioria  dos  estudantes 

encontrou na caixa de ovos o material necessário para 

construir  seus  tabuleiros  e  usaram grãos  de  feijões  e 

milhos  para  representarem  as  sementes.  Após 

aprenderem  e  praticarem  o  jogo  em  seus  próprios 

tabuleiros,  os  estudantes  experimentaram  praticar  em 

um tabuleiro de madeira, utilizado no Festival Municipal 

de Mancala-awelé na Prefeitura de São Paulo.  

Em  certa  ocasião,  tive  que  substituir  uma 

professora do 1º ano, então resolvi apresentar o Mancala 

para  aqueles  estudantes  também.  Por  serem  muito 

novos, contei verbalmente para eles o que era o jogo, de 

onde  ele  vinha,  como jogava  e  algumas curiosidades. 

Lembrei que alguns povos africanos jogam o Mancala na 

terra,  então  resolvi  experimentar  uma  outra  forma  de 

jogar  na  escola.  Levei  as  crianças  até  o  parque  de 
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brinquedos da EMEI Roque Spencer, ao lado da nossa 

escola,  e  lá  construímos  nosso  tabuleiro  na  areia. 

Expliquei aos estudantes quantas covas precisaríamos, 

incluindo  os  dois  depósitos  onde  colocaríamos  as 

sementes da colheita.  Eles ajudaram a cavar  as doze 

covas  e  os  dois  depósitos.  Nossas  sementes  foram 

bolinhas de tênis de mesa. Dessa forma, os estudantes 

do  1º  ano  tiveram  sua  primeira  experiência  com  o 

Mancala,  em um local  que eles estavam habituados a 

brincar,  porém  nunca  imaginaram  que  seria  possível 

construir um tabuleiro e jogar.

A prática foi estendida para uma proposta também 

voltada  para  formação  de  professores/as  em  uma 

reunião pedagógica.  Fizemos o mesmo percurso:  uma 

breve  apresentação  histórica,  seguida  dos  conceitos 

básicos do jogo.  E,  utilizando os  tabuleiros  oficiais  do 

jogo,  cedidos  pela  Prefeitura  de  São  Paulo,  todos/as 

professores/as puderam experienciar o jogo de Mancala. 
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Figura 2 - Prática de Mancala-Awelé na 
areia com estudantes de Fund. I. 

FONTE: Acervo do autor. 

Brincadeiras africanas e afro-brasileiras

No currículo da cidade de São Paulo, da disciplina 

de  Educação  Física,  um  dos  eixos  temáticos  a  se 

trabalhar  no  Ensino  Fundamental  é  o  de  Jogos  e 

Brincadeiras, pois , de acordo com esse documento, “a 

brincadeira  é  um  direito  fundamental  da  criança.  O 

brincar constitui-se em oportunidade de interação com os 

outros, de apropriação cultural e de tomada de decisões 

capazes  de  tornar  a  aprendizagem  mais  significativa” 

(São Paulo, 2019, p. 41).
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Considerando  essas  orientações,  nas  aulas  de 

Educação  Física  ministradas  pelo  professor  Robson, 

buscava-se  alternar  os  eixos  propostos  dentro  do 

currículo, dando maior  ênfase para as brincadeiras de 

origem  africana  e  afro-brasileiras.  Grande  parte  das 

brincadeiras  praticadas  no  Brasil  têm  presentes  os 

elementos  da corporeidade,  musicalidade,  ludicidade e 

cooperativismo,  que,  como já  dito  anteriormente  neste 

capítulo,  fazem parte  da  cosmovisão  africana.  Débora 

Alfaia da Cunha (2016) afirma que trabalhar a ludicidade 

africana e afro-brasileira dentro da escola é fundamental 

para        ”diminuir os preconceitos e equívocos acerca 

da  questão  racial  e  efetivar  os  objetivos 

antidiscriminatórios da atual LDB,  nº 9394/96” (CUNHA, 

2016, p.17). 

Nossa escola é um polo bilíngue, onde estudam 

estudantes surdos/as  e  ouvintes.  Ao  dar  aula  para 

estudantes surdos/as, uma das brincadeiras que fizemos 

foi  a  Terra-Mar.  De acordo com Cunha (2016)  esta  é 

uma brincadeira adaptada do Moçambique. Ela consiste 

em dividir o espaço com uma linha reta, onde um lado é 
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a terra e o outro é mar. Ao ouvirem a palavra mar,  as 

crianças pulam para um lado, ao ouvirem terra,  pulam 

para  o  outro.  Porém,  como  tínhamos  alunos/as 

surdos/as,  o  comando  era  feito  através  da  Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), quando eu fazia o sinal de 

mar, eles pulavam para um lado, quando eu fazia o sinal 

de terra, eles pulavam para o outro, quem errava saia da 

brincadeira. Os estudantes surdos/as são muito atentos 

aos  estímulos  visuais,  isso  fez  com  que  eles 

conseguissem ficar por um longo tempo na brincadeira. 

Com  outras  turmas,  de  ouvintes,  realizamos  a 

brincadeira  egípcia:  Pegue  o  Bastão,  onde  os 

participantes  se  organizam  em  um  círculo,  cada  um 

segura um bastão e,  ao sinal  de um comando com a 

palavra  “troca”,  os  participantes  deixam  seus  bastões 

equilibrados  e  se  deslocam  para  a  direita,  segurando 

bastão do colega ao lado, sem deixá-lo cair no chão. Ao 

final,  conversei  com  os  alunos  sobre  as  dificuldades 

encontradas na brincadeira e contextualizei sua origem, 

dizendo  que  era  uma  brincadeira  egípcia,  ou  seja, 
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africana.  Alguns  disseram  que  já  conheciam  a 

brincadeira, porém desconheciam sua origem. 

A principal dificuldade apresentada foi em relação 

ao  companheiro  ao  lado  que  não  deixava  o  bastão 

equilibrado.  A  partir  daí  foi  possível  debater  com  as 

crianças os princípios civilizatórios africanos, nesse caso 

o cooperativismo, a corporeidade e a ludicidade. 

Outra brincadeira praticada foi, a também egípcia, 
Concentração  ao  número.  Cunha  (2016)  descreve:

As  crianças  sentam  formando  um  círculo  e  todas 
recebem  um  número,  que  não  podem  esquecer.  O 
coordenador  do  jogo,  que  pode  ser  o  professor, 
escolhe  um  numero  aleatório  para  começar,  por 
exemplo, 1. As crianças batem nas pernas de forma 
ritmada. A criança escolhida para iniciar deve, sentada 
e  no  ritmo  das  batidas,  dizer  seu  número  e  outro 
número aleatório, até o limite de números dados aos 
participantes. Ela diz, por exemplo: “1, 3”. Em seguida, 
a criança que recebeu o número três continua: “3, 7”, 
sempre falando o seu número primeiro e depois outro 
aleatório de alguma criança que se encontra na roda e 
assim o jogo continua. A criança que demorar, ou falar 
seu  número  errado  sai  do  círculo.  Ganha  os  dois 
últimos participantes. (CUNHA, 2016, p. 31). 

Realizamos essa brincadeira no pátio da escola e 

alguns  participantes  sentiram  mais  dificuldade,  pois 

havia algumas distrações, o que fez com que os alunos 
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não conseguiam manter a concentração, porém, a partir 

disso foi possível compreender que esse era o principal 

objetivo  da  brincadeira,  como  diz  o  próprio  nome. 

Conversei  com  eles  sobre  a  importância  de  se 

concentrar e questionei-os sobre as pirâmides do Egito, 

se  eles  achavam que foi  algo  fácil  de  ser  construído. 

Todos concordaram que não. Então, refletimos sobre o 

quanto  os  povos  egípcios  eram  avançados 

intelectualmente, ao ponto de construir as pirâmides e de 

inventarem a brincadeira de concentração ao número. 

A  maioria  das  crianças  brasileiras  adora  bolas, 

então considerei que não poderia faltar uma brincadeira 

que utilizasse bolas. A brincadeira escolhida foi a Txila:

Adaptação de uma brincadeira da Argélia. Define-se o 
campo do jogo. Os jogadores são divididos em duas 
equipes. Os jogadores da primeira equipe se dividem 
em dupla e cada dupla deve correr de mãos dadas. Os 
membros  da  segunda  equipe  se  espalham  pelo 
campo,  correndo  sozinhos.  Cada  dupla  da  primeira 
equipe recebe uma bola e o jogo inicia.  O professor 
deve cronometrar  o  tempo da partida.  As duplas  de 
jogadores,  sempre  de  mãos  dadas,  perseguem  os 
adversários e tentam acertá-los com as bolas, que vão 
lançando contra eles. As duplas podem pegar qualquer 
bola  que esteja no campo e continuar  lançando.  Os 
membros da segunda equipe só podem correr dentro 
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do campo. Quem for atingido é eliminado e sai do jogo. 
Quando todos os jogadores da segunda equipe forem 
eliminados,  as  duas  equipes  trocam  de  funções. 
Ganha  a  equipe  que  realizou  a  tarefa  em  menos 
tempo” (CUNHA, 2016. Pág 75).

Nessa  brincadeira  as  crianças  tiveram  maior 

facilidade,  pois  a  brincadeira  se  assemelha  com duas 

brincadeiras muito comuns entre eles: o pega-pega e a 

queimada. 

Filmes

Outra  metodologia  utilizada  no  ensino 

aprendizagem da cultura, arte e história africana e afro-

brasileira  foi  a  exibição  de  filmes.  Um  dos  filmes 

escolhidos foi “Kiriku e a Feiticeira” (1998). O filme conta 

a  lenda  de  uma  criança,  chamada  Kiriku,  que,  antes 

mesmo de sair da barriga de sua mãe, já sabe falar, e 

pede para nascer. Sua mãe percebe que ele não é uma 

criança como as outras e diz a ele que “uma criança que 

fala na barriga de sua mãe pode nascer sozinha”. Assim, 

Kiriku  nasce  e  já  se  torna  uma criança  independente, 

inteligente,  aparentemente  madura,  porém  curiosa  e 



160

cheia de dúvidas. O povoado de Kiriku é um local com 

casas  de  barro  e  palha,  característicos  de  alguns 

povoados  africanos.  As  vestimentas  só  são  utilizadas 

pelos adultos, as crianças não utilizam nenhum tipo de 

roupas. 

No  decorrer  do  filme,  Kiriku  desafia  a  feiticeira 

Karabá,  uma  mulher  que  sofreu  abusos  de  alguns 

homens  e  teve  um espinho  envenenado  colocado  em 

sua coluna. O povo de Kiriku sente medo de Karabá e 

acredita  que ela  é uma feiticeira  que comeu todos os 

homens do povoado. Por ser pequeno e diferente das 

outras  crianças,  Kiriku  sofre  com  o  preconceito  do 

povoado. Porém, em diversos momentos, Karabá arma 

algumas armadilhas, para manter o povo com medo, e 

Kiriku salva o povo das armadilhas. Nesse momento, o 

povo exalta Kiriku dançando e cantando uma música em 

sua homenagem. 

Kiriku, questiona sua mãe e o ancião do povoado 

o  motivo de Karabá ser  malvada,  então sua mãe fala 

para  ele  perguntar  ao  seu  avô,  que  reside  nas 

montanhas. O avô de Kiriku é um homem muito sábio, 
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que  fica  protegido  nas  montanhas,  onde  apenas  as 

pessoas  merecedoras  podem  acessá-lo,  o  que  foi 

possível  a  Kiriku.  Seu avô conta  a  ele,  então,  toda  a 

história de Karabá.

Através do filme “Kiriku e a Feiticeira” é possível 

mostrar  aos  estudantes  as  diferenças  e  semelhanças 

culturais existentes entre os povos africanos retratados 

no filme e a nossa sociedade. No início, o que chamou 

mais atenção das crianças foi  o fato das personagens 

quase  não  usarem roupas  e  as  crianças  não  usarem 

nenhuma  peça  de  roupa,  fato  que  contribuiu  para  a 

explanação sobre diversidade cultural. 

Outra discussão foi sobre o motivo da Karabá ser 

malvada e depois se tornar uma boa pessoa. Há uma 

fala que às vezes passa despercebida, mas que explica 

e correlaciona com a realidade, que é a do avô de Kiriku, 

que  explica  que  Karabá  está  envenenada,  por  isso 

acaba  cometendo  maldades.  O  envenenamento  de 

Karabá relaciona-se com a influência dos colonizadores 

na  África,  que,  forçadamente,  fez  com  que  os  povos 

africanos vivessem como os europeus viviam, deixando 
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de lado seus princípios e reproduzindo a ideologia e a 

cultura colonizadora.  Karabá ao ser  envenenada pelos 

homens,  se  torna  egoísta,  gananciosa,  escraviza  seu 

próprio  povo  e  os  controla  através  do  medo  e  da 

pobreza. 

Outro  elemento  que  provocou  o  debate  foi  a 

relação do povo com a natureza. Destaca-se o fato de 

que  eles  vivem  em  harmonia  e  conectados,  fato 

demonstrado na cena que Kiriku vai em busca de seu 

avô e interage com diversos animais, que são ajudados 

por ele e que o ajudam também. 

O  avô  de  Kiriku  também é  um personagem do 

filme  que  instiga  o  debate,  pois  ele  representa  a 

sabedoria  dos  ancestrais,  elemento  comum dentro  da 

cosmovisão africana. 

Enfim,  esse  filme  se  tornou  um  importante 

instrumento para refletir sobre alguns elementos culturais 

africanos. 
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Figura 3 - Estudantes assistindo ao filme 
Kiriku e a Feiticeira. 

FONTE: Acervo do autor. 

Outro filme exibido foi “A Rainha de Katwe”, para 

mostrar aos estudantes que pessoas de todos os povos, 

africanos e não africanos, é capaz de aprender a jogar 

xadrez.  O  filme  é  baseado  em  uma  história  real,  da 

primeira  mestra  de  xadrez  de  Uganda,  e  aborda  as 

dificuldades encontradas no país de Phiona e o quanto 

ela teve que se esforçar para alcançar suas conquistas 

no universo do xadrez. O debate centrou-se na questão 

de que todos/as podem aprender, porém ser mestre de 

xadrez  é  algo  muito  mais  complicado,  principalmente 

partindo de uma situação de pobreza, onde você precisa 
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escolher  entre  treinar  xadrez  ou  trabalhar.  Foi  de 

extrema  importância  mostrar  a  origem  dos  principais 

mestres  de  xadrez  e  compartilhar  os  elementos  da 

cultura  africana,  as  danças,  as  brincadeiras,  as 

vestimentas e a culinária. 

Debates e palestras

Durante as aulas,  diversos temas surgiam entre 

as  conversas  dos  estudantes  a  partir  das  propostas 

relacionadas ao projeto,  como, por exemplo, a palavra 

“macumba”, pronunciada inúmeras vezes, em diferentes 

situações e a palavra “favelada”, entre outras, ditas em 

tons pejorativos, serviram de inspiração para os debates, 

pesquisas e reflexões sobre o cotidiano na escola, pois, 

diariamente,  demonstrações  de  diversos  preconceitos, 

sejam eles raciais, de gênero, religiosos ou de condição 

social,  são  praticados  no  ambiente  escolar,  o  que 

evidencia  o  quanto  as  pessoas  são  fortemente 

influenciadas pela cultura e ideologia dominante, o que 
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faz  com  que  acabem  reproduzindo  essa  ideologia, 

repleta de preconceitos e estereótipos.

Muitas vezes, a palavra macumba é proferida de 

forma  preconceituosa  referindo-se  às  religiões  de 

matrizes  africanas.  Ao  perguntarmos  para  eles/as,  “O 

que é macumba?”, as respostas variaram entre: “É onde 

aquelas pessoas vão de branco e batem tambor”, “São 

aquelas  comidas com galinhas,  sapos mortos,  que as 

pessoas  deixam  nas  árvores”  ou  “Lugar  que  tem 

demônios”. Essas frases, mostram o quanto, até hoje, a 

influência do pensamento dos colonizadores, carregado 

de  preconceitos,  intolerâncias  e  discriminação,  implica 

nas relações sociais.

Ao  longo  do  trabalho,  a  cada  momento  que 

escutávamos  alguém  falando  dessa  forma,  uma 

intervenção pedagógica era feita, explicando elementos 

das  religiões  de  matrizes  africanas  e  respeito  à 

diversidade  religiosa.  Para  mediar  este  debate, 

conversamos  sobre  o  processo  de  escravização  dos 

africanos no Brasil, para que eles percebessem que não 

só os cultos religiosos africanos foram discriminados e 
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proibidos,  mas  também  as  danças,  brincadeiras, 

linguagens e manifestações culturais em geral. Também 

apresentamos  a  árvore  africana  chamada  macumba, 

utilizada para fazer um instrumento musical, que recebe 

o mesmo nome da árvore. 

Quanto à palavra “favelado”, que era comumente 

utilizada pelos/as estudantes,  como dito  anteriormente, 

de maneira a depreciar o modo de vida ou o local de 

moradia  de  outro,  outros  debates  foram  realizados. 

Iniciamos  a  reflexão  acerca  do  entendimento  sobre 

favela  e  obtivemos as  seguintes  definições:  “Onde  os 

pobres  moram”,  “Lugar  de  bandido”,  “Lugar  que  tem 

drogas”, “Onde as casas são de madeira”, entre outras 

nessa linha.

As  reflexões  foram  feitas  a  partir  da  literatura. 

Conforme o livro “O que você sabe sobre a África? Uma 

viagem pela história do continente e dos afro-brasileiros” 

(Fernandes,  2016),  quando  os  soldados  que 

combateram na Guerra de Canudos retornaram para o 

Rio de Janeiro, tiveram a surpresa de encontrar o início 

de  uma higienização  no  centro  da  cidade,  os  cortiços 
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estavam sendo destruídos pelo governo e, com isso, os 

soldados  foram obrigados  a  buscarem outros  lugares. 

Havia muitos moradores que haviam subido o morro da 

Providência e começado a construir casas improvisadas 

lá, então os soldados de Canudos também foram para lá 

e acabaram nomeando o morro de Favela, como uma 

referência ao monte onde ocorreu a guerra. 

No clássico livro Os Sertões (1901), Euclides da 

Cunha localiza o local onde se instalavam os sertanejos, 

descrevendo:

Todas traçam, afinal, elíptica curva fechada ao sul por 
um  morro,  o  da  Favela,  em  torno  de  larga  planura 
ondeante onde se erigia o arraial de Canudos — e daí 
para  o  norte  de  novo  se  dispersam  e  decaem até 
acabarem em chapadas altas à borda do S. Francisco. 
(CUNHA, 1901, p. 11).

Mais  à  frente  o  autor  descreve  o  que  são  as 

plantas chamadas de favelas:

[...]  anônimas  ainda  na  ciência  —  ignoradas  dos 
sábios,  conhecidas  demais  pelos  tabaréus  — talvez 
um futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, nas 
folhas de células alongadas em vilosidades,  notáveis 
aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um 
lado,  a  sua  epiderme  ao  resfriar-se,  à  noite,  muito 



168

abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da 
secura  deste,  breves  precipitações  de  orvalho;  por 
outro,  a  mão  que  a  toca,  toca  uma  chapa 
incandescente de ardência inaturável. (CUNHA, 1901, 
p. 18).

O autor não acertou no gênero da planta, já que, 

de acordo com Medeiros (2012), a Favela pertence ao 

gênero  Cnidoscolus  Phyllacanthus.  Medeiros,  escreve 

que  a  favela  é  de  grande  importância  na  Caatinga 

brasileira,  pois  muitos  animais  se  alimentam  de  suas 

folhas,  quando  secas,  de  suas  sementes  e  brotos. 

Mesmo  os  humanos  utilizam  a  favela,  que  possui 

propriedades  nutricionais,  para  se  alimentar,  pois  das 

sementes são produzidas farinhas e óleo, além de usar 

os  elementos  da  Favela  para  tratar  enfermidades.  A 

madeira da planta também é utilizada em portas, janelas, 

estábulos  etc.  Porém,  Euclides  da  Cunha  acerta  no 

potencial  defensivo  das  Favelas,  pois  seus  espinhos, 

com potencial  venenoso, existem para  protegê-las dos 

animais, por isso, eles comem apenas as folhas secas.

A partir destas considerações, perguntamos sobre 

a história do bairro em que moravam, já que a escola 

está inserida em uma região cercada por ocupações de 
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moradia,  e  muitos  disseram  que  desconheciam. 

Pedimos,  então,  pesquisas,  a  serem  realizadas  na 

internet,  em  livros  ou  até  mesmo  com  os  familiares, 

sobre  a história  da formação da macrorregião  de São 

Mateus. A maioria das pesquisas se referiram à história 

de um imigrante italiano que comprou diversos lotes de 

terra na região, para depois vender. Porém, São Mateus 

fica no extremo leste da cidade de São Paulo, ou seja, 

muito  longe  do  centro  da  cidade,  o  que  fez  com que 

houvesse pouco interesse da classe média em habitar 

aquela região. Então, expliquei a eles que alguns lotes 

foram comprados, porém algumas terras ficaram vazias 

e foram sendo ocupadas por pessoas que não tinham 

onde  morar  e  nem  dinheiro  para  comprar  uma  casa. 

Dessas ocupações, assim como foi no Morro da Favela 

no  Rio  de  Janeiro,  surgem  as  casas,  a  princípio  de 

madeiras e com poucas estruturas, e que o aglomerado 

dessas casas é chamado de favela, por conta da história 

de Canudos e do Rio de Janeiro. Então, concluímos que 

favela  são  espaços  ocupados  por  muitas  famílias  de 

trabalhadores/as que não tem condições financeiras de 
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habitar lugares melhores e não moradia de “bandidos”, 

como costumam retratar. Frente a essa conclusão, os/as 

estudantes  fizeram  outro  questionamento:  “Então, 

porque a polícia chega fazendo guerra nas favelas?”, ao 

que relacionamos com parte da história da colonização 

do país,  do processos histórico social  da formação do 

nosso  povo  e  dos  resquícios  de  ações  racistas  de 

higienização  da  população,  deixando  em  aberto  para 

trabalharmos em outras aulas. 

Realizamos  também  um  debate/palestra,  que 

ocorreu com os adolescentes do Ensino Fundamental II 

no  teatro  do  CEU.  Convidamos  a  pedagoga  e 

historiadora Cibele de Paula, professora, negra, da Rede 

Municipal  de  Educação,  para  conversar  com  os/as 

estudantes sobre diversidade étnica e identidade negra. 

A  palestra  contou  com  a  presença  de  12  turmas  do 

Fundamental  II  e  do  Fundamental  I,  com  estudantes 

surdos. 

Durante  a  palestra,  percebemos  que  diversos 

estudantes gostavam de ouvir  as falas da Cibele,  pois 

ela  falava  da  beleza  dos  traços  negros,  exaltava  a 
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história do povo negro, mostrava algumas fotos de reis e 

rainha  africanos,  o  que  fez  com  que  alguns  se 

identificassem com o que ela mostrava e dizia. 

Recentemente,  foi  publicada  uma  reportagem 

comprovando que as condenações por tráfico de drogas 

são  mais  frequentes  com  pessoas  negras, 

independentemente  da  quantidade  de  drogas  que  a 

pessoa negra estiver portando, ou seja, a criminalização 

por tráfico parece estar sujeita à cor da pele também. 

(DOMENICI;  BARCELOS,  2019).  A  professora  Cibele, 

citou  alguns  dados  parecidos  com  esses,  como  o 

número  de  assassinatos  e  prisões  ocorridas  com 

pessoas  negras  e  não-negras,  deixando  explícitas  as 

desigualdades  raciais  existentes,  aos  quais  os 

adolescentes  demonstraram concordância  e 

reconheciam o racismo existente em nossa sociedade.

Esse  debate  foi  muito  importante  e  provocou 

muitas reflexões para as crianças e adolescentes. Essa 

importância deve-se ao fato de que os alunos negros, a 

partir  das  referências  apresentadas,  podem  construir 

uma  identidade  positiva  de  sua  etnia/raça  e  os  não-
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negros  podem  perceber  e  entender  os  motivos  da 

existência  do  racismo  dentro  deles,  na  escola  e  na 

sociedade em geral, compreendendo que combatê-lo e 

desconstruí-lo  é  responsabilidade  de  todos/as,  não 

apenas de pessoas negras. 

Ressaltamos  que,  ao  propormos  esse  tipo  de 

debate  aos  estudantes,  convidamos pessoas  negras, 

africanas ou afro-diaspóricas,  pois julgamos importante 

afirmarmos a representatividade negra e o respeito ao 

lugar de fala. 

Figura 4 - Palestra realizada pela 
Professora Cibele de Paula para 

estudantes do Fund. I e II. 
FONTE: Acervo do autor. 
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Artistas africanos convidados

Através  de  um  grupo  no  whatsapp chamado 

“Coletivo  Leste  Negra”,  composto  por  centenas  de 

pessoas  que  compartilham  conteúdos,  informações  e 

debates sobre diversas questões, mas principalmente as 

que abordam a população negra, soubemos do trabalho 

realizado pelo escritor angolano Isidro Sanene no Projeto 

Raízes e na organização do I Festival de Cinema, Arte e 

Literatura  Africana  (Fescala).  Neste  festival  foram 

convidados diversos artistas  africanos,  que expuseram 

seus  trabalhos,  fizeram  rodas  de  conversa,  lançaram 

livros e visitaram escolas,  incluindo nossa escola que, 

honrosamente, foi selecionada. 

Devido  à  falta  de  espaço  para  participação  de 

todas  as  turmas  do  período  da  tarde,  tivemos  que 

escolher  quais  turmas  assistiram  as  apresentações. 

Selecionamos, então, os 4  e 5  anos, grupos com os⁰ ⁰  

quais  já  estávamos  produzindo  trabalhos  e  debates 

sobre  racismo,  identidade,  história,  cultura  e  artes 

africanas  e  afro-brasileiras.  Os  artistas  angolanos 

convidados  foram  os  escritores  Paulo  Tartório,  Isidro 
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Sanene e Lucas Katimba,  sendo,  este último,  também 

pedagogo e capoeirista.

Esse  encontro  teve  como  objetivo  principal  o 

contato com um conhecimento descolonizado, ou seja, a 

partir  da  narrativa  dos  próprios  africanos,  para  que 

alguns  estereótipos,  construídos  pelos  colonizadores, 

fossem confrontados e, também, desfeitos. 

Nossos  convidados  iniciaram  o  bate-papo  se 

apresentando, falando suas profissões e contando sobre 

Angola, sua colonização, feita pelos portugueses, assim 

como no Brasil e as diferentes línguas faladas em seu 

país.  Em  seguida,  apresentaram  músicas,  danças  e 

brincadeiras populares de Angola, envolvendo todos os 

presentes,  despertando  a  percepção  de  familiaridade 

daquela cultura com a nossa. 

Ouvir  a  narrativa  de  um pouco  da  história,  dos 

costumes e da organização de parte África feita a partir 

do olhar dos próprios africanos, nos trouxe a reflexão de 

que conhecemos muito pouco sobre a história de África 

e sobre os povos africanos, nossos ancestrais, portanto, 

também  desconhecemos  parte  de  nossa  cultura.  A 
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conversa que durou pouco mais de uma hora nos trouxe 

uma sabedoria que não encontramos, ou encontramos 

facilmente,  registrado  em  livro  algum.  Também  foi 

possível  perceber  que  o  acesso  a  uma  parcela  da 

sabedoria africana, que é passada de uma geração para 

outra,  acontece  apenas  por  meio  da  oralidade, 

comprovando  a  manutenção  do  respeito  aos  seus 

valores civilizatórios - oralidade, memória, corporeidade, 

musicalidade e ancestralidade – já que foi dessa forma 

que nossos irmãos angolanos nos ensinaram muita coisa 

sobre sua cultura e seu país. Esse contato com parte da 

cultura africana e com os angolanos foi fundamental para 

reconhecermos o quanto de África existe dentro de nós. 

Que bom seria se essas páginas emitissem os sons e as 

vozes  que  ouvimos  nesse  reencontro  com  a  nossa 

ancestralidade africana!  
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Figura 5 - Artistas angolanos em apresentação 
para estudantes do Fund. I. 
FONTE: Acervo do autor. 

Capoeira

A  Capoeira,  que  é  considerada  uma  manifestação 

cultural  afro-brasileira  criada  no  Brasil  pelos  africanos 

escravizados  como  ferramenta  de  defesa  e  luta,  fez 

parte  do  nosso projeto  ao  longo do ano.  Considerada 

dança, esporte e luta, a capoeira é realizada em roda, 

com todos os participantes batendo palmas e cantando. 

Quando  dois  jogadores  ocupam  o  centro  da  roda, 

gingam, realizam golpes - como martelo, armada, meia 

lua e acrobacias, que foram incorporadas recentemente 



177

à capoeira - ao som de músicas executadas ao vivo com 

instrumentos musicais  -  berimbau,  pandeiro,  atabaque, 

agogô e caxixi.

A  prática  dessa  luta  marcial  brasileira  foi,  por 

muito  tempo,  proibida  e  criminalizada.  Porém,  após  a 

descriminalização e com o passar do tempo, a Capoeira 

passou a ser praticada por pessoas de todas as idades, 

chamadas  de  capoeiristas,  em todo  território  nacional, 

estando presente e sendo respeitada em diversos países 

pelo mundo.

Os/as  alunos/as  participantes  do  projeto 

vivenciaram práticas corporais – ginga, “a.u.”36,  golpes, 

bem como acrobacias– e cantos, realizaram pesquisas e 

tiveram aulas expositivas sobre a história e as principais 

características da capoeira regional  e capoeira angola, 

as duas principais modalidades existentes. 

A partir  dessa proposta,  descobrimos que havia 

vários  estudantes  que  já  praticavam  capoeira  em 

projetos existentes no bairro e, assim, nos aproximamos 

de  mestres  de  capoeira  locais,  convidando-os  a 

apresentarem-se  na  escola.  Além  disso,  outros 

36Movimento que lembra a, popularmente chamada, estrelinha.
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estudantes, que desprezavam a importância da capoeira 

para  compreensão  da  nossa  identidade  cultural  afro 

brasileira,  passaram  a  se  interessar  e  buscar  outras 

experiências  fora  do  projeto,  o  que  culminou  em  um 

grande aulão na festa da “Cultura Brasileira”, em rodas 

de capoeira feitas nos recreios e em uma apresentação 

oral e uma roda de capoeira demonstrativa no teatro no 

“Dia da Consciência Negra”.

Figura 6 - Roda de capoeira com grupo 
convidado.

FONTE: Acervo do autor.
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Figura 7. Apresentação de Carimbó com as 
turmas de 1° e 2°anos na Festa da Cultura 

Brasileira. 
FONTE: Acervo do autor. 

Práticas artísticas

 Ao longo do ano, nas diversas turmas envolvidas, 

foram  propostas  práticas  artísticas  nas  linguagens  de 

literatura,  teatro,  dança,  música  e  artes  visuais, 

resultando  em  exposições  de  desenhos,  pinturas, 

máscaras  africanas,  confecção  de  instrumentos 

musicais,  criados  com  materiais  recicláveis,  aulas 
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práticas em sala de aula e apresentações na “Festa da 

Cultura Brasileira” e no “Dia da Consciência Negra”.

Foram  abordadas  características  da  cultura 

africana  e  afro-brasileira,  como  valorização  da  beleza 

negra  através  de  contação  de  histórias,  exercícios  de 

sensibilização,  percepção  corporal,  autorretrato, 

desenhos de observação da figura humana e apreciação 

de  obras  visuais,  bem  como,  debates  sobre  a 

necessidade  de  conhecer  e  reconhecer  a  identidade 

afro-brasileira.

Figura 8. Prática de desenho de 
observação com estudantes surdas 

da Classe Bilingue.
FONTE: Acervo da autora. 
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Figura 9. Desenho produzido sobre a 
história “O mundo no Black Power de 

Tayó” de Kiusan Oliveira. 
FONTE: Acervo da autora.

Nas aulas de dança foram apresentados gêneros 

de danças afro-brasileiras, tais como o coco, o maracatu, 

o  carimbó,  o  funk  e  o  samba.  Iniciamos  com  as 

características  dos gêneros das músicas,  para  depois, 

então,  propormos as práticas de dança e música com 

todas as turmas envolvidas. 

A  turma  sugeriu  apresentar  as  pesquisas 

desenvolvidas relacionadas ao movimento Hip Hop, e se 

auto organizaram em grupos, dividindo falas e sequência 
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das apresentações.  Em uma das aulas,  um estudante 

disse:  “Tem  que  ter  funk  e  passinho  nesse  projeto, 

porque aqui todo mundo é preto e funk é coisa de preto, 

né professora?”.

Pesquisamos a origem do funk e sua relação com 

a cultura negra periférica. Os/as estudantes aprenderam 

que o passinho é um gênero da dança criado nos bailes 

funks  das  comunidades  do  Rio  de  Janeiro,  que  foi 

reconhecido  como  patrimônio  imaterial  cultural  da 

cidade, demonstrando a originalidade e o poder criativo 

de jovens negros moradores das comunidades,  e  que 

em  São  Paulo  há  diferentes  formas  de  dançar  o 

passinho, entre elas passos bem semelhantes ao frevo e 

às danças de matrizes africanas, além da familiaridade 

com  os  passos  de  uma  dança  da  Angola  chamada 

Kuduru, que eles viram os artistas angolanos dançarem. 

Isso  fez  com  que  a  turma  se  envolvesse  mais  na 

proposta sugerida.

Escutamos, em círculo na sala de aula, músicas 

do  gênero  que  os/as  alunos/as  selecionaram,  criando 

critérios, como não ter palavras de baixo calão, apologia 



183

ao  crime,  às  drogas  e  que  desrespeita  as  mulheres. 

Os/as alunos/as sugeriram uma apresentação no teatro, 

que  fez  um enorme sucesso,  pois  todos/as  dançaram 

com alegria  e desenvoltura  na roda da capoeira  e  de 

funk, apelidadas por eles/elas de “Roda de Preto”. 

As  turmas  de  5°  anos,  em  conjunto  com  as 

professoras,  também  desenvolveram  pesquisas 

relacionadas às máscaras africanas e à arte urbana. 

Foram  realizadas  práticas  musicais  de  canto  a 

partir  das  músicas  “Olhos  Coloridos”  -  Sandra  de  Sá, 

“Racismo  é  burrice”  –  Gabriel  Pensador,  e  “Neguinha 

Sim” – Renato Gama, além de confecção de chocalhos 

com  materiais  recicláveis,  atividades  de  percepção 

musical,  jogos  rítmicos,  memorização  das  letras, 

produção  de  desenhos  a  partir  das  músicas  e 

apresentação musical. 

As  turmas de 3°  anos  fizeram apresentação de 

canto e percussão, com os chocalhos construídos, para 

as  turmas de 2°  anos  na  sala  de  aula,  propiciando o 

compartilhamento das aulas e uma troca entre as turmas 

envolvidas. Além disso, ocorreram as apresentações das 
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músicas  estudadas  no  teatro,  para  os  artistas 

convidados  e  todas  as  turmas  envolvidas  no  projeto. 

Considerando  que  a  escola  é  um pólo  bilíngue, os 

estudantes surdos/as foram envolvidos/as em todas as 

etapas do projeto e realizaram apresentação musical em 

LIBRAS,  além  de  produzirem  desenhos,  que  foram 

expostas no hall do teatro. 

Em  relação  às  práticas de  desenho  e  pintura, 

foram propostas disparadores para criação artística em 

forma  de  perguntas,  tais  como  “Qual  é  a  sua  cor?”, 

“Somos  todos  iguais  ou  diferentes?”,  resultando  em 

produções  artísticas 

realizadas  a  partir  de 

pesquisas  e  exercícios  de 

criação individual e coletivo.  

Imagem 10. Confecção de instrumentos 
percussivos com materiais recicláveis, aluno do 
3°ano. Fonte: Acervo da autora
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Imagem 11. Apresentação da música de 
Renato Gama “Neguinha, sim.” com 

estudantes surdos das Classes Bilíngues.
Fonte: Acervo da autora

Imagem 12: “Arco Íris da Diversidade”, 
obra visual produzida pelos 2°anos. 

Fonte: Acervo da autora
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Em relação às práticas teatrais, os/as estudantes 

pesquisaram representantes negros/as na Arte e criaram 

cenas sobre:


➢ Machado  de  Assis,  escritor  que  fundou  a  Academia 

Brasileira  de  Letras,  que  por  ser  um  dos  maiores 
escritores  brasileiros  e  referência  no  mundo  todo,  por 
muito tempo foi  representado como branco e,  até hoje, 
muitos desconhecem sua negritude; 

➢ Aleijadinho,  escultor  que, por ser negro, recebia menos 
por suas obras, que estão expostas em igrejas de Minas 
Gerais e em muitos museus brasileiros; 

➢ Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra a passar 
em um concurso público para professora, a fundar uma 
escola  mista  de  meninos  e  meninas  e  escrever  um 
romance; 

➢ Pixinguinha, considerado o maior flautista brasileiro e um 
dos  principais  compositores  de  chorinhos  no  Brasil  – 
incluindo  “Carinhoso”,  que  também  tocava  cavaquinho, 
piano e saxofone, que na época do cinema mudo, na qual 
os artistas negros não podiam tocar, conseguiu formar um 
grupo só de músicos negros - “Os oito Batutas” - e fazer 
muito sucesso, e um dos fundadores da música moderna 
brasileira; 

➢ Carolina  Maria  de  Jesus,  mulher  negra,  favelada, 
catadora de papel que criou três filhos sozinha e escreveu 
o livro “Quarto de Despejo”, traduzido para 29 idiomas; 

➢ Heitor dos Prazeres, compositor, cantor, artista plástico, 
sambista famoso, que participou da fundação de escolas 
de  samba  como  Mangueira,  Portela  e  Estácio  de  Sá, 
participou da Bienal Internacional de Artes Visuais de São 
Paulo e criou cenários e figurinos para o balé da cidade 
de São Paulo; 
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➢ Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental 
do Negro, do museu da Arte Negra, do memorial Zumbi 
dos  Palmares,  colaborador  da  Frente  Negra  brasileira, 
artista  plástico  e  grande  defensor  dos  direitos  da 
população afrodescendente; 

➢ Grande  Otelo,  o  primeiro  ator  negro  brasileiro  a  ficar 
famoso  no  Brasil  e  no  mundo  fazendo  rádio,  teatro, 
televisão e cinema em uma época em que somente as 
pessoas brancas podiam ser artistas; 

➢ Ruth  de Souza,  primeira  atriz  negra  a  atuar  no  Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro e a receber uma indicação de 
melhor atriz no exterior, também conhecida como primeira 
dama negra da dramaturgia brasileira; 

➢ Elza Soares,  hoje com 81 anos,  cantora e compositora 
eleita a melhor cantora do milênio, ganhadora de muitos 
prêmios,  que  continua  fazendo  inúmeros  shows  e 
defendendo  os  direitos  das  mulheres  e,  recentemente, 
recebeu  o  título  de  Doutora  Honoris  Causa,  pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; e,

➢ Mestre  Didi,  escultor  e  escritor  ganhador  de  diversos 
prêmios  pelas  suas  esculturas  religiosas  de  matrizes 
africanas que rodaram o mundo. 

Os  estudantes  puderam  aprender  que,  embora 

haja  muita  discriminação  e  racismo  no  nosso  país, 

alguns artistas negros conseguiram vencer as barreiras e 

se  destacaram  no  cenário  nacional  e  internacional, 

como,  por  exemplo,  Djavan,  Milton  Nascimento, 

Racionais  Mcs,  Martinho  da  Vila,  Margareth  Menezes, 

MV Bill, Negra Li, Sandra de Sá, Seu Jorge, Jorge Bem 
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Jor, Karol Conká, Ludmila, Taís Araujo, Lázaro Ramos, 

Zezé  Motta,  Aílton  Graça,  Milton  Golçalvez,  Neuza 

Borges, Tony Tornado, Liniker, entre outros. 

As turmas de 5°anos, a partir dessas pesquisas e 

das representatividades negras citadas acima, criaram e 

apresentaram  uma  cena  com  todos/as  estudantes  a 

partir da obra “Gritaram-me negra”, poema musicado de 

Victoria Santa Cruz. 

Logo,  ao  sentir  prazer  na  representação  os/as 

participantes,  assim  como  a  comunidade  escolar 

envolvida,  compartilharam  do  ato  de  fazer  e  apreciar 

teatro, para assim, transformar a si e a realidade local, a 

fim de construírem, coletivamente,  uma sociedade que 

não  só  inclua  e  respeite  a  população  negra,  como 

também,  seja  capaz  de  rever  as  questões  de  classe, 

raça  e  acreditar  nas  possibilidades  de  transformação 

social  através de práticas artísticas, como as descritas 

aqui.

Apresentamos,  também,  a  produção  de  Lena 

Martins:  as  bonecas  Abayomi.  Segundo  sua  estória, 

eram feitas, pelas mulheres africanas escravizadas com 
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amarrações  de  pedaços  de  tecido  retirados  de  suas 

próprias roupas, durante o trajeto dos navios negreiros, 

para acalmar as crianças.  O objeto servia  também de 

amuleto,  para  famílias  que,  no  momento  da  compra 

dos/as escravizados, eram separadas, e corriam o risco 

de nunca mais se ver. A boneca, então, tornou-se um elo 

de  memória  e  ligação  familiar.  A  Abayomi  encantou 

os/as estudantes e educadores/as que participaram das 

oficinas,  produzindo  suas  bonecas,  expondo-as  e 

presenteando  outras  pessoas  do  grupo.  Algumas 

crianças, que participaram das oficinas no ano anterior, 

contam, esse ano, com sorriso no rosto, que já fizeram 

muitas  bonecas  e  ensinaram para  os  familiares  como 

fazê-las. 
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Figura 14: Oficina de Abayomi proposta por 
Michelle Lomba para professores/ as do 

Fund. I.
Fonte: Acervo dos autores.

Figura 15: Oficina de Mancala proposta por 
Robson Gonçalves para professores/as Fund. I. 

Fonte: Acervo dos autores.
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Nas turmas de 3° anos, o subtema escolhido foi 

Moda  Africana,  então,  os/as  estudantes  entraram  em 

contato com diversas peças do vestuário africano e afro-

brasileiro, experimentando-as, considerando que o modo 

de vestir de cada povo faz parte da sua cultura e é uma 

forma de se expressar. Fizeram diferentes composições, 

desfilaram na sala de aula e, coletivamente, decidiram 

quais alunos/as iriam desfilar no dia das apresentações 

para escola. 

A  moda  africana  é  muito  diversa,  porém 

predominam combinações de cores fortes - como o azul, 

o vermelho, o amarelo e o verde - estampas com temas 

da selva e representação de peles de animais africanos, 

como  o  leão  e  a  zebra.  Há  também  muitas  figuras 

geométricas  nos trajes,  como nas  batas  masculinas  e 

femininas, vestidos, blusas e saias. Os turbantes, panos 

amarrados  na  cabeça,  são  utilizados  no  dia-a-dia  em 

países  do  continente  africano  e,  aqui  no  Brasil,  como 

forma de resistência e respeito à ancestralidade africana. 

Já, alguns povos africanos consideram a pintura corporal 

como roupas e são usadas em diferentes ocasiões. 
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Além disso, no dia das apresentações no teatro, 

foram  convidados  jovens  artistas  negros  periféricos, 

integrantes do Grupo Bando do Jaçana, para compor a 

programação com contação de estórias, apresentações 

de teatro, dança e música, além de auxiliar na produção 

das  crianças  para  o  desfile  de  moda,  executando 

maquiagens e trocas de vestuário.

Também  participou  desse  encontro  o  nigeriano 

Ikechukwu  Sunday  Nkeechi,  mais  conhecido  como 

Sunny, que é professor, escritor e contador de estórias. 

Para ele:  “O projeto  aborda a desmistificação da mãe 

África e desconstrução do estereótipo negativo, que ao 

longo dos anos do colonialismo, foi atribuído à África e 

aos afro brasileiros, suas culturas e suas artes. É preciso 

que essa desconstrução seja iniciada desde a primeira 

infância,   como parte  do  currículo  educacional,  e  seja 

mantido ao longo da vida,  pois,  só assim, as crianças 

afro-brasileiros/as  poderão  se  sentir  verdadeiramente 

parte  da  nossa  sociedade  e  poderão  perceber  as 

participações  dos  seus  antepassados,  que,  mesmos 
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escravizados,  labutaram e lutaram na formação dessa 

grande nação brasileira

Imagem 16 – Contação de estória com Suny. 
Fonte: Acervo dos autores.

Figura 17 - Contação de estória com Bando 
do Jaçanã.

Fonte: Acervo dos autores.
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Não é o fim... (re) começando...

A partir  das experiências vivenciadas no Projeto 

(RE)  Encontro  com  a  Ancestralidade  Africana  e  Afro 

brasileira, notamos uma diminuição nas diversas formas 

de discriminação racial  presentes  na escola.  Por  isso, 

temos certeza de que essas ações devem ser mantidas, 

pois  uma  pedagogia  antirracista  necessita  de 

continuidade,  práticas  diárias,  conscientização  de 

todos/as e o desenvolvimento permanente, durante todo 

o  ano  letivo,  em  todas  as  turmas,  propondo  diversas 

metodologias, temáticas e envolvimento da comunidade 

escolar,  para  construção  de  uma  real  valorização  da 

cultura africana e afro brasileira, não somente no mês de 

novembro, como é comum acontecer nas instituições de 

ensino devido o dia 20 de novembro,  intitulado dia da 

“Consciência Negra”. 

Agradecemos  a  participação  e  envolvimento  de 

todos/as  professores/as,  principalmente  a  equipe 

docente do Fundamental I, a gestão escolar, direção e 

coordenação  pedagógica;  aos  assistentes  técnico 
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educacionais -  ATEs;  todos/ as profissionais presentes 

na escola; estudantes; e comunidade escolar em geral, 

pois esse projeto só foi possível, e teve esse tamanho 

grandioso,  porque  envolveu  muitas  pessoas  na 

orientação,  realização  e  produção  das  propostas. 

Agradecemos imensamente os artistas convidados/ as, 

que  voluntariamente  cederam  seu  tempo  e 

conhecimento  para  compartilhar  seus  saberes,  e 

tornaram nosso projeto ainda mais especial. 

Em 2019, (re) começamos o projeto com as novas 

turmas,  dando  continuidade  e  fortalecendo  algumas 

ações,  como  por  exemplo,  o  desenvolvimento  de  um 

projeto no contraturno de Mancala e Africanidades, pelo 

professor Robson. A professora Michelle irá para Angola 

em julho, a convite do Projeto Raízes e da Globo Dikulo, 

ministrar oficinas de pedagogia teatral, gestão  cultural e 

mediação  de  leitura  para  educadores/as,  assim como, 

para  estudantes  em  Benguela  e  Luanda,  além  de 

participar  do  Festival  Internacional  de  Teatro  do 

Cazenga. O professor,  diretor  de escola e  capoeirista, 

Lucas Katimba, que esteve no Encontro com os artistas 
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convidados  na  nossa  escola,  em  novembro  de  2018, 

agora em 2019, receberá a professora para as oficinas 

em  Benguela.  Também  serão  produzidas  pelos 

estudantes pesquisas e vídeos sobre as familiaridades 

de corpos negros juvenis periféricos que dançam funk e 

kuduro, e, cartas libertárias que demonstram a realidade, 

sonhos e percepções da realidade dos dois países em 

questão, Brasil e Angola. 

Concluímos com a certeza de que uma educação 

antirracista, em diálogo com os Direitos Humanos, forma 

cidadãos que saberão respeitar a si e o próximo a partir 

do reconhecimento da diversidade de identidades, atento 

aos processos históricos, sociais, culturais, econômicos 

que compõem essas identidades, e, que não há motivos 

algum  para  atos  discriminatórios.  Para  isso,  bastam 

práticas  pedagógicas  descolonizadas  e  conhecimento 

que nos permita reconhecer tudo isso em nossas vidas. 

Esses  conhecimentos  possibilitam,  também,  a 

consciência de que as “diferenças” só são consideradas 

diferenças  porque  há  um  padrão  de  indivíduo 

institucionalizado, um modelo a ser seguido, uma norma 
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pré-estabelecida, que faz com que os indivíduos que não 

atendem  a  esses  parâmetros  sejam  julgados  como 

diferentes. 

Que sejamos todos sempre diferentes, mas com a 

garantia de direitos iguais, direito ao respeito de nossa 

ancestralidade, nossa diversidade cultural e respeito às 

culturas  afro  brasileiras.  Reafirmamos  que  é 

responsabilidade principalmente  da Educação propiciar 

esses  exercícios  para  o  (RE)  encontro  com  a 

ancestralidade africana e afro-brasileira,  pois,  segundo 

Freire, a educação não é “neutra” precisa posicionar-se 

entre dois caminhos antagônicos: “uma educação para a 

domesticação, para a alienação, e uma educação para a 

liberdade. Educação para o homem-objeto ou educação 

para o homem-sujeito” (FREIRE, 2002, p.44). Dita isso, 

“é  preciso  reinventar  o  mundo.  A  educação  é 

indispensável  nessa  reinvenção.  Assumirmo-nos  como 

sujeitos e objetos da história nos torna seres da decisão, 

da ruptura. (FREIRE, 2000, p. 40).

Sendo  assim,  encerramos  essa  história  com  a 

certeza de que nosso projeto possibilitou encontros para 
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conscientização e libertação, de todas, todos e todes que 

participaram,  das  opressões  racistas  dominantes  em 

nosso grupo.

Esperamos contar novas histórias, construídas em 

2019, em um próximo (RE) encontro, embaixo de uma 

árvore, escutando os tambores, com o corpo e a mente 

em  movimento,  de  coração  aberto,  disponíveis  as 

descobertas e o encontro com a ancestralidade africana 

e afro brasileira que está em nós.
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MANCALA-AWELÉ: SEMEANDO AFRICANIDADES

Robson Gonçalves da Silva37

Ana Paula Alves de Carvalho 38

Introdução

Neste texto falaremos sobre um jogo de tabuleiro 

de origem africana. Ele pertence a uma família de jogos 

que chamamos de Mancala e, por meio dele é possível 

identificar diversos elementos que compõem os valores 

civilizatórios dos povos africanos, além de ser utilizado 

como ferramenta pedagógica para abordar as histórias, 

cultura e arte africana, a fim de combater o racismo e dar 

a  oportunidade  de  os  alunos  desconstruírem 

estereótipos  encontrados  até  hoje  ao  se  referirem  à 

cultura e povos africanos.

A partir de 2003 foi estabelecido, dentro da Lei de 

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Brasileira  -  LDB,  Lei 

9394/96,  que  “Nos  estabelecimentos  de  ensino 

37Professor de Educação Física na Rede Municipal de Educação 
de São Paulo. http://lattes.cnpq.br/9022376382748683
38Professora de Língua Inglesa na Rede Municipal de Educação de 
São Paulo. http://lattes.cnpq.br/0613309816402045

http://lattes.cnpq.br/0613309816402045
http://lattes.cnpq.br/9022376382748683
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fundamental  e  médio,  oficiais  e  particulares,  torna-se 

obrigatório  o  ensino  sobre  História  e  Cultura  Afro-

Brasileira” (BRASIL,  2003,  s/p).  Esta  lei  tem  como 

objetivo:

[...]  combater  estereótipos,  positivar  e  equalizar  as 
representações  da diversidade  étnico-racial,  valorizar 
as  identidades  familiares  e  comunitárias,  elevar  a 
autoestima,  a  autoimagem  e  a  autoconfiança  das 
crianças e adolescentes, negros, bem como combater, 
educativamente, todos os preconceitos,  sobretudo os 
preconceitos  raciais,  por  mais  ingênua  e  pueril  que 
seja  a  forma  como  eles  possam  apresentar-se. 
(BRASIL, 2007, s/p)

Em 2008, a Lei 10.639 é alterada pela Lei 11.645, 

destacando que, além da Cultura e História Africana e 

Afro-Brasileira,  os  estabelecimentos  de  ensino  ficam 

obrigados a abordar a cultura e história indígena, tendo 

como conteúdo programático

[...]diversos  aspectos  da  história  e  da  cultura  que 
caracterizam  a  formação  da  população  brasileira,  a 
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta dos negros 
e  dos  povos  indígenas  no  Brasil,  a  cultura  negra  e 
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 
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nas áreas social,  econômica e política,  pertinentes à 
história do Brasil.” (BRASIL, 2008, s/p)
Essas  leis  têm,  como  um  dos  objetivos,  a 

desnaturalização  do  racismo  dentro  dos  ambientes 

escolares,  onde  os  valores  ocidentais39 se  sobrepõem 

aos  outros.  Para  isso  é  necessário  apresentar  outros 

saberes aos alunos, talvez até relembrando a origem da 

raça humana. 

De  acordo  com  a  ciência,  “o  homem  é  um 

mamífero,  mais  exatamente,  um mamífero  placentário. 

Pertence à ordem dos Primatas” (COPPENS, 2010, p. 

448). No decorrer do texto, esse autor cita as diversas 

espécies  de  primatas  e  os  diferentes  gêneros  que 

surgiram  com  o  decorrer  dos  milhões  de  anos.  Ele 

destaca que:

Qualquer  que  seja  a  relação  de  parentesco  entre 
esses  primatas,  o  interessante  do  período  está  em 
mostrar que, há 30 milhões de anos, havia no nordeste 

39Utilizaremos como conceito de ocidente aquele conceituado por 
Hall (2016) em “Ocidente e o resto: discurso e poder”, onde o autor 
diz  que:  “Ocidente”  é  um  conceito  histórico  e  não  geográfico. 
Tomamos por “ocidental” o tipo de sociedade discutida  neste livro: 
desenvolvida,  industrializada,  urbanizada,  capitalista,  secular  e 
moderna.”  (p.  315).  Ou  seja,  nem  sempre  se  é  considerado 
“ocidental”  simplesmente  por  estar  no  ocidente,  como  alguns 
orientais são considerados “ocidentais”. 
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da África uma grande variedade de pequenos primatas 
prenunciando  todos  os  que  existem  hoje: 
Cercopithecidae, Pongidae, Hylobatidae e Hominidae. 
As linhas fundamentais estavam traçadas. (COPPENS, 
2010, p. 451) 

A história da humanidade perpassa pela evolução 

do gênero Homo, que assim como todos outros primatas, 

teve sua origem no continente africano. Por conta disso, 

a  África é considerada o berço da humanidade.  Muito 

diferente do que vemos e ouvimos, África não é um lugar 

primitivo onde há apenas pobreza, animais e deserto. As 

civilizações africanas são as mais antigas que existem e 

quase tudo que sabemos hoje é de origem africana. De 

África  surgiu  boa  parte  da  medicina,  arquitetura, 

culinária,  cultura,  entre outras coisas que conhecemos 

hoje. Imhotep, que viveu em África entre 2900 e 2280 

a.c.,  foi  considerado  um  Deus  da  medicina  para  os 

europeus. Abu Bakr (2010) escreve sobre a história da 

África  e  a  representação de Imhotep na época,  e  até 

hoje, na enciclopédia História Geral da África.  

A dinastia (II) foi fundada pelo rei Zoser, que, a julgar 
pelas evidências, era um soberano vigoroso e capaz. 
Entretanto  sua  fama  foi  consideravelmente 



205

obscurecida pela de seu célebre súdito Imhotep (I-em-
htp),  arquiteto,  médico,  sacerdote,  mágico,  escritor  e 
autor  de  provérbios.  Vinte  e  três  séculos  após  sua 
morte, tornou- se ele o deus da medicina, em quem os 
gregos  (que  o  chamavam  de  Imuthes)  reconheciam 
Asclepio. Sua realização mais notável como arquiteto 
foi  a  “pirâmide  de  degraus”  e  o  vasto  complexo 
funerário construído para seu farão em Saqqara, numa 
área de 15 ha, na forma de um retângulo de 544 m por 
277 m. A construção compreendia um muro circular, 
semelhante  a  uma  fortaleza,  e  Imhotep  introduziu 
notável inovação substituindo a pedra pelo tijolo. (ABU 
BAKR, 2010, p. 46). 

O  continente  africano  se  desenvolveu  durante 

estes  milhares  anos,  principalmente  após  a  seca  no 

Saara,  forçando  a  migração  de  muitos  povos  até  às 

margens do Rio Nilo, e foi dali, do Vale do Nilo, que os 

povos africanos se desenvolveram e se espalharam por 

todo o continente. Ao se espalharem, levaram com eles 

seus conhecimentos, costumes e crenças, para dentro e 

fora de África. A região do Vale do Nilo era chamada de 

Kemit, ou Kmt, pelos povos que lá viviam, que de acordo 

com os hieróglifos,  significa “terra dos pretos”.  Porém, 

depois da colonização, passamos a chamar esta terra de 

Egito. 
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Diop  (1974),  ao  escrever  sobre  a  origem negra 

dos povos egípcios, explica a origem de Moisés e dos 

escritos no Livro de Gênesis sobre a maldição de Cam 

(Kam),  comprovando  que  mesmo  os  judeus,  após 

migrarem do Egito, consideravam aquelas terras como a 

terra dos negros:

Na verdade, sabemos que os Egípcios chamavam seu 
país de Kemit, que significa "Preto" em sua língua. A 
interpretação segundo a qual Kemit designava o solo 
preto do Egito, preferencialmente ao homem preto e, 
por extensão, a raça preta do país dos Pretos, decorre 
mais de uma distorção gratuita por mentes conscientes 
do  que  uma  interpretação  exata  desta  palavra  faria 
implicar.  Por  isso,  é  natural  encontrar  Kam  em 
hebraico,  significando  calor,  preto,  queimado.  (DIOP, 
1974, p. 7)

Em  um  simpósio  realizado  no  Cairo,  de  28  de 

janeiro  a  3  de  fevereiro  de  1974,  o  francês Sauseron 

afirma  que  “em  egípcio,  km  (feminino,  kmt)  significa 

“negro”; o masculino plural e kmu (Kemu), e o feminino 

plural, kmnt. A forma kmtyw pode significar apenas duas 

coisas:  “os de Kmt”  e “os habitantes de Kmt”  (“o  país 

negro”).” (MOKHTAR, 2010, p. 830). 
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Recentemente foi encontrado um fóssil na região 

do Reino Unido que data de cerca de 10.000 anos. Após 

análises  laboratoriais,  concluíram  que  a  pele  daquele 

homem,  conhecido  como  “Homem  de  Cheddar”,  era 

negra, não branca, e com olhos azuis. Em 2014, também 

foi encontrado, na Espanha, um fóssil de 7000 mil anos 

com  a  pele  negra  e  olhos  azuis.  (DIAZ,  2018).  Os 

estudos  recentes  corroboram  com  o  que  Diop  (1974) 

dizia no século passado sobre a origem da civilização e 

sobre  a  cor  dos  povos  que  viviam  no  Egito  antigo, 

desconstruindo  a  ideia  de  que  os  faraós  e  os  povos 

egípcios não eram negros. O branqueamento de alguns 

povos africanos foi  uma construção dos europeus que 

sabiam  da  importância  e  poder  dos  egípcios  para  a 

humanidade,  por  isto  quiseram  identifica-los  como 

caucasianos,  já  que  as  teorias  racistas  queriam 

comprovar que os negros eram primitivos e inferiores. 

Em  Kemit,  ou  Egito,  foi  onde  surgiram  as 

primeiras organizações humanas. 

[...]é  provável  que o  primeiro povoamento efetivo do 
vale do Nilo tenha ocorrido no início do Neolítico (por 
volta  de -7000).  Nessa época,  os egípcios adotaram 
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um  modo  de  vida  pastoril  e  agrícola.  Enquanto 
aperfeiçoavam seus instrumentos e armas de pedra, 
inventaram – ou acolheram – a cerâmica, que viria a 
ser para nós de grande utilidade na reconstituição de 
um quadro completo das diferentes culturas egípcias 
durante o período neolítico (ABU BAKR, 2010, p. 37). 

Se a África é o berço da humanidade, Kemit é o 

berço  da  civilização  humana.  Foi  neste  local  que  os 

homens viveram por milhares de anos e desenvolveram, 

inclusive, o calendário que utilizamos até hoje,  onde o 

ano  tem  365  dias  e  é  dividido  em  4  estações.  Os 

egípcios  desenvolveram  este  calendário,  inicialmente, 

para se precaverem às cheias do Nilo. Mockthar (2010) 

nos conta que: 

Nesse  calendário,  a  primeira  estação  do  ano,  Akhet 
em egípcio, marcava o começo da enchente. As águas 
do  rio  subiam  pouco  a  pouco  e  cobriam  a  terra 
ressecada  pelo  verão  tórrido.  Os  campos 
permaneciam  encharcados  durante  quatro  meses 
aproximadamente.  Na estação seguinte,  a terra,  que 
pouco a  pouco emergia  da inundação,  ficava pronta 
para a semeadura. Era a estação Peret – literalmente, 
“sair” –, termo que, sem dúvida, faz alusão a terra que 
“sai”  da  água  e,  ao  mesmo  tempo,  a  “saída”,  ao 
despontar  da vegetação.  Terminada a semeadura,  o 
camponês aguardava a germinação e a maturação dos 
grãos.  Na  terceira  e  última  estação,  os  egípcios 
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colhiam e estocavam a colheita disso, tinham apenas 
que esperar a nova enchente e preparar os campos 
para  a  sua  chegada.  Essa  era  a  estação  Shemu 
(MOCKTHAR, 2010, p. XL)

Nota-se que o Nilo e a agricultura eram a base 

para os egípcios construírem, criarem, se adaptarem e 

se  organizarem  enquanto  civilização.  A  partir  desta 

vivência  que  foram  construindo  alguns  valores 

civilizatórios  que  até  hoje  fazem  parte  dos  povos 

africanos. 

Dentre as tantas criações que partiram do Egito, 

uma delas foi uma família de jogos de tabuleiro, o qual 

trataremos neste texto, chamada de Mancala, pelos não-

africanos.  As  Mancalas  datam cerca  de  5000  a  7000 

anos de origem e têm como fundamento diversos valores 

civilizatórios  africanos,  como  o  cooperativismo, 

ancestralidade,  ludicidade,  memória  etc.,  além  de  ser 

praticado  através  de  alguns  conceitos  utilizados  na 

agricultura dos povos egípcios.
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A origem do jogo

Mancala é uma família de jogos de tabuleiro de 

origem africana, “esse termo passou a ser usado pelos 

antropólogos  para  designar  uma  série  de  jogos 

disputados  num  tabuleiro  com  várias  concavidades  e 

com o mesmo princípio geral na distribuição das peças.” 

(BRANDÃO,  2006,  p.  69).  Esse  jogo  é  conhecido  por 

diferentes nomes, de acordo com a região, e é jogado de 

diferentes  formas  entre  os  povos  africanos  e  não-

africanos.  Utilizaremos  o  nome  genérico,  Mancala,  a 

princípio,  pois  iremos  abordar  elementos  comuns  em 

todos  os  tipos  de  jogos  desta  família.  Quando 

abordarmos  o  Awelé  especificamente,  que  é  um  dos 

tipos de Mancala, utilizaremos o nome original, que foi 

dado pelos povos, atualmente habitantes das regiões da 

Costa do Marfim e Gana, que o jogam até os dias de 

hoje. 
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A origem do Mancala,  segundo alguns estudos, 

aponta  para  mais  de  7  mil.  Há  teorias  de  que  os 

Mancalas surgiram primeiramente na “África Negra”40: 

A sua origem é milenar  e  desconhecida.  É possível 
que tenham sido inventados há mais de dois mil anos, 
na península Arábica (Mancala deriva da palavra árabe 
naqala  que significa  mover)  ou que  tenham nascido 
algures na África Negra, o continente onde estes jogos 
são  mais  populares  e  cuja  diversidade  de  regras  e 
tabuleiros é maior do que em qualquer outra região do 
globo. (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 23)

Ao analisarmos os estudos de Brandão (2006) e 

de  Santos  et  al  (2008),  identificamos  algumas 

contradições entre eles, principalmente por Santos et al 

(2008) relacionar a palavra “Mancala”, de origem árabe, 

com a origem do jogo. Além de Brandão (2006) mostrar 

que esse nome passou a ser utilizado por antropólogos, 

não  necessariamente  sendo  o  nome  original  do  jogo, 

demonstra que os princípios, conceitos e valores do jogo 

estão  intrinsecamente  ligados aos  valores  civilizatórios 

40Termo equivocado, que nos recusamos utilizar por julgarmos ser 
um termo racista e por concordamos com os estudos de Diop (1974) 
que afirma que toda África, inclusive nas regiões mais ao Norte, era 
negra, ou seja, não existia uma África branca.
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africanos. Agbinya (2004) faz uma dura crítica ao uso da 

palavra “mancala” para se referir aos jogos de tabuleiros 

africanos. Para ele é uma infelicidade essa confusão que 

os não-africanos fizeram, utilizando este nome genérico 

para  referir-se  aos  jogos  que  existem  a  séculos  em 

diferentes  grupos  étnicos  africanos  e  com  diferentes 

nomes e regras. Ele nos traz que o nome “Mancala é na 

verdade  uma  corrupção  da  palavra  Mankaleh  que 

significa o jogo da inteligência. É difícil encontrar o uso 

desse nome por grupos étnicos africanos.  Mankaleh é 

derivado  de  suaíli  uma  língua  híbrida  que  tem  uma 

grande influência árabe” (AGBINYA, 2004. p.17).

A suposta origem dos Mancalas, ou Mankaleh, ter 

sido no Egito/Kemit faz todo sentido quando lembramos 

de que no Vale do Nilo a prática da agricultura era o que 

movia  a  sociedade,  além  disto,  uma  descrição  de 

Mokhtar (2010) sobre a experiência dos egípcios com as 

cheias  do  Nilo,  parece  remeter  diretamente  aos 

princípios dos jogos de Mancala:

Para compensar a escassez periódica, era necessário 
estocar cereais para alimentar a população e – mais 
importante  ainda  com  vistas  ao  futuro  garantir 
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quantidade suficiente de sementes para a semeadura 
seguinte,  quaisquer  que  fossem  as  circunstâncias. 
Esses  estoques  de  reserva  eram  fornecidos  pelo 
governo  central,  graças  ao  duplo  celeiro  real,  que 
estocava cereais em armazéns distribuídos por todos 
os  países.  Limitando  o  consumo  em  períodos  de 
abundância  e estocando o máximo possível  para se 
precaver contra cheias insuficientes ou excessivas, o 
governo central passou a controlar, por assim dizer, a 
ordem natural e veio a desempenhar um papel muito 
importante. (MOKHTAR, 2010, p. XLVIII)

O  modo  de  vida  dos  egípcios  era  determinado 

pelas cheias do Nilo, isto refletia em todos os aspectos 

da vida social, econômica e cultural do povo. A forma de 

jogar os Mancalas parece reproduzir este estilo de vida, 

onde  a  semeadura  precisa  ser  planejada,  para  que  a 

colheita  seja  bem-sucedida  e,  em  seguida,  ser 

armazenada  em  depósitos,  assim  se  garantiriam  as 

próximas semeaduras e o sustento do povo. Esse estilo 

de  vida  coletivo/cooperativo  faz  parte  dos  valores 

civilizatórios africanos e afro-brasileiros, que, de acordo 

com Trindade (2013), também contém a ludicidade como 

elemento que se conecta a todos outros valores. 

Pesquisadores  encontraram  fileiras  de  buracos 

em  rochas  de  monumentos  egípcios,  inclusive  no 
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Templo de Kuma e na pirâmide de Queóps. Culin (1896) 

já dizia, há dois séculos atrás, que o Mancala “pode ser 

considerado,  por  assim  dizer,  como  O  Jogo  Nacional 

Africano”.  (CULIN,  1896,  p.  601).  Em seus  estudos  e 

pesquisas,  Culin  (1896)  mostra  diversos  nomes  e 

imagens de diferentes  tipos  de Mancala  existentes  no 

continente  africano,  comprovando  que,  de  fato,  o 

Mancala é jogado por todos os povos africanos, de norte 

a  sul  e  leste  a  oeste  do  continente.  Na  África  os 

Mancalas  recebem  diversos  nomes:  Awalé  (Costa  do 

Marfin),  Awele, Aela, Chosolo, Kalak (LIMA; GNEKA e 

LEMOS.  2005);  Mungala   (Nubia),  Gabattà 

(Abyssinia/Etiópia), Abangha (Nova Guiné), Toee (Sudão 

do  Sul),  Madji  (Benin),  Poo  (Libéria),  Mbau  (Angola), 

Kale (Gabão), Bau (Tanzânia), Isafuba (Zimbabue), Wari 

(Costa  leste  africana).  (CULIN,  1896).   Mesmo 

conhecendo todas estas formas de jogar  os mancalas 

dentro de África, Culin questiona a origem do jogo,  por 

mais  que  o  considere  como  o  jogo  nacional  africano. 

Complementando  um  pouco  mais  sobre  os  diferentes 
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nomes e tipos existentes de Mancalas em África, Zuin e 

Sant’ana (2015) trazem que

Entre  as  outras  denominações  e  tipos  de  jogos 
mancala, para citar alguns, temos o Adi, em Daomé; 
Adijito, no Benin; Aware, Awalé e Awari, no Alto Volta e 
Suriname;  Achochodi,  Awalé,  Djenon  abe  e  Djenon 
Abure, na Costa do Marfim; o já mencionado Ayo, ou 
Ayoayo,  na  Nigéria;  Baulé,  na  Costa  do  Marfim, 
Filipinas  e  Ilhas  Sonda;  Bao,  em  Zanzibar;  Jodu 
Kakua,  em  Gana  e  Nigéria;  Kalah,  na  Argélia; 
Omweso, em Uganda; Ouri, em Cabo Verde; Oware, 
em Gana e Camarões; Tantam, em Apachi;  Wari, no 
Sudão,  Gâmbia,  Senegal,  Mali  e  também  no  Haiti; 
Tchela,  em Angola.  No Sudão,  há o variante  Andot, 
jogado  no chão,  utilizando-se excrementos  secos de 
camelo,  fazendo parte da cultura,  especialmente,  da 
tribo Bega. No Brasil,  encontramos as denominações 
Walu, Adji e Ti (ZUIN;  SANT’ANA, 2015, p. 15).

Os  estudos  feitos  por  estes  pesquisadores  nos 

levam a acreditar que a origem dos jogos “Mancala” é 

africana.  O  Awelé  ou  Awalé  é,  de  fato,  um  jogo  de 

tabuleiro africano jogado na região da Costa do Marfim 

e, de acordo com Agbinya (2004),  o Awalé também é 

jogado por alguns povos do Senegal e Kenya (Masai) e o 

Awelé  em  Gana  (Ga).  Awelé  é  um  dos  estilos  mais 
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jogados dentro de África. Ele também faz parte de um 

grupo de jogos que têm regras internacionais definidas e 

campeonatos  internacionais  organizados  pela  Antigua 

and Barbuda Warri Academy, entre outras organizações. 

No  Brasil  o  nome  do  jogo  foi  traduzido  pelos  negros 

escravizados que estiveram por aqui, dentre eles o povo 

Yorubá,  que  trouxe  o  AYO,  que  em  nosso  país  é 

chamado de AIÚ.  

Dentro de África existem mais 200 tipos de jogos 

de tabuleiros que simulam a semeadura e colheita. Não 

podemos considerar o Mancala como apenas mais um 

jogo  de  tabuleiro,  pois  dentro  dele  estão  inseridas 

diversas  culturas  e  cosmovisões  de  diferentes  povos 

africanos.  Por  isso,  para  ensiná-lo  é  preciso 

contextualizar  os  aspectos  que  estão  por  trás  da  sua 

dinâmica e regras. 

Cosmovisão africana no Awelé

Sabemos  que  os  povos  africanos  são  diversos, 

cada  qual  com  suas  características,  valores,  artes, 

vestimentas, culinária, jogos etc. Porém, existem alguns 
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valores e cosmovisões que parecem ser comuns entre a 

maioria dos povos, desde a Antiguidade. Em sua tese A 

cosmologia  africana  dos  bantu-kongo  por  Bunseki  Fu-

Kiau:  tradução  negra,  reflexões  e  diálogos  a  partir  do 

Brasil, Santos (2019) traz a tradução do livro de Fu-Kiau 

(2001)  A  Cosmologia  africana  dos  Bantu-Kongo: 

princípios  de  vida  e  vivência. No  primeiro  capítulo  do 

livro, Fu-Kiau (2001) escreve sobre diversos elementos 

que  compõem a cosmologia  do  povo  kongo,  desde  a 

criação da Terra até os conceitos de vida e morte (Kala-

Zima-Kala) dos Mûntu (seres humanos). Fu-Kiau (2001) 

também  nos  traz  como  o  povo  Kongo  vive  em 

comunidade, a forma que se organizam, se relacionam e 

o  que  esperam  dos  seres  humanos.  Muitos  desses 

valores  e  cosmovisões  também  parecem  ser  comuns 

entre  os  povos  do  continente  africano  que  foram 

forçadamente trazidos para o Brasil, ou seja, vieram para 

cá  junto  com  os  homens  e  mulheres  que  foram 

sequestrados  de  África  e  escravizados  pelo  mundo. 

Trindade (2013)  nos apresenta alguns desses valores, 
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que têm origem africana, porém referindo-se a eles como 

valores civilizatórios brasileiros. De acordo com autora, 

A África e seus descendentes imprimiram e imprimem 
no  Brasil  valores  civilizatórios,  ou  seja,  princípios  e 
normas que corporificam um conjunto de aspectos e 
características  existenciais,  espirituais,  intelectuais  e 
materiais, objetivas e subjetivas, que se constituíram e 
se constituem num processo histórico, social e cultural. 
(TRINDADE, 2013, p. 132). 

Esses  valores  civilizatórios  também  são 
destacados  por  Brandão  (2006)  e  consistem  em: 
princípio da Energia Vital, Circularidade, Cooperativismo, 
Oralidade,  Memória,  Musicalidade,  Corporeidade, 
Ludicidade e Religiosidade. Como se pode ver na figura 
1,  esses  valores  não  estão  isolados,  eles  se 
intercomunicam,  se  conectam  uns  aos  outros,  dando 
forma à organização dessa cosmovisão africana. 
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Figura 1: Diagrama valores civilizatórios afro-
brasileiros

Fonte: Brandão (2006)

A  circularidade  é  um  desses  valores  que  está 

presente no jogo de Awelé e, também, nos outros tipos 

de Mancalas. A movimentação das sementes se dá de 

forma  circular,  onde  os  jogadores  movem  as  peças 

(sementes)  de  uma  cova  a  outra,  como  se 

reproduzissem  o  processo  de  semeadura,  podendo 
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passar por todas as covas do jogo, desta forma ambos 

os  jogadores  compartilham  as  sementes  durantes  as 

semeaduras  e  colhem-nas,  quando  for  possível.  Essa 

troca constante durante o jogo é o que mantém viva a 

energia  vital,  por  meio  do  contato  com  as  sementes 

pelos dois  jogadores.  Azoilda Trindade (2013)  escreve 

que de acordo com a cosmovisão africana “tudo que é 

vivo  e  que  existe,  tem axé,  tem  energia  vital:  planta, 

água, pedra, gente, bicho, ar, tempo, tudo é sagrado e 

está em interação”(TRINDADE, 2013, p. 134). 

De  acordo  com  a  cosmovisão  africana,  a 

circularidade  também  está  presente  na  nossa  vida. 

Santos  (2019),  em  sua  tese,  nos  traz,  por  meio  da 

tradução do livro de Fu-Kiau, que o viver do ser humano 

também é um círculo, onde passamos por algumas fases 

dentro  do  mundo  o  qual  estamos e  o  mundo  de  que 

viemos. 

Isso  é  demonstrado  num  contínuo  de  renascimento 
após  renascimento,  ou  seja,  encarnação  após 
encarnação. O corpo de ku mpemba tem, então, que 
mudar (morrer) para ser aceitável a um corpo físico do 
mundo superior.  [...]A vida de um ser humano é um 
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contínuo processo de transformação, um ir ao redor e 
ao redor [...] (SANTOS, 2019, p. 32)

Figura 2 – Ciclo da Vida
Fonte: Santos (2019)

O jogo, por si, já representa a ludicidade dentro da 

cosmovisão  africana,  mas,  além  disso,  ele  traz  a 

memória,  oralidade e ancestralidade também. Georges 

Gneka nos conta que aprendeu a jogar Awalé com os 

mais velhos aos pés do Baobá, que para o povo dele 

(Krou –  Costa  do Marfim)  era  chamada de  Árvore  da 

palavra, e as sementes do seu fruto eram utilizadas para 

jogar o Awalé. (LIMA; GNEKA e LEMOS, 2005). Agbiyan 

(2004) também relata que dentro da comunidade em que 

ele nasceu (Anyuwogbu - Nigéria), os anciãos tinham o 

costume  de  jogar  o  “Echi”,  nome  que  eles  dão  ao 

Mancala  por  lá,  embaixo  do  baobá,  onde  elaboravam 
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diversas  estratégias  e  realizavam  operações 

matemáticas constantemente durante o jogo. Esses dois 

relatos  indicam  que  o  jogo,  dentro  das  comunidades 

africanas,  é  ensinado  oralmente  dos  mais  velhos  aos 

mais novos, rememorando os ensinamentos ancestrais. 

Além  disso,  a  referência  ao  baobá  nos  mostra  a 

importância que a árvore tem para os africanos, sendo 

considerada sagrada para muitos povos, como escreve 

Mário Lemos (2005):

Essa árvore é a única que oferecia água armazenada 
dentro de si. Ninguém passava fome, tendo seus frutos 
e  folhas  como  alimento.  Desse  modo,  todos 
sobreviveram.  Por  isso,  a  partir  desse  tempo,  essa 
árvore tornou-se sagrada para nós.  Respeitamos um 
embondeiro  tal  como  respeitamos  as  pessoas. 
Cuidamos  dela  porque  ela  cuida  de  nós.  (LIMA; 
GNEKA e LEMOS. 2005, p. 32)

As comunidades tradicionais africanas costumam 

conviver  em  cooperativismo.  Algumas  sentenças  em 

linguagem proverbiais  dos  povos  bantu-kongo  ilustram 

essa  cooperatividade:  “Não  são  seus  os  bens  da 

comunidade”,  “Na  comunidade  todos  ensinam  e  são 

ensinados”,  “Comunidade  para  mim;  eu,  para 
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comunidade”, “Dentro da comunidade não há fronteiras”, 

“Na  comunidade,  toda  sorte  de  relação;  mas  não  há 

rivais”. (SANTOS, 2019, p. 191 - 206). Essas frases, que 

remetem à sabedoria popular, entre muitas outras, assim 

como  a  cosmologia  africana  dos  bantu-kongo,  e  de 

outros  povos  africanos,  se  revelam  nos  jogos  de 

Mancala.  Isso  faz  parte  da  filosofia  africana em todas 

dentro das comunidades. Assim como nas comunidades 

tradicionais africanas o cooperativismo está fortemente 

presente, no jogo de Mancala costumamos dizer que não 

temos um rival, um inimigo, pois nós estamos dividindo 

as  mesmas  terras  e  sementes,  além  de  ser  proibido 

deixar nosso parceiro de jogo faminto “[...] é, sobretudo, 

um  jogo  baseado  na  generosidade:  para  ganhar,  um 

jogador tem que saber doar ao seu adversário” (LIMA; 

GNEKA e LEMOS. 2005). 

Os  jogos  de  semeadura  representam o  que  as 

sociedades  africanas  são  através  da  ludicidade,  onde 

uma  simples  colheita  exige  planejamento,  estratégia, 

conhecimento  e  inteligência.  No  jogo  encontramos  as 

características das relações sociais existentes entre os 



224

povos  africanos,  sendo  que  elas  se  dão 

predominantemente  através  de  cooperação  e  trocas. 

Portanto, jogar awelé, ou qualquer outro tipo de Mancala, 

nos  permite  vivenciar  um  pouco  da  cultura  e  valores 

africanos.  Por  meio  do  jogo  poderemos  vivenciar 

diversos  elementos  que  fazem  parte  da  cosmovisão 

africana e afro-brasileira, dando-nos a oportunidade de 

conhecermos  outras  formas  de  sociedade,  cultura  e 

cosmovisões,  além  dos  saberes  exclusivamente 

ocidentais, que nos são transmitidos diariamente, desde 

a  colonização.  Conhecer  esses  outros  saberes  pode 

evitar  a  reprodução  de  estereótipos  construídos  pela 

cultura ocidental, que estigmatizam as culturas africanas 

e afro-brasileiras. 

Porque levar o Awelé para a escola?

Diante  o  exposto  anteriormente,  notamos  a 

diversidade de temas que podemos trabalhar dentro da 

escola  por  meio  do  Awelé.  Passamos pela  origem da 

Terra, evolução humana, História da África, História do 

Brasil,  valores  civilizatórios  africanos e  afro-brasileiros, 
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cultura  e  arte  africana  e  afro-brasileira.  Além de  todo 

conteúdo elencado, ainda é possível utilizar o jogo como 

uma  ferramenta  para  abordar  a  matemática.  Existem 

diversos  estudos  sobre  étnico-matemática  que 

comprovam  a  eficácia  do  jogo  no  aprendizado  da 

matemática pelos alunos. O jogo, além de contribuir para 

o  raciocínio  lógico,  fomentar  operações  lógicas,  testar 

hipóteses,  exercitar  a  concentração  e  construir 

identidades,  contribui  com  o  conteúdo  da  matemática 

inferindo  na  “geometria;  sequência;  equação  e 

inequação;  sistema de  numeração  decimal;  estratégia; 

valor posicional; localização e espacialidade” (SANTOS 

e FRANÇA, 2017, p. 97). Para Pereira et al (2018), 

No jogo Awalé,  encontramos uma série de conceitos 
matemáticos  que  são  sistematizados  pela  escola. 
Temos tal percepção, por exemplo, enquanto se joga. 
[...].  Com  isso,  de  forma  involuntária  e  espontânea, 
utilizam  vários  cálculos  matemáticos  que  a  própria 
dinâmica do jogo exige, como a contagem, estimativas, 
probabilidade,  análise  combinatória,  concentração  e 
raciocínio lógico. [...]. Entretanto, podemos ainda, por 
meio  de  situações  concretas  do  jogo,  construir 
conhecimentos  matemáticos  que  são  sistematizados 
pela  escola  como,  por  exemplo,  porcentagem, 
progressões aritméticas e geométricas, tratamento da 
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informação  e  análise  combinatória.  (PEREIRA  et  al, 
2018, p. 7)

O  jogo  demonstra,  então,  ser  um  importante 

instrumento  para  o  desenvolvimento  do  raciocínio 

matemático. Agbinya (2004) relata que apenas na vida 

adulta  que  passou  a  perceber  que  os  anciãos  que 

jogavam em sua  aldeia  contavam na  base  5,  a  cada 

jogada que faziam. Utilizavam esta, e outras operações 

matemáticas, estrategicamente, para obter vantagens no 

jogo. 

Podemos ver  assim que por  meio dos jogos da 

família  Mancala  proporcionamos aos  alunos  um saber 

descolonizado41, dando-lhes a oportunidade de conhecer 

e se identificar com outras culturas, além da que lhe foi 

imposta historicamente de forma hegemônica, que é a 

cultura  ocidental.  Conhecer  outras  formas  de  ver  o 

mundo,  de se relacionar  com as pessoas,  partindo da 

perspectiva  africana,  pode  despertar  nos  alunos, 

principalmente  nos  negros,  um  interesse  e  admiração 

41Descolonizar  significa  superar  o  colonialismo.  Um  saber 
descolonizado é um saber que vai além dos saberes impostos pelos 
colonizadores. 
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maior pela estética negra, possibilitando uma aceitação 

maior  de  suas  características  físicas,  ao  invés  de 

buscarem atender aos padrões estéticos impostos pela 

sociedade ocidentalizada. 

Levar esses debates para dentro da escola é uma 

forma de estarmos lutando contra o racismo, que,  em 

nosso  país,  é  estrutural  e  estruturante  das  relações 

raciais. O racismo está inserido em todos ambientes e 

setores da sociedade brasileira, inclusive na escola, local 

este no qual as crianças reproduzem todas as violências, 

falas e preconceitos que elas escutam. Diante disto, o 

papel  dos  profissionais  da  educação  se  torna 

fundamental para reduzir e, quem sabe, extinguir de uma 

vez  por  todas,  o  racismo.  Somente  descolonizando  o 

saber,  desconstruindo  estereótipos,  fornecendo 

informações  sobre  a  cultura,  história,  povos  e  arte 

africana,  sob  o  olhar  e  epistemologia  africana,  que 

conseguiremos  fazer  com  que  as  crianças  passem  a 

admirar e se identificar com outras culturas que não seja 

a hegemônica. 

Kiusam de Oliveira (s/d) nos escreve que:



228

É hora de combater  o racismo porque,  na ponta de 
todo o processo educativo, há uma ou um estudante 
negro  necessitando  se  empoderar,  e  um  estudante 
branco  precisando  aprender  a  enfrentar  a  educação 
racista que recebe nos espaços sociais que frequenta. 
Mas como fazer isso? E eu respondo: Por três formas: 
a)  aceitando  que  o  racismo  existe;  b)  descobrindo 
onde  você  o  guarda;  c)  combatendo-o  através  de 
práticas  pedagógicas  que foquem o  empoderamento 
da população escolar negra  (OLIVEIRA, s/d, p. 20).

Mostrar um continente africano potente, rico, cheio 

de diversidade, conhecimento, sabedoria, inteligência e 

tecnologia fará com que as crianças passem a ter um 

olhar  diferente  para  a  cultura  africana,  muito  diferente 

daquela visão estereotipada e distorcida difundida pelas 

mídias e livros, que acaba sendo reproduzida, no senso 

comum, pela maioria dos brasileiros. 

Vamos,  então,  a  seguir  apresentar como o jogo 

funciona na prática. 

Aprendendo a jogar

Como dito anteriormente, o awelé é um dos 200 

tipos de jogos de semeadura existente em África. O jogo 

tem um valor muito grande para o povo africano, pois ele 
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representa  o  estilo  de  vida,  a  ancestralidade,  o  lúdico 

entre  outros  valores  civilizatórios  africanos.  Gneka 

(2005), que é um marfinense, no diz que:

Ao jogar, o que se está fazendo é repetir os ciclos da 
natureza: o cultivo do solo e as colheitas, que seguem 
o  ritmo  das  estações.  [...]  O  awelé  baseia-se  na 
redistribuição contínua das sementes. [...]Semear para 
colher é o princípio fundamental, que não varia. Esse é 
o segredo e a fonte, na prática fundamental africana, 
da troca.  (LIMA; GNEKA e LEMOS. p.54. 2005).
           
O  princípio  fundamental  do  jogo  é,  então,  a 

semeadura, que consiste na troca de sementes entre os 

dois jogadores. Este princípio não varia em nenhum dos 

tipos  de  mancala,  todos  eles  têm  a  semeadura  em 

comum, sendo ela feita em um movimento circular. 

O  tabuleiro  de  awelé  contém  doze  buracos 

divididos em duas fileiras,  que chamaremos de covas, 

além  de  mais  dois  grandes  buracos  laterais,  que 

chamaremos de depósitos. Estas 12 covas são divididas 

em lado norte e lado sul, onde se encontram seis covas 

de cada lado. As covas são numeradas de 1 a 6 do lado 

sul e de 7 a 12 do lado norte. 
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Dentro das covas existem sementes, 48 no total. 

Para  iniciar  o  jogo,  essas  sementes  são  distribuídas 

igualmente entre as 12 covas, ou seja, 4 sementes em 

cada cova.

Figura 3 - Tabuleiro de Mancala
Fonte: Próprio autor

Para semear, escolhe-se uma das covas do seu 

lado,  recolhe  todas  as  sementes  desta  cova  e,  no 

sentido  anti-horário,  deposita  uma  semente  em  cada 

cova na sequência. Por exemplo, se o jogador do lado 

sul escolheu a cova 3 para iniciar a semeadura, ele vai 

colocar uma semente na cova 4, uma na 5, uma na 6 e, 

a última, na 7, ou seja, ele semeia inclusive nas covas do 
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lado oposto. No awelé não existe um dono da terra e das 

sementes, os dois jogadores compartilham as 12 covas e 

trocam as 48 sementes. 

O objetivo do jogo é colher  o  maior  número de 

sementes, o jogador que colher mais é o vencedor. De 

acordo  com as  regras  organizadas  pela  Academia  de 

Warri  de  Antígua e Barbuda,  o  jogador  que colher  25 

sementes  será  o  vencedor.  Porém,  Gneka  (2005) 

escreve que o fim do jogo acontece quando o número de 

sementes for tão pequeno que não seja possível fazer 

mais nenhuma colheita, assim, ganha quem obtiver mais 

sementes em seu depósito  (LIMA;  GNEKA e LEMOS. 

2005). 

A  colheita  acontece  quando  na  última  cova 

semeada  sobrarem  duas  ou  três  sementes,  porém  a 

colheita  só  pode  ser  feita  do  lado  oposto  do  jogador, 

nunca  do  seu  próprio  lado.  Após  colher,  o  jogador 

colocará as sementes no seu depósito, que sempre será 

o do seu lado direito. 

No exemplo abaixo, o jogador do lado sul semeou 

com a cova 3, com isto a última semente parou na cova 
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8,  onde já  havia  uma semente.  Como sobraram duas 

sementes na cova 8, o jogador do lado sul colhe e coloca 

em seu depósito.  Chamamos esta  jogada de  colheita 

simples, pois colheu apenas de uma cova.

Figura 4 - Colheita simples
Fonte: Próprio autor

Porém, também é possível colher de mais de uma 

cova,  como  no  exemplo  abaixo,  onde  o  jogador  sul 

semeou com a cova 6 e pode colher nas covas 9, 10 e 

11. Esta colheita só é permitida desde que as covas que 

ficaram com 2 ou 3 sementes estejam em sequência, da 

última cova semeada para trás. No exemplo, a cova 7 

também ficou com 2 sementes, porém a sequência foi 
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interrompida  pela  cova  8,  que  ficou  com  apenas  1 

semente. Essa jogada é chamada de colheita múltipla. 

Figura 5 - Colheita múltipla
Fonte: Próprio autor

Outra jogada importante no jogo, que pode decidir 

uma partida, é a semeadura com a reserva Krou. Krou é 

um nome de um povo que hoje situa-se na região da 

Costa do Marfim. Nessa jogada, a semeadura dará mais 

de uma volta no tabuleiro, passando pela mesma cova 

em que iniciou semeadura. Uma regra importante dessa 

jogada é que nunca devemos semear na mesma cova 

em que iniciamos a semeadura, sendo o único momento 

do jogo que pulamos uma cova. Vejo o exemplo abaixo, 

onde o jogador sul fará uma colheita múltipla nas covas 
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7 e 8, utilizando uma reserva Krou, com 13 sementes, 

que se encontrava na cova 6. 

Figura 6 - Colheita reserva Krou
Fonte: Próprio autor

Uma das regras mais importante do jogo é que 

você  não  pode,  em  hipótese  alguma,  deixar  o  outro 

jogador sem sementes, mesmo que seja para ganhar o 

jogo. Caso um dos jogadores faça uma jogada que faça 

com que ele fique sem sementes do lado dele, o outro 

jogador é obrigado a fazer uma semeadura que finalize 

com pelo menos uma semente do outro lado. Também é 

proibido  fazer  uma colheita  que deixe  o outro  jogador 

sem sementes. No exemplo abaixo, a reserva Krou da 
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cova 6 finalizará a jogada na cova 12, colhendo todas as 

sementes do lado norte. Porém esta jogada é proibida e 

o jogador do lado sul  terá que deixar as sementes da 

maneira  que finalizou,  sem poder  colher  em nenhuma 

cova. 

Figura 7 - Colheita reserva Krou mal sucedida
Fonte: Próprio autor

Por  meio  das  regras  e  movimentos  do  jogo 

podemos notar como ele se relaciona ao modo de vida 

dos povos africanos. Semear para colher, armazenar as 

sementes, não deixar seu parceiro sem sementes, não 
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ter dono na terra, compartilhar as mesmas sementes, a 

organização circular etc. Por conta disso, não dizemos 

que somos adversários  no jogo.  Em sua tese,  Santos 

(2018) traduz uma sentença proverbial  do povo bantu-

kongo,  registrada  por  Fu-Kiau,  que  representa  esta 

relação social: “Mu kanda kikanda, bukanda, kinkwezi, 

kimwanambuta,  kisikanda,  kikundi,  kinzayani.  Ka 

mwena kimpala ko. Que significa que na comunidade, 

há toda sorte de relação; mas não há rivais. ” (SANTOS, 

2019, p. 202). 

Por fim...

Embasado nas lei afirmativa 10.639/03, o Parecer 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, publicado em 2004, 

estabeleceu  eixos  e  princípios  para  orientar  como  a 

implementação  efetiva  da  lei  deve  se  dar  na  prática 

educativa:  Consciência  política  e  histórica  da 

diversidade, Fortalecimento de identidades e direitos; e 
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Ações  educativas  de  combate  ao  racismo  e  às 

discriminações. 

Com o intuito de  valorizar a igualdade básica do 

ser  humano:  direitos  humanos,  as  diferenças  étnico-

raciais, estimar o conhecimento dos povos africanos e da 

cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural 

brasileira;  enaltecer  heróis  e  histórias  constituintes  da 

nação brasileira; salientar o conhecimento e fortalecer a 

identidade  e  afirmação  da  historicidade  deturpada  ou 

silenciada, reformular a imagem pejorativa comunicativa 

subjugada,  expandir  as  informações  e  debates  acerca 

das relações étnico-raciais, combater o racismo de fato: 

estabelecer  ações  educativas  que  propiciem  aos 

educandos e educadores, independente do grupo étnico 

a  valorização  da  cultura  afro-brasileira:  influência 

corporal, artística, oralidade, social. Valorizar as culturas 

regionais  e  periféricas,  quilombolas,  associações 

culturais,  irmandades  religiosas,  Movimento  Negro. 

Ressignificar  a  visão  estereotipada  sobre  África, 

aprofundando  nas  diversas  contribuições  culturais, 

relações políticas, pluralidade da diáspora, reformular a 
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data pré-estabelecida: Abolição em 13 de maio e reiterar 

explicitando  o  Dia  da  Consciência  Negra  em  20  de 

novembro e o Dia Internacional de Luta pela Eliminação 

da  Discriminação  Racial  em  21  de  março,  explorar  a 

temática durante todo o ano letivo, constantemente. 

Concluímos  que  o  jogo  de  awelé  é  uma 

ferramenta  pedagógica  muito  rica  para  levarmos  a 

cultura, história e arte africana e afro-brasileira para as 

escolas,  como  regem  as  leis  10.639/03  e  11.645/08. 

Levar essas diferentes epistemologias, que não sejam os 

ocidentais,  possibilita  uma  nova  forma  de  perceber  o 

mundo e de se perceber no mundo, oportunizando aos 

alunos  refletirem  e  entenderem  questões  relativas  ao 

racismo  no  nosso  país  e,  o  mais  importante,  como 

podemos, juntos, combater tal prática e dar um fim nisso. 

Ressignificar  e  valorizar  as culturas de matrizes 

africanas é essencial para diminuir a desigualdade entre 

as  pessoas  que  formam  a  diversidade  sócio  cultural 

brasileira.  Em  vista  disso,  o  papel  dos  professores  é 

essencial nessa luta. 
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[...] à valorização da história dos povos africanos [...]; à 
superação  da indiferença,  injustiça  e  desqualificação 
com que os negros, os povos indígenas e, também, as 
classes  populares  às  quais  os  negros,  no  geral 
pertencem, são comumente tratados; à desconstrução, 
por  meio  de  questionamentos  e  análises  críticas, 
objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos 
veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito 
da democracia racial. (BRASIL, 2004, p.9)

Georges  Gneka  diz  que  “Pelo  awalé,  o  jogador 

conhece a alma africana ou a dos baobás, pois é com 

seus  grãos  que  se  joga.  A  diversão  tem  um  pé  na 

mitologia e outro no cotidiano da África.” (LIMA; GNEKA 

e LEMOS. 2005). Através do jogo é possível dar sentido 

a  existência  e  valorização  da  cultura  ancestral,  se 

descobrir  negro  é  um processo  de transformação que 

demanda reflexão e ação contínua,  não é  apenas um 

jogo  é  uma  pedagogia  transformadora  que  permite 

conexão  identitária  e  compreensão  da  valorização 

cultural. 
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QUAL É A MINHA, QUAL É A NOSSA HISTÓRIA?

Maria Lucia Simões Valentim42

Introdução

A prática preconceituosa 
de raça, de classe, de 

gênero ofende a 
substantividade do ser 

humano e nega 
radicalmente a 

democracia.
 (Freire, 2018, p.37)

O  projeto  a  ser  relatado  surgiu  de  uma 

necessidade apresentada por alunas e alunos de um 5° 

ano,  numa  escola  da  rede  municipal  de  São  Paulo. 

Estava realizando a  docência  compartilhada43 com um 

professor de Ciências, que introduzia conceitos básicos 

da área. Neste trabalho inicial, o professor propôs que 

42Pedagoga pela Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo e Coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação 
de São Paulo  http://lattes.cnpq.br/0477151883824202
43 A docência  compartilhada trata-se aqui  do planejamento e  de 
ações protagonizadas pela professora polivalente e pelo professor 
especialista da área de Ciências. 

http://lattes.cnpq.br/0477151883824202
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pensássemos  em uma  atividade  na  qual  pudéssemos 

desconstruir  o  estereótipo  de cientista.  A preocupação 

do  professor  estava  baseada  na  ideia  de  que, 

geralmente, a imagem que as crianças têm de cientista 

está associada a homens brancos e mais velhos, com 

cabelos arrepiados, usando jaleco. 

Planejei,  então,  uma  atividade  na  qual  foram 

apresentadas imagens de não cientistas e de cientistas 

de todos os  continentes,  contemporâneos e de outros 

tempos, homens e mulheres, jovens e idosos, brancos e 

negros. Nesta atividade, todos observaram as imagens e 

tiveram que pensar inicialmente se as fotos eram ou não 

de  cientistas  e  justificar  sua  resposta.  A  pergunta 

lançada então foi: “Esta pessoa é cientista? Por quê?”.

Quando foi  apresentada a primeira foto de uma 

mulher,  uma  aluna  fez  a  seguinte  indagação:  “Mulher 

pode ser cientista?”. Surgiu aí uma questão de gênero 

que foi problematizada, propiciando uma reflexão sobre 

o preconceito vivido pelas mulheres em nossa sociedade 

e  os  papeis  que  podem  e  devem  ocupar,  se  assim 

quiserem.
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Seguimos  socializando  as  discussões  feitas  em 

grupos. Depois de ouvir o argumento de cada grupo, as 

crianças que estavam assistindo puderam concordar ou 

se opor, dizendo se a foto apresentada era ou não de um 

cientista  e  por  que.  No  exato  momento  em  que  foi 

mostrada a foto de um cientista negro, uma aluna negra 

exclamou:  “Credo!”.  Outras  crianças,  dentre  elas 

afrodescendentes, disseram que ele não poderia ser um 

cientista.  Quando  questionei  o  porquê,  surgiram  as 

seguintes falas: “Ele não pode ser cientista porque tem 

cara de vendedor de churrasquinho!”; “Ele tem cara de 

presidiário!”. 

Deparei-me diante de uma situação bastante séria 

e que precisava de muita atenção. Questões referentes à 

autoimagem, autoestima, identidade, representatividade 

começaram a  borbulhar.  Embora  tenha  feito  inúmeras 

perguntas para que todos pudessem refletir,  sabia que 

não seria o suficiente para abordar o assunto.

Percebi  a  necessidade  da  realização  de  um 

projeto mais amplo, que não teria a duração de um ou 

dois meses,  mas a duração que precisasse ter.  Sabia 
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também  que  não  conseguiria  conduzir  esse  trabalho 

sozinha e que precisaria compartilhar com meus pares a 

minha  preocupação.  Precisaria  de  parceiros  que 

participassem do  planejamento  e  da  execução  de  um 

projeto que pudesse tocar com respeito em histórias de 

vida e visões de mundo. 

Precisaria também de subsídios para construção 

dos percursos.  Além da base teórica que orienta meu 

caminhar – refiro-me aqui a Paulo Freire44 e a Fernando 

Hernández45 –  procurei  apoio  nas  Orientações 

Curriculares  e  Expectativa  de  Aprendizagem46 para  a 

Educação Étnico-racial e nas leis 10639/03 e 11645/08.

44Paulo  Freire,  pensador  e  educador  pernambucano,  é  hoje 
referência  mundial  na área da educação e se tornou Patrono da 
Educação Brasileira. Dentre suas obras, uma das mais conhecidas é 
a Pedagogia do Oprimido.
45Fernando  Hernández   é  um  educador  espanhol, Doutor  em 
Psicologia  e  professor  de  História  da  Educação  Artística  e 
Psicologia da Arte na Universidade de Barcelona.  Ele ficou um 
tempo aqui no Brasil.
46 O documento  Orientações Curriculares  e  Expectativas  de 
Aprendizagem Étnico-Racial tem como objetivos  contribuir  com a 
reflexão  e  a  discussão  sobre  o  que  os  educandos  precisam 
aprender relativamente a cada uma das áreas de conhecimentos e 
subsidiar as escolas para o processo de seleção e organização de 
conteúdos ao longo da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio.
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Uma pergunta orientadora de nossa caminhada - 

“Qual é a minha, qual é a nossa história?” - serviu como 

título  de  um  projeto  que  durou  um  ano,  envolveu 

professoras  e  professores  de  diferentes  áreas,  contou 

com a participação de diferentes profissionais da escola 

e da comunidade. 

Objetivos gerais do projeto

Não são contadas histórias de 
heróis e heroínas, princesas e 

príncipes, reis e rainhas, ou 
mesmo relatos cotidianos que 

sejam protagonizados por 
negros. Esse silenciamento e 
não representatividade agem 
diretamente na formação da 

criança e do jovem negro, 
distorcendo sua autoimagem e 

autoestima.
 (PINGO, 2017, p. 49)

Quando decidi realizar o projeto  Qual é a minha, 

qual é a nossa história?, procurei definir alguns objetivos 

gerais  que  orientassem  os  caminhos  a  serem 

percorridos. 
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Por  meio  de  atividades  e  trocas,  tinha  como 

objetivo  promover  o  fortalecimento  da  identidade  e 

melhora  da  autoestima  das  crianças  a  partir  do 

conhecimento de sua própria história  e  a relação dela 

com a  história  das  coletividades  (família,  comunidade, 

Brasil, mundo). 

Em todo o processo, as falas e os pontos de vista 

das crianças deveriam ser respeitados e valorizados. A 

seleção de conteúdos precisaria evidenciar a presença 

de nossos ascendentes na formação de nossa cultura. 

Atividades  precisariam  promover  o  contato  com 

importantes personagens históricos que não aparecem 

nos  livros  didáticos.  Seria  fundamental  destacar  a 

representatividade e o protagonismo negro na História 

do Brasil, nas Ciências e nas Artes. Minha pretensão era 

construir, ao longo de todo o percurso, um fio capaz de 

ligar a história pessoal dos estudantes a outras histórias, 

valorizando,  desta  forma,  a  ancestralidade.  Finalmente 

conseguir  uma  ampliação  na  autopercepção,  na 

autoaceitação  das  crianças  e  na  transformação  na 

relação com o outro.



249

Segundo  Pingo  (2017)  é  necessário  que 

educadores pesquisadores e reflexivos colaborem “com 

o fortalecimento da identidade e ou das identidades, das 

crianças e dos jovens,  empoderando-os socialmente e 

transformando a maneira de eles se relacionarem entre 

si e também com o conhecimento”(p. 23).

Opção metodológica e referencial teórico

Sabia  que  os  desafios  não  seriam  poucos. 

Precisaria  abordar  temas  complexos  que  exigiriam 

estudo e  muita  reflexão.  Precisaria  construir  caminhos 

por  meio  dos  quais  pudesse  encontrar  as  condições 

verdadeiras de aprendizagem, como diz Freire (2018): 

(...)  nas  condições  de  verdadeira  aprendizagem  os 

educandos vão se transformando em reais  sujeitos da 

construção  e  da  reconstrução  do  saber  ensinado,  ao 

lado  do  educador,  igualmente  sujeito  do  processo.” 

(FREIRE, 2018, p. 28)

Como  nos  diz  Freire  (2018),  devemos  nos 

reconhecer  como  seres  inacabados,  e  que  “não  há 
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docência sem discência” (p. 25). Devemos também estar 

abertos às indagações de nossos alunos e alunas e criar 

possibilidades para a construção do conhecimento. 

Optei por realizar um projeto interdisciplinar por se 

tratar  de uma modalidade organizativa do currículo  no 

qual estão presentes: a pesquisa, a problematização, a 

desfragmentação  do  conhecimento,  a  valorização  do 

diálogo,  o  respeito  aos  saberes  das  crianças,  a 

autonomia  docente,  o  protagonismo  de  todos  os 

envolvidos no processo e a produção de conhecimento.

Segundo  Hernández  (1998),  num  projeto  de 

trabalho, o docente deve exercer sua autonomia e seu 

papel  de investigador,  promovendo a desfragmentação 

do conhecimento que se aprende na escola, conectando 

este  à  realidade  por  meio  do  diálogo  e  da  pesquisa, 

considerando  alunos  e  alunas  como  sujeitos  da 

aprendizagem, promovendo assim a sua autonomia.

As questões étnico-raciais estão presentes dentro 

e fora da escola. Estamos falando de questões históricas 

e  sociais  que  impactam  na  vida  das  pessoas.  Na 

pedagogia de trabalho,  Hernández (1998)  propõe uma 
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transgressão  na  educação,  apresentando  conteúdos 

“como realidades socialmente construídas que, por sua 

vez,  reconstroem-se  nos  intercâmbios  de  culturas  e 

biografias que têm lugar na sala de aula” (p.12). Ele nos 

fala de um trabalho que forma alunas e alunos para a 

cidadania  e  de  oferecer-lhes  “elementos  para  que 

tenham possibilidades de construir sua própria história, 

diante  do  que  vem determinada  por  sua  condição  de 

gênero, etnia,  classe social  e situação econômica.”  (p. 

24).

Freire  (2018)  nos  pergunta:  “Por  que  não 

estabelecer  uma  ‘intimidade’  entre  os  saberes 

curriculares  fundamentais  aos  alunos  e  a  experiência 

social que eles têm como indivíduo?" (p. 32) Pretendia 

realizar um projeto interdisciplinar no qual fosse possível 

estabelecer  a  “intimidade”  entre  saberes  fundamentais 

relacionados  à  história  e  cultura  afro-brasileiras  e 

africanas, ao respeito à diversidade, assim como propõe 

a Lei 10.639/03, com experiências individuais, “de forma 

que  os  educandos,  das  mais  variadas  ascendências, 

[tivessem] orgulho de seu pertencimento étnico-racial e, 
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com isso, o ‘outro’ [passasse] a ser o diferente e não o 

inferior.”47  

(...)  uma  das  tarefas  mais  importantes  da  prática 
educativo-crítica é propiciar  as condições em que os 
educandos  em  suas  relações  uns  com  os  outros  e 
todos  com  o  professor  ou  a  professora  ensaiam  a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como 
ser  social  e  histórico,  como  ser  pensante, 
comunicante,  transformador,  criador,  realizador  de 
sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (...) 
A assunção de nós mesmos não significa a exclusão 
dos outros. (FREIRE, 2018, p. 42)

Pretendia  realizar  um  projeto  no  qual  fosse 

possível  trazer  propostas  que  rompessem  com  uma 

visão eurocêntrica, ou seja, realizar práticas decoloniais, 

“considerando  pessoas  negras  e  seus  descendentes 

como protagonistas” 48  da história. 

Representatividade  e  protagonismo  negro  nas 

Ciências

47SÃO  PAULO.  Orientações  Curriculares:  expectativas  de 
aprendizagem para a educação étnico-racial  na educação infantil, 
ensino fundamental e médio / Secretaria Municipal de Educação – 
São Paulo: SME / DOT, 2008. (p. 17)
48 Idem. (p. 17)
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Estava trabalhando o gênero biografia nas aulas 

de  Língua  Portuguesa.  Este  gênero  textual  nos 

acompanharia ao longo de todo o nosso percurso, pois 

um dos objetivos do projeto era visitar histórias de vida 

que  ajudassem  as  crianças  compreender  melhor  a 

própria história. 

A  primeira  atividade  proposta  no  projeto  foi  o 

estudo da biografia de Emmanuel  Dongala49,  que para 

algumas crianças não poderia ser  um cientista por  ter 

“cara de vendedor de churrasquinho” e para outras, “cara 

de  presidiário”.  Embora  tenha  feito  alguns 

questionamentos  referentes  a  essas  falas,  não  havia 

ainda revelado que Emmanuel Dongala era de fato um 

cientista. 

Nesse  estudo,  alunas  e  alunos  descobriram  as 

dificuldades  de  Dongala  para  conseguir  estudar, 

conheceram as  dificuldades  encontradas  em seu  país 

por causa de uma guerra civil. Descobriram ainda que, 

49Emmanuel Dongala nasceu na República do Congo no ano de 
1941. É um cientista com PhD em física. É também um romancista 
que,  por  sua  excelência  literária,  ganhou  um  importante  prêmio 
literário, o  Fonlon Nichols Prize em 2003.  É professor de Química 
no Simon's Rock College, Massachusetts, e professor de Literatura 
Africana Francófona no Bard Collage de Nova Iorque.
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além  de  cientista,  Dongala  é  um  romancista  e 

dramaturgo  que  recebeu  prêmios  importantes  pela 

qualidade  de  seu  trabalho.  Após  esse  estudo, 

retomamos as questões apresentadas inicialmente sobre 

discriminação racial.  Ficava uma dúvida ao término da 

atividade:  as  respostas  dadas  traduziram um juízo  do 

que  era  ser  certo  ou  errado  dizer  ou  traduziram 

sentimentos?  Minha  hipótese  ficava  com  a  primeira 

alternativa. Saber que é errado ser racista não significa 

não ser racista.

Teria  então  que  abordar  esse  tema  propondo 

atividades diferenciadas, utilizando linguagens e espaços 

diversos.

Em  parceria  com  o  Professor  Orientador  de 

Informática  Educativa,  fizemos  uma  roda  de  conversa 

para  falar  sobre  preconceito  e  racismo  na  Sala  de 

Informática. Em seguida, alunas e alunos iniciaram uma 

pesquisa de biografias de cientistas negras e negros do 

Brasil e do mundo.  

Em nossa conversa, ouvimos inicialmente o que 

cada  um  pensava  sobre  o  significado  das  palavras 
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preconceito e racismo. Diferentes formas de preconceito 

foram discutidas. Situações de preconceito vividas pelas 

crianças e pelos professores foram relatadas. Após os 

relatos,  retomamos  o  conceito  destas  palavras. 

Conseguimos identificar nos relatos muitas situações de 

racismo.

Logo após o término da roda de conversa, alunas 

e alunos se dirigiram em duplas aos computadores para 

realizar  uma  pesquisa  de  biografias  de  cientistas  do 

Brasil  e  do  mundo.  Previamente  selecionei  nomes  de 

cientistas negras e negros de diferentes origens, imprimi 

suas fotos, visitei mais de um site e elaborei questões 

para a condução da pesquisa. As duplas escolheram os 

nomes dos cientistas e tiveram que identificar a foto dos 

mesmos para  a  escolha do computador  no  qual  iriam 

trabalhar.

O  resultado  dessa  pesquisa  foi  socializado  em 

sala de aula e depois orientou a construção de um mural 

que  seria  exposto  na  Feira  Cultural,  Científica  e 

Tecnológica no segundo semestre.
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Dentre as biografias estudadas e compartilhadas, 

estavam  as  histórias  de  vida  de  Mary  Jackson, 

Katherine  Johnson  e  Dorothy  Vaughan,  cientistas 

negras  que  participaram  de  forma  decisiva  em 

pesquisas na NASA no período da Guerra Fria, num 

momento crucial da corrida espacial.

Planejei  então a exibição do filme  Estrelas além 

do  tempo50 que  conta  a  história  de  um  grupo  de 

cientistas  da  NASA  formado  por  mulheres  afro-

americanas,  dentre  elas  Mary  Jackson,  Katherine 

Johnson e Dorothy Vaughan. As crianças participaram 

deste planejamento, fazendo a apresentação e o registro 

da  atividade.  Após  a  exibição  pudemos  discutir  sobre 

duas questões importantes: a racial e a de gênero.

Ficaram evidenciadas nas falas a indignação ao 

ver a forma como essas mulheres negras foram tratadas 

e  a  admiração  por  vê-las  superando  obstáculos  com 

tanta determinação e coragem, fazendo tanta diferença 

na História.

50 Estrelas Além do Tempo - Direção:  Theodore Melfi – Estados Unidos 
da América, 2016. 
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Nas  aulas  de  Língua  Portuguesa  trabalhei  o 

gênero relato pessoal. Iniciamos registros de relatos em 

diários. Logo após a exibição do filme, solicitei que neles 

registrassem suas impressões sobre o filme. Faríamos, 

futuramente,  a  apresentação e  a  recomendação deste 

filme no mural da Feira Cultural, Científica e Tecnológica. 

Corpo, movimento e identidade

Logo no início deste relato pude expressar minha 

preocupação  com  a  identidade,  autoestima  e  a 

autoimagem  das  crianças.  Compartilhei-a  com  meus 

pares.  Consegui  estabelecer  uma  importante  parceria 

com o Professor de Educação Física e com a Professora 

de Artes.  Ambos desenvolveram atividades nas quais, 

corpo,  movimento  e  identidade  foram  trabalhados  de 

forma  integrada.  Curiosamente  ambos  já  estavam 

desenvolvendo  projetos  que  conversaram  com  as 

minhas propostas.

O  Professor  de  Educação  Física  estava 

trabalhando  com  movimentos  corporais  na  ginástica 
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artística.  Quando  relatei  a  razão  pela  qual  estava 

fazendo  o  projeto  Qual  é  a  minha,  qual  é  a  nossa 

história?,  ele  mudou  o  planejamento  desta  turma. 

Continuou  trabalhando  os  movimentos  corporais,  mas 

agora  na  capoeira.  Além  do  trabalho  com  o  corpo, 

propôs um estudo sobre a história da capoeira.

A  Professora  de Artes  já  estava  desenvolvendo 

um  projeto  chamado  “Quem  sou?”.  Seu  objetivo  era 

trabalhar identidade a partir de movimentos corporais. A 

elaboração  e  a  realização  deste  trabalho  estiveram 

respaldadas  por  um  referencial  importante:  Larrosa51, 

Freire, Andrade e Godoy52, a Lei 11645/0853 e o Projeto 

Político Pedagógico da Escola.

Na  primeira  etapa,  as  crianças  tiveram  que  se 

apresentar  de  forma que não utilizassem a linguagem 

oral. Depois tiveram que encontrar gestos que fizessem 

51LARROSA, Jorge –  Linguagem e Educação depois de Babel – 
Autêntica Editora, Belo Horizonte, 2004.
52ANDRADE, Carolina Romano de e GODOY, Kathya Maria Ayres 
de-   Dança  com  crianças:  propostas,  ensino  e  possibilidades  – 
Apprys Editora, São Paulo, 2018.
53A  Lei  11645/08  estabelece  a  obrigatoriedade  da  temática 
“História  e  Cultura  Afro-brasileira  e  Indígena”  na  rede  oficial  de 
ensino.
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com  mais  frequência  na  escola.  Investigaram  quais 

gestos  são  delas,  quais  são  reproduzidos  (atividade 

difícil que demandou muito tempo) e quais movimentos o 

outro  também  faz.  A  análise  desses  movimentos 

possibilitou a narrativa de histórias de vida e histórias da 

comunidade.  Numa  nova  etapa  foi  iniciada  a 

ressignificação  dos  gestos.  A  partir  dos  gestos  foram 

construídas células de frases, construídas por meio de 

movimentos. Este trabalho foi realizado em duplas, em 

trios  e  em  grupos.  Neste  momento  entrou  a  questão 

estética.  Foram  criadas  frases  de  movimentos  que 

pudessem fazer sentido para quem assistisse. Ao longo 

do percurso surgiram situações de deboche, preconceito 

com  o  corpo  do  outro,  preconceito  racial.  Essas 

situações foram mediadas pela Professora. No final do 

projeto, fizeram uma apresentação no próprio grupo.

Histórias individuais e coletivas
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Um  dos  objetivos  do  projeto  foi  promover  a 

construção  da  identidade  e  da  autoestima  a  partir  da 

compreensão de que a história individual está ligada à 

história  das coletividades,  assim como as histórias  de 

pessoas do presente estão ligadas às do passado. 

No ano de 2017 o professor de História trabalhou 

conceitos  básicos  da  área  nas  aulas  de  docência 

compartilhada  com  esses  mesmos  alunos.  Um  dos 

questionamentos propostos nesta construção foi  “quem 

faz  a  história?”.  Após  algumas  aulas  e  muitas 

discussões,  o  grupo conseguiu entender  que todas as 

pessoas são sujeitos da história. Entenderam que esses 

sujeitos não são apenas personalidades destacadas nos 

livros didáticos. 

Retomei essa mesma questão antes de propor a 

escrita de uma autobiografia.  Ao retomar esta questão 

quis ressaltar que todas as histórias de vida são muito 

importantes. 

Na  aula  de  Língua  Portuguesa  trouxe  a  música  Eu54 

composta por Paulo Tatit. Além de cantá-la, exploramos 

o gênero canção, pensando se toda canção é música e 

54Música do CD Canções Curiosas do Grupo Palavra Cantada. 
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se  toda  música  é  canção.  Em  seguida  estudamos  o 

formato  do  texto  (versos  e  estrofes)  e  por  fim  o  seu 

conteúdo.  Fizemos  a  análise  da  letra  que  é  uma 

narrativa que fez todo mundo pensar sobre a importância 

dos laços existentes entre a história de cada um e a dos 

antepassados. Falamos então sobre ancestralidade. 

Propus que fizéssemos uma tarde de entrevista 

com avôs e avós para que pudéssemos ouvir as suas 

histórias de vida.  Retomei  um conteúdo trabalhado no 

ano  anterior  nas  aulas  de  História:  fontes  históricas. 

Dentre  elas  aparece  a  entrevista  como  fonte  histórica 

oral.  O  objetivo  com  a  entrevista  era  possibilitar  a 

produção  de  narrativas  orais  cheias  de  significado  e 

memórias para as histórias das famílias e das crianças.

Estudamos  o  gênero  entrevista.  As  crianças 

participaram  de  cada  etapa.  O  protagonismo  e  a 

construção da autonomia fizeram parte de praticamente 

todas as atividades propostas. Nessa atividade, alunas e 

alunos fizeram a lista de avôs e avós que poderiam ser 

convidados,  confeccionaram convites  após a  produção 

coletiva do texto. Alguns se ofereceram para escrever e 
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outros para ilustrar os convites. Todos participaram da 

produção  de  perguntas.  Procurei  agrupar  as  mesmas. 

Cada  criança  ficou  com uma ou  duas  perguntas  para 

memorizar.  Foram  eleitos  os  responsáveis  pela 

recepção,  pela  organização e  condução da  entrevista, 

pelo microfone e pelo registro (fotos e vídeos).

O espaço escolhido para o evento foi a Sala de 

Vídeo.  No  dia  da  entrevista  trouxe  móveis  e  objetos 

antigos para a montagem de um cenário que pudesse 

nos  remeter  ao  passado  e  preparar  um  ambiente 

especial  para  a  recepção  dos  avôs  e  das  avós.  O 

Professor Orientador de Informática Educativa ajudou na 

organização e no registro da atividade,  providenciando 

os microfones, o som e os tablets. Antes da chegada de 

nossos convidados, organizamos o espaço e fizemos um 

ensaio. 

Foi  uma tarde absolutamente incrível.  Dos cinco 

convidados, estiveram presentes duas avós e um avô. 

Fiquei  assistindo  à  entrevista  com  muita  tranquilidade 

enquanto  os  responsáveis  pela  organização  e 

entrevistadores  trabalhavam  com  muita  seriedade. 
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Todas as perguntas foram respondidas. Algumas dessas 

questões se referiam a situações de preconceito racial. 

Uma avó e um avô são negros. O marido da avó branca 

é negro também. Ouvimos os relatos de discriminação 

racial que sofreram. 

Todos ficaram sensibilizados com as histórias de 

dificuldades  e  de  superação.  Também  ficaram  muito 

encantados com uma avó que adora contar histórias e 

com um avô  que tocou belas  canções em um violão. 

Nossos convidados falaram também sobre a importância 

da escola na vida de todas as crianças, deixando uma 

mensagem  de  incentivo.  No  término  da  entrevista, 

comemos bolo com chá e com café. As netas levaram 

suas  avós  e  seu  avô  para  conhecer  os  espaços  da 

escola.  Ficamos  um  tempo  ainda  batendo  um  papo 

gostoso. A turma parecia não cansar de fazer perguntas, 

de fotografar e de fazer filmagens. 

Depois das despedidas, voltamos à sala de aula. 

Conversamos sobre a tarde que tivemos. Propus  uma 

tarefa para casa que permitisse a valorização da história 

familiar. Contar aos familiares a experiência que viveram 
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e  também  escrever  um  relato  no  diário.  Sugeri  que 

pedissem aos pais para contarem as histórias dos avós e 

suas histórias de infância.

No dia seguinte propus que iniciássemos a escrita 

de uma autobiografia. Pedi que trouxessem uma cópia 

da  certidão  de  nascimento  para  darmos  início  a  esse 

trabalho.  Muitos  dias  se  seguiram  para  a  conclusão 

desta proposta, pois o trabalho foi realizado em etapas 

com a leitura  de documentos pessoais,  construção de 

uma  árvore  genealógica,  coleta  de  informações  com 

familiares,  escrita  de  textos,  socialização  de  fotos, 

desenho de autorretrato etc. Este trabalho foi exposto na 

Feira Cultural, Científica e Tecnológica.

Representatividade  e  protagonismo  negro  na 

literatura

A  Professora  da  Sala  de  Leitura  selecionou  e 

produziu  material  para  que  as  crianças  pudessem 

conhecer a biografia e a obra de importantes escritoras e 

escritores negros:  Carolina Maria de Jesus,  Conceição 
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Evaristo, Henrique Cunha Junior, Abdias do Nascimento, 

Heloísa Pires Lima e Kiusam de Oliveira. Trouxe também 

Mulheres  Negras  na  poesia  de  São  Paulo:  Carmem 

Faustino,  Elizandra  Sousa,  Débora  Marçal,  Janaína 

Teodoro, Jenyffer Nascimento, Lady Freitas, Mel Duarte, 

Luz Ribeiro, Priscila Preta e Queen Nzinga Maxwell.  A 

cada aula foi apresentada uma biografia diferente.  Em 

um  relato  uma  aluna  negra  disse  que  achou  as 

atividades  interessantes  porque  nunca  tinha  visto 

escritores negros. 

Em sala de aula fiz a leitura compartilhada do livro 

Quarto de despejo: o diário de uma favelada de Carolina 

Maria de Jesus. Todos os dias, logo no início da aula, lia 

uma parte. Muitas vezes as crianças pediam para eu ler 

além do trecho que havia reservado para o dia. A leitura 

dessa obra preciosa inspirou alunas e alunos em seus 

relatos  no  diário.  Percebi  uma  identificação  e  uma 

admiração  crescente.  Num  dia  ouvi  a  seguinte 

declaração: “Gostaria de ter uma mãe como a Carolina.” 

Sabendo das enormes dificuldades materiais vividas por 

essa  mulher  incrível,  pude  concluir  que  a  admiração 
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estava associada a sua força e a relação que tinha com 

os  filhos.  Não  estávamos  diante  de  uma  ficção.  Em 

alguns  momentos  ríamos  com  seus  relatos,  mas  na 

maioria das vezes sentíamos o sofrimento por ela vivido. 

Muitos alunos e alunas são moradores de comunidades 

próximas  à  escola.  No  decorrer  das  leituras  não 

deixaram  de  identificar  alguma  situação  semelhante 

vivida  por  eles  ou  por  seus  vizinhos  e  de  fazer  seus 

relatos orais. Um aluno esperava ansioso todos os dias 

pela  leitura  e  não  escondia  seu  descontentamento 

quando  acontecia  algum  fato  inesperado  que 

comprometia  a  atividade.  Carolina  Maria  de  Jesus 

ajudou todos a  construir  uma visão mais  crítica  sobre 

desigualdade social, fome, preconceito dentro e fora da 

favela,  o  contexto  social  e  político  da  época,  as 

promessas de políticos em época de eleições e a falta de 

políticas  públicas  que  promovessem  a  melhora  das 

condições  de  vida  das  pessoas  que  moravam  nas 

favelas. Uma obra escrita em meados do século XX nos 

ajudou  a  fazer  uma  leitura  do  mundo  atual.  Nos  fez 

também sentir um imenso orgulho por conhecer a obra e 
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a vida de uma importante escritora negra que enfrentou 

dificuldades vividas por muitas pessoas na atualidade.

Ainda em parceria com a Professora de Sala de 

Leitura, propus rodas de leitura de contos africanos. Em 

nossas aulas de História, procurei mostrar que os navios 

negreiros trouxeram pessoas para serem escravizadas e 

que elas não trouxeram bens materiais, mas carregavam 

consigo  sua  cultura,  suas  tradições,  seus  saberes 

tecnológicos, suas histórias etc. O contato com os contos 

africanos  possibilitaria,  dentre  tantas  outras  coisas,  o 

contato  com  histórias  que  atravessaram  o  Oceano 

Atlântico,  com  histórias  que  vieram  da  África.  A 

Professora da Sala de Leitura organizou o empréstimo 

de livros. Cada um deveria ler um livro e escolher um 

conto para ler para crianças do 1° ano. Todos ensaiaram 

a leitura do conto escolhido em pequenas rodas. Foram 

também  responsáveis  pela  organização  do  evento, 

reservando  a  Sala  de  Leitura,  escrevendo  um convite 

para  as  crianças  do  1°  ano,  decidindo  quem faria  os 

registros (fotos e filmagem) com tablets.    
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No dia do evento, alunas e alunos do 1° e do 5° 

ano se misturaram, formando rodas para a leitura dos 

contos. Ao final da leitura, utilizando um mapa no chão, 

alunas e alunos do 5° ano convidaram as crianças do 1° 

ano para mostrar que a África não é um país e sim um 

grande  continente  com  paisagens,  países  e  povos 

diferentes.  Contaram a  elas  que  de  lá  vieram nossos 

ancestrais e que estes trouxeram tudo o que sabiam - 

sua tecnologia, sua cultura, incluindo suas histórias.

      

A  representatividade  e  o  protagonismo  negro  na 

História

As  aulas  de  História  foram  fundamentais  em 

nossa  caminhada.  Viajamos  longe  no  tempo  e 

encontramos  nossos  ancestrais  ao  estudarmos  o 

surgimento do gênero homo na África, a migração dos 

homo sapiens e teorias de ocupação das Américas, os 

primeiros habitantes do território que viria a ser o Brasil. 

Retomamos o estudo sobre a invasão das terras 

americanas pelos europeus, a chegada dos portugueses, 
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o processo de colonização, a escravização e o genocídio 

de povos indígenas pelos bandeirantes.  Estudamos os 

ciclos  econômicos,  o  tráfico  negreiro,  o  trabalho  de 

pessoas escravizadas, a resistência indígena e negra, a 

formação  dos  quilombos,  os  modos  de  vida  na  casa 

grande e na senzala, as revoltas populares, o movimento 

abolicionista,  as  condições  de  vida  dos  negros  na 

atualidade. As aulas de História foram fundamentais para 

falarmos  de  diversidade,  formação  cultural, 

ancestralidade,  opressão,  resistência  e  protagonismo 

negro em todo esse percurso histórico. 

Pingo (2017) ressalta a importância de rompermos 

com a visão eurocêntrica da história, pensando práticas 

decoloniais.   Os  nomes  de  personagens  que  não 

aparecem nos livros didáticos como o de Luisa Mahin, 

Teresa  de  Benguela,  Zumbi  de  Palmares,  Francisco 

José  do  Nascimento  (Dragão  do  Mar),  João  Cândido 

(Almirante  Negro)  e  André  Rebouças  estiveram 

presentes  em  nossos  estudos.  Esses  nomes  foram 

repetidos  muitas  vezes  em atividades  diversas.  Saber 

que esses personagens históricos sempre lutaram pela 
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liberdade foi fundamental para entender o protagonismo 

negro na História do Brasil.

Presença negra numa manifestação popular 

O  Bumba-meu-boi  é  uma  manifestação  cultural 

que  acontece  em  todo  o  Brasil,  recebendo  nomes 

diferentes  como  Boi-bumbá,  Boi  de  mamão...  Esta 

manifestação recebeu influência das matrizes indígena, 

lusa e africana.  Recebeu o título de patrimônio cultural 

brasileiro.  Por  todas  essas  razões  e  como  forma  de 

valorizar  o cancioneiro  popular,  escolhi  o  Bumba-meu-

boi para a apresentação em nossa Festa Junina. Escolhi 

o  boi  do  Maranhão  porque  foi  o  que  mais  recebeu 

influência  da  cultura  africana.  A  música  escolhida  foi 

Toada licença55.

Sou  professora  orientadora  do  Coral  da  escola. 

Uni  então as crianças dos 5°s anos às do Coral  para 

essa  apresentação  que  envolveria  canto,  percussão  e 

dança.

55Bumba-meu-boi de Pindaré – São Luís/MA
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Contei  com  a  parceria  de  nosso  Professor  de 

Música (Instrutor de Bandas e Fanfarras) na percussão, 

de um pai de uma das alunas do Coral no violão e de um 

aluno do 9° ano no violino. Eles participaram dos ensaios 

trazendo suas preciosas contribuições. A confecção do 

Boi  ficou  sob  a  responsabilidade  de  um estagiário  de 

Artes. 

No  dia  da  apresentação  as  crianças  dançaram, 

cantaram  e  tocaram  percussão.  O  Professor  de 

Educação  Física  interpretou  o  Boi  e  uma  das  alunas 

dançou  com  ele.  As  famílias  assistiram  admiradas, 

repetindo o refrão da música. O Professor Orientador de 

Informática Educativa, junto à imprensa jovem, fez todos 

os registros.

Representatividade e protagonismo negro na música

No estudo sobre contos clássicos, conhecemos a 

música  Minha  Rapunzel  tem  dread da  MC  Soffia. 

Fizemos uma análise da letra da música. Em seguida, 

propus que estudássemos a  biografia  da  compositora. 
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MC Soffia é uma rapper, cantora e compositora que fala 

em suas canções sobre preconceito, racismo, machismo 

e autoestima. 

Além de estudar sua biografia, assistimos a uma 

entrevista,  na  qual  MC  Soffia,  além  de  falar  do  seu 

trabalho,  faz  críticas  ao  racismo.  Assistimos  aos 

videoclipes  Menina  Pretinha,  África e  Minha  Rapunzel 

tem Dread. Cantamos suas canções. 

No ano de 2018, perdemos Dona Ivone Lara, a 

grande Dama do Samba. Resolvi estudar sobre a origem 

do samba, para que as crianças pudessem conhecer e 

apreciar  esse  ritmo.  Estudamos  a  biografia  de  Dona 

Ivone Lara e a história do samba. 

Escolhi  a  música  Sorriso  Negro para  cantarmos  e 

apresentarmos junto ao Coral da escola. Esta música foi 

apresentada  em  muitas  ocasiões  na  qual  tínhamos  a 

presença das famílias.

Propus  que,  no  I  Dia  da  Família  na  Escola, 

fizéssemos  uma  oficina  de  samba,  com  uma 

apresentação  da  História  do  Samba  seguida  de  uma 

Roda  de  Samba.  Selecionei  previamente  sambas  de 
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importantes compositores e imprimi suas letras. Com a 

ajuda de uma professora, montei um painel com fotos e 

biografias  de  compositores  famosos  na  Sala  de 

Informática,  onde  aconteceria  o  evento.  Levei  para  a 

escola  instrumentos  de percussão,  convidei  um amigo 

músico  conhecedor  de  um vasto  repertório  e  convidei 

familiares  que quisessem tocar  algum instrumento.  No 

dia do encontro, o Professor de Música contou a História 

do  Samba utilizando projeção de imagens.  Após essa 

apresentação, iniciamos a Roda de Samba na qual os 

participantes  ficaram  à  vontade  para  cantar  e  tocar. 

Tivemos  a  presença  de  um  pai  com  seu  violão. 

Cantamos muitos sambas de muitos compositores. Um 

deles foi Sorriso Negro de Dona Ivone Lara.

Representatividade e protagonismo negro no cinema 

- ficções e realidades

Já  havia  começado  a  trabalhar  o  protagonismo 

negro  no  cinema  ao  exibir  o  filme  Estrelas  Além  do 

Tempo. 
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Queria  agora  trazer  o  filme  Mãos  talentosas56. 

Propus  então  fazer  uma  sessão  de  cinema  com  a 

presença das famílias. Este filme conta a história real da 

vida de Ben Carson, homem negro que, na infância, teve 

que  enfrentar  e  superar  dificuldades  na  escola,  o 

racismo, a pobreza. Esse filme conta como a mãe teve 

um papel fundamental em sua vida. Ben Carson tornou-

se um dos maiores neurocirurgiões pediátricos. 

Propus a atividade às crianças, reservamos a Sala 

de Vídeo e fizemos os convites. No dia da exibição do 

filme tínhamos presentes cinco mães, dois pais e uma 

avó (a mesma que foi entrevistada e que adora contar 

histórias). Antes da exibição li a sinopse do filme. Meu 

objetivo  era  falar  sobre  preconceito,  importância  da 

família  na  superação  de dificuldades  e  sobre  o  poder 

transformador  da  leitura.  Então  elaborei  algumas 

questões que foram lidas antes da exibição do filme para 

direcionar  um pouco o olhar  dos familiares.  Durante a 

exibição do filme servimos pipoca.

56Mãos Talentosas – Direção: Thomas Carter – Estados Unidos da 
América, 2009.
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Após a exibição, formei grupos com os familiares, 

alunas  e  alunos,  para  pensarmos  juntos  sobre  a 

mensagem do filme. Para tanto, elaborei uma atividade 

na qual trouxe falas da mãe de Ben Carson para serem 

distribuídas aos grupos. Pedi que discutissem as partes 

que  mais  gostaram do  filme  e  que  justificassem suas 

respostas. Em seguida pedi  que comentassem a frase 

que receberam. Trouxe também algumas questões para 

orientar a conversa. Essas perguntas fizeram com que 

os grupos conversassem sobre dificuldades, preconceito, 

superação, a importância da leitura, o papel fundamental 

das famílias e sobre sonhos para o futuro. 

Pude observar que todos participaram e ficaram 

muito  à  vontade.  Num  momento  seguinte,  abrimos  a 

roda e  socializamos as  discussões.  Foi  uma atividade 

muito  rica,  cujo  resultado  reverberou  em  outras 

atividades. 

Os  registros  dessa  atividade  foram  feitos  pelas 

crianças de forma bastante autônoma e pelo Professor 

Orientador de Informática Educativa.
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Numa outra proposta saímos da realidade para a 

ficção. Em parceria com nosso projeto, o Professor de 

Inglês  exibiu  o  filme  Pantera  Negra57 (Black  Panter). 

Esse filme narra a história de um super-herói chamado 

Pantera  Negra  e  se  passa  na  África,  num  reino 

escondido chamado Wakanda. Temos aqui uma história 

na qual o herói é negro, as mulheres são guerreiras e 

entendem  bem  de  tecnologia.  Praticamente  todo  o 

elenco  é  composto  por  atores  negros.  Sabemos  que 

geralmente o negro não ocupa este lugar de destaque 

nas histórias e nem no cinema. Após a exibição falamos 

sobre o  continente africano,  sobre  as personagens do 

filme, a beleza da fotografia e dos figurinos e sobre a 

importância dos homens negros e das mulheres negras 

ocuparem espaços de destaque em nossa sociedade. O 

Professor  de  Inglês  solicitou  um trabalho  de  pesquisa 

sobre a presença da cultura negra na América.

Continuei  trazendo  o  protagonismo  negro  no 

cinema e na História com a exibição do curta metragem 

57 Pantera Negra – Direção: Ryan Clogger – Estados Unidos da 
América, 2018.
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O papel e o mar58. Estamos falando aqui de uma ficção 

com  personagens  reais.  Essa  história  mostra  um 

encontro imaginário entre dois importantes personagens 

da História do Brasil:  Carolina Maria  de Jesus e João 

Cândido, o Almirante Negro.

Antes da exibição estudamos a biografia de João 

Cândido,  o  Almirante  Negro,  Líder  da  Revolta  da 

Chibata. Ouvimos e cantamos a música Mestre Sala dos 

Mares de Aldir Blanc e João Bosco, censurada durante o 

Regime Militar.

Embora as crianças já conhecessem a biografia 

de Carolina Maria de Jesus, exibi alguns vídeos falando 

de sua vida e de sua obra, para que tivessem mais uma 

vez  um  contato  com  a  imagem  de  nossa  querida 

escritora. 

No  dia  da  exibição,  as  crianças  pediram  para 

repetir o filme. Por conhecerem as histórias de vida dos 

personagens, entenderam bem os diálogos. O papel e o 

mar nos  mostra  que heróis  e  heroínas da História  do 

Brasil  são  muitas  vezes  desconhecidos.  No  entanto, 

58 O papel e o Mar – Direção: Luís Antônio Pilar - Brasil, 2012.
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mesmo  que  estejam  por  alguma  razão  esquecidos, 

jamais ninguém conseguirá apagar suas histórias.

Representatividade e protagonismo negro nas artes 

plásticas

Certo dia, na Sala dos Professores, a Professora 

de Artes de outros anos ouvia atenta aos relatos que eu 

fazia a um colega sobre as atividades desenvolvidas no 

Projeto  Qual é a minha, qual é a nossa história?. Ficou 

bastante  interessada  em  poder  contribuir  de  alguma 

forma com o projeto. Falou sobre o lindo trabalho de uma 

artista negra chamada Rosana Paulino. Falou-me sobre 

suas obras e o quanto a admirava. Sua obra fala sobre 

as questões raciais e de gênero, fala sobre a condição 

da  mulher  negra  em  nossa  sociedade  e  sobre  a 

ancestralidade.

Combinamos  então,  naquele  momento  de 

abrirmos um tempo e um espaço para que ela pudesse 

apresentar  a  obra  A linha da vida da artista  (fotos de 
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mãos  que  falam  sobre  ancestralidade  e  identidade 

feminina e negra).

A  Professora  de  Arte  sugeriu  que,  antes  de 

apresentarmos  a  artista,  seria  interessante  fazermos 

uma sensibilização com a turma. Sugeriu também que, 

após  a  sensibilização,  propuséssemos  um  Ensaio 

Fotográfico.

Estávamos  vivenciando  naquele  momento 

situações  de  conflito  e  violência  entre  meninos  e 

meninas. Encontrei um livro chamado As mãos não são 

para bater59,  de Martine Agassi. É um livro infantil  que 

nos  fez  pensar  por  que  as  pessoas  batem,  como  se 

sentem  as  pessoas  que  batem  e  as  pessoas  que 

apanham  e  que  as  mãos  não  devem  servir  para  a 

violência. Podemos, com elas, fazer muitas coisas boas. 

Fizemos  todas  essas  reflexões  juntos.  Em  seguida 

mostrei  fotos  de  mãos  executando  diferentes  tarefas. 

Concluímos  a  atividade  fazendo  uma  análise  das 

imagens.

59AGASSI,  Martine  –  As  mãos não são  para bater  –  Coleção a 
Aprender – Porto Editora, 2018
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Num  outro  momento,  exibi  um  vídeo60 de 

campanha  do  município  de  Macapá  do  combate  à 

violência contra mulheres. Neste vídeo os meninos são 

apresentados  individualmente  a  uma  menina.  É 

solicitado  a  eles  que  façam  um  carinho  nela.  Todos 

atendem prontamente. Num dado momento alguém pede 

para esses meninos baterem na menina. Eles se negam 

a atender a esse pedido e justificam suas decisões. Após 

a exibição refletimos sobre a violência contra a mulher 

em nossa sociedade. O interessante é que, após nossa 

conversa,  alguns meninos pediram para  rever  o  vídeo 

algumas vezes e eu atendi à solicitação.

Seguindo com a sensibilização, numa outra aula 

nos  lembramos  da  atividade  que  fizemos  no  dia  da 

exibição do filme  Mãos talentosas. Falamos novamente 

sobre  o  sonho  que  cada  um  tem  para  o  seu  futuro. 

Depois de socializar seus sonhos, pedi que, pensando 

neles,  respondessem a seguinte questão: “O que farei 

com  as  minhas  mãos  no  futuro?”.  Pedi  que 

60Disponível  em  https://www.youtube.com/watch?v=LjXYHo2Zkqo. 
Acesso em 20 jan 2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjXYHo2Zkqo
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desenhassem  o  contorno  de  suas  mãos  e  no  interior 

delas escrevesse a resposta.  Em seguida solicitei  que 

pintassem a mão. Observei que as crianças escolheram 

cores  de  lápis  que  correspondiam mais  a  cor  de  sua 

pele.  Terminada  a  pintura,  pedi  que  recortassem  o 

desenho  no  contorno  da  mão  e  montamos  o  mural 

colorido. 

Chegou  o  dia  de  conhecermos  a  artista  negra 

Rosana Paulino. A Professora de Artes trouxe um vídeo 

contando  sua  biografia,  apresentando  e  fazendo  uma 

discussão sobre suas obras. Nascida em São Paulo, no 

ano  de  1967,  Rosana  Paulino  é  artista  visual, 

pesquisadora e educadora. Em seu trabalho de pesquisa 

estão  as  questões  de  gênero,  identidade  e 

representação. Nos slides apresentados pela Professora 

de  Artes  vimos  e  analisamos  as  obras  Parede  da 

Memória (1994)  -  fotografias  antigas  de  familiares 

impressas  em  patuás;  Bastidores (1997)  -  fotografias 

sobre tecido, esticados em bastidores nas quais foram 

bordadas linhas pretas nos olhos, na boca e na garganta 

de  mulheres  negras;  a  imagem  de  uma  escultura  de 
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2011 na qual foram utilizados cordão, madeira, plástico e 

metal (uma pessoa negra carregando um fardo); e por 

fim A linha da vida - fotografias de mãos.

A  leitura  e  a  reflexão  das  obras  apresentadas 

foram conduzidas  pela  Professora  de  Artes.  Questões 

referentes à ancestralidade, ao racismo, e à condição da 

mulher  em  nossa  sociedade,  sobretudo  a  da  mulher 

negra,  foram  abordadas.  Tivemos  muitas  falas 

interessantes  e  uma delas  foi  de  um aluno que disse 

com  essas  palavras:  “A  mulher  precisa  ter  voz,  os 

homens sabem que as mulheres não são inferiores, mas 

fazem isso para poder mandar.”.

No término dessa atividade, a Professora propôs 

que as crianças fizessem fotografias de mãos em suas 

casas e na escola, podendo utilizar celulares ou tablets. 

Solicitamos que passassem essas imagens ao Professor 

Orientador da Informática Educativa.

As  fotografias  trouxeram  imagens  de  mãos 

formando mosaicos, mãos de pais, mães e filhos unidas 

numa única  foto,  mãos trabalhando,  mãos no jardim... 

Esse material foi impresso e com ele foi construído um 
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mural. A biografia de Rosana Paulino e imagens de suas 

obras também fizeram parte do mural.

Todos  os  murais  construídos  ao  longo  desse 

percurso foram expostos na Feira Cultural,  Científica e 

Tecnológica.

Ampliação da leitura de mundo por meio da Arte – 

relação escola e museu

Faríamos  uma  visita  ao  Espaço  Olavo  Setúbal 

para  ver  a  Exposição  Brasileira  e  Numismática.  Mas 

antes  de  realizar  a  visita,  resolvi  falar  sobre  a 

importância dos museus para a preservação de nossa 

cultura  e  de  nossa  memória  e  para  conhecer  artistas 

contemporâneos como a Rosana Paulino.

No ano anterior, a mesma turma havia visitado o 

Museu  Afro  Brasil.  Nesta  visita,  além  do  acervo 

permanente,  as  crianças  tiveram  o  contato  com  a 

exposição  Design  e  Tecnologia  no  Tempo  da 

Escravidão, que retratou a construção do cotidiano pelos 

africanos  escravizados.  Retomamos  imagens  de 
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registros  de  nossa  visitação  para  falarmos  sobre  os 

saberes tecnológicos trazidos pelos povos africanos.

Tivemos  o  triste  incêndio  do  Museu  Nacional. 

Resolvi  então  apresentar  vídeos  que  mostrassem  o 

acervo do Museu Nacional. Exibi também a reportagem 

sobre o incêndio. Fizemos uma roda de conversa para 

discutir  a  importância  dos  museus  como  espaços  de 

preservação da história e da cultura de diferentes povos. 

Falamos também sobre a falta de preservação desses 

espaços e a importância de  investimentos na área da 

cultura. 

Chegou  o  dia  tão  esperado  da  nossa  visita  ao 

Espaço  Olavo  Setúbal.  A  Exposição  Brasileira  e 

Numismática nos permitiu retomar tudo o que havia sido 

estudado nas aulas  de História,  pois  foram mostradas 

obras que retratam desde a chegada dos portugueses 

até o período imperial. Foi bastante interessante ver que 

as crianças responderem com tranquilidade as perguntas 

propostas  pelos  monitores.  Numa análise  de uma das 

obras de Debret, um monitor foi corrigido por uma aluna 

ao se referir à pessoa retratada como escravo. A aluna 
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disse que não existiam escravos porque ninguém nasce 

escravo.  Existiam  pessoas  escravizadas.  Uma  das 

monitoras que apenas observava as atividades durante o 

percurso  relatou,  após  a  visita,  que  ficou  bastante 

admirada  com  a  participação  das  meninas  fazendo  e 

respondendo  a  perguntas.  Disse  que,  geralmente,  as 

meninas  participam  menos.  A  visitação  foi  bastante 

proveitosa,  pois  foi  possível  observar  como  artistas 

retratavam  indígenas  e  negros  e  fazer  uma  análise 

crítica dessas imagens. 

Protagonismo e integração da comunidade

O Sarau de Primavera é um evento que acontece 

desde 2012. Neste ano propus uma integração com a 

EMEI que fica ao lado da escola. Alunos do 5° e do 9° 

ano  receberiam as  crianças  da  educação  infantil  para 

uma tarde de recitais e para apresentarem os espaços 

da escola que passariam a frequentar no ano seguinte. 

Alunas e alunos do 5° ano organizaram o evento, 

confeccionaram convites a familiares para participarem 
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do Sarau recitando poesias ou contando histórias. Sob 

orientação  do  Professor  da  Sala  de  Informática, 

confeccionaram  chaveiros  com  o  tema  da  primavera 

para  serem  entregues  como  lembrança  no  final  do 

evento.

O evento aconteceu na Sala de Leitura. No dia do 

Sarau  de  Primavera  as  crianças  da  EMEI  vieram 

acompanhadas  por  suas  Professoras,  Funcionárias  da 

escola e pela Coordenadora. Todos pareciam ansiosos. 

Alunas do 9° ano, a mãe de uma aluna do 5° ano e o 

Estagiário de Artes recitaram lindas poesias. Um aluno 

do 9° ano tocou belas músicas em seu violino. Fizemos 

uma pausa para o lanche. Antes de retornarmos à Sala 

de Leitura, alunas e alunos do 5° e do 9° ano fizeram um 

tour com as crianças da EMEI pela escola, apresentando 

os diferentes espaços e contando experiências bonitas 

vivenciadas neles.

Retornamos  então  à  Sala  de  Leitura.  Dando 

continuidade ao Sarau, a linda avó que esteve na tarde 

de entrevistas veio abrilhantar o nosso evento contando 

lindas histórias infantis de forma dramatizada.
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Para encerrar, as crianças do 5° ano e do Coral 

Canta  Tarsila  cantaram  “Asa  Branca”,  “Trenzinho 

Caipira” e “Sorriso Negro”. Todas as crianças da EMEI 

ganharam  um  chaveiro  como  recordação  dessa  linda 

tarde.

O registro desse evento foi realizado por alunas e 

alunos  do  5°  ano  e  pelo  Professor  Orientador  de 

Informática Educativa.

Espaços de Socialização 

A produção das crianças nas diversas atividades 

propostas ao longo do ano no Projeto  Qual é a minha, 

qual  é  a  nossa  história? pode  ser  socializada  em 

diferentes  espaços  e  tempos.  Quero,  no  entanto, 

destacar a importância de eventos que envolvem  toda a 

comunidade escolar.

Já fiz o relato da apresentação do Bumba-meu-boi 

na  Festa  Junina  e  da  Oficina  de  Samba no  I  Dia  da 

Família na Escola. Agora quero falar de outros eventos e 
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encontros nos quais tivemos a oportunidade de socializar 

a produção de nossos alunos e alunas.

Ao longo do ano, as crianças foram construindo 

narrativas  sobre  nosso  percurso  com  registros 

fotográficos,  vídeos  e  áudios.  Todo  esse  material  foi 

editado  pelo  Professor  de  Informática  Educativa.  Ele 

conseguiu  produzir  dois  vídeos  que  contam  a  nossa 

trajetória,  um  com  atividades  do  primeiro  semestre  e 

outro com atividades do segundo. Devo ressaltar que as 

atividades  finais  não  foram editadas,  pois  encerramos 

nosso projeto no final do ano letivo.

O primeiro vídeo foi apresentado numa socialização de 

práticas no Encontro USP Escola de julho de 2018. Este 

mesmo vídeo foi apresentado na última reunião de pais 

do primeiro semestre.

A Feira Cultural, Científica e Tecnológica é um espaço 

no qual são expostos todos os trabalhos desenvolvidos 

ao longo do ano por toda a escola. Nela foram exibidos 

os  dois  vídeos.  Fizemos  também  a  exposição  das 

autobiografias  e  de  murais  que  deram  destaque  ao 

protagonismo negro nas Artes (literatura, música e artes 
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plásticas),  nas  Ciências  e  na  História.  Fizemos 

apresentações musicais na Sala de Leitura. Com a ajuda 

do Professor de Informática Educativa,  consegui  expor 

vídeos utilizados nas atividades em tablets com fones de 

ouvido, pendurados  na  parede.  Neles  foi  possível  a 

comunidade ver e ouvir a MC Soffia e a Dona Ivone Lara 

cantando,  assistir  ao  vídeo  de  campanha  contra  a 

violência com mulheres, a vídeos contando uma breve 

história  do  samba,  esclarecendo  as  diferenças  entre 

preconceito,  discriminação,  racismo  e  injúria  racial  e 

mostrando o que é desigualdade racial.

Antes do II Dia da Família na escola, as crianças do 5° 

ano  estudaram  a  Declaração  Universal  dos  Direitos 

Humanos – DUDH em comemoração aos seus 70 anos. 

Procurei  contextualizar o surgimento deste documento. 

Após o mundo viver e assistir as atrocidades cometidas 

na 2ª. Guerra Mundial, a DUDH foi proclamada no dia 10 

de dezembro de 1948 por representantes de diferentes 

nações  como forma de  proteger  os  direitos  humanos, 

tornando-se uma norma a ser alcançada por  todos os 

povos. 
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Falamos sobre o nazismo e a 2ª. Guerra Mundial. 

Exibi  o  filme  O  menino  do  pijama  listrado61 e  um 

documentário no qual sobreviventes relatam os horrores 

da  guerra.  Após  as  exibições,  conversamos  sobre  a 

importância dos direitos humanos para a preservação da 

dignidade das pessoas.

Retomamos  nossos  conteúdos  de  História,  com 

nossos  heróis  negros  e  heroínas  negras  e  nossas 

discussões sobre  a desigualdade racial  no Brasil  para 

falar  da  importância  do  Mês  da  Consciência  Negra. 

Ensaiamos  uma  música  infantil  congolesa  chamada 

Banaha.  Colocamos os murais produzidos ao longo do 

ano expostos no pátio. 

No II  Dia da Família na escola pedi  a participação de 

outros  professores  e  funcionários  durante  a 

apresentação  que  aconteceria  no  palco.  Neste  dia 

tivemos  uma  linda  apresentação  musical  coordenada 

pelo Professor de Música. 

Seguida à apresentação,  alunos e alunas do 5° 

ano  apresentaram  um  texto  explicando  o  que  é  a 

61 O menino do pijama listrado – Direção: Mark Herman – Estados 
Unidos da América, 2008.
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Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos.  Procurei 

explicar  em  qual  contexto  a  DUDH  foi  escrita  e 

proclamada.  Falei  aos  pais  sobre  a  importância  dos 

direitos  humanos  e  que  nossa  Constituição  1988  foi 

escrita  com  base  na  DUDH.  Crianças  e  professores 

fizeram a leitura de seus artigos. Leram também alguns 

artigos de nossa Constituição. 

Um dos funcionários da escola, que é um rapaz 

negro, leu o texto falando sobre a importância do Mês da 

Consciência  Negra.  Neste  texto  foi  dado  destaque  à 

desigualdade  racial  no  Brasil.  Após  essa  leitura,  fiz 

referência à nossa Constituição e à DUDH, procurando 

mostrar  que  somos  diferentes  e  nossas  diferenças 

devem  ser  respeitadas.  No  entanto,  somos  iguais 

perante a lei e nossos direitos devem ser garantidos. 

Voltamos  então  às  apresentações.  Alunos  e 

alunas  do  5°  ano  fizeram  a  leitura  dos  poemas  O 

pequeno  príncipe  preto,  Princesa  da  Pele  Preta  e 

Sonhos não tem cor de Marcelo Serralva. O Coral e o 5° 

ano cantaram juntos, dentre outras canções, Banaha.
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O ano letivo estava chegando ao final e com ele, o nosso 

Projeto  Qual  é  a  minha,  qual  é  a  nossa  história?. 

Registros importantes foram feitos nos diários, material 

que as crianças levariam consigo. Fotografias e vídeos 

foram  editados  e  divulgados  pelo  Professor  da 

Informática Educativa em nossa página na rede social 

para que todos pudessem ter acesso. 

Na última reunião de pais, exibi o vídeo com as 

atividades  do  segundo  semestre.  Durante  todo  o  ano 

letivo  o  resultado  de  nosso  trabalho  foi  muito  bem 

avaliado pelas famílias. Muitas estiveram presentes nas 

atividades  que  aconteceram  ao  longo  do  projeto  e 

conheceram de perto nossas propostas.

Avaliação do projeto

Nós  tivemos  vários  momentos  de  avaliação  em 

rodas de conversa, em produções escritas, em rodas de 

leitura,  na  visita  ao  museu,  nas  socializações,  em 

conversas informais, no protagonismo das crianças, nos 
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lindos penteados dos cabelos crespos, que passaram a 

ficar mais soltos. 

No Espaço Olavo Setúbal na Exposição Brasileira 

e Numismática, as crianças demonstraram, ao responder 

às questões propostas pelo monitor, uma visão crítica e 

um domínio dos conhecimentos da área de História. 

A  menina  que  disse  “Credo!”  ao  ver  a  foto  de 

Emmanuel Dongala fez a seguinte declaração em um dia 

em que andávamos abraçadas em direção à sala de aula 

após o intervalo: “Pro, eu sou negra, porque minha mãe 

é negra e meu avô é negro.” Foi o seu avô que veio à 

entrevista na Tarde com as avós e com os avôs e tocou 

violão para nós. 

Numa  de  nossas  avaliações  finais,  fiz  a  seguinte 

pergunta  ao  grupo:  “Quem  aqui  se  considera  uma 

pessoa afrodescendente?”.  Todos os afrodescendentes 

levantaram  a  mão.  Levantou  a  mão  também  o  aluno 

mais branco da sala. Todo mundo deu risada e ele disse 

“Ué, meus ancestrais vieram da África!”

A realização do projeto Qual é a minha, qual é a 

nossa  escola?,  promoveu  muitas  oportunidades  de 
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diálogos  e  reflexões  sobre  racismo,  identidade, 

representatividade, nas quais alunos e alunas puderam 

protagonizar o processo de construção de conhecimento 

nas  diferentes  áreas  do  conhecimento,  utilizando 

diferentes  linguagens  e  espaços.  As  crianças 

compreenderam  que  a  própria  história  está  ligada  a 

outras histórias de vida de familiares, de pessoas que os 

antecederam.

Percebi,  ao  final  de  todo  o  processo,  que  tive  a 

oportunidade de fazer reflexões que jamais tinha feito. 

Entendi que falar sobre racismo e transformar visões de 

mundo e atitudes é algo absolutamente complexo. Não 

exige apenas conhecimento. Exige uma leitura de si e do 

outro, o que não é nada fácil de fazer.

Considerações finais

“(...) a cultura escolar adquire a função de refazer e de 
renomear o mundo e de ensinar os alunos a interpretar 
os  significados  mutáveis  com que os  indivíduos  das 
diferentes  culturas  e  tempos  históricos  dotam  de 
sentido a realidade. Ao mesmo tempo que lhes abre as 
portas para compreender suas concepções e as que 
de quem os rodeiam.” (Hernández, p. 28)
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O  racismo  está  presente  dentro  e  fora  do 

ambiente  escolar.  Por  essa  razão,  é  fundamental 

pensarmos na importância da escola como espaço de 

construção de uma igualdade racial. Há dezesseis anos 

a lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino 

de história e cultura afro-brasileiras na Rede de Ensino. 

Sem  a  efetivação  de  um  currículo  que  contemple 

conteúdos  e  práticas  antirracistas  dificilmente 

conseguiremos construir essa igualdade. 

Há  anos  tenho  a  preocupação  de  abordar 

conteúdos, sobretudo na área de História, que mostrem 

o  protagonismo  negro,  rompendo  com  uma  visão 

eurocêntrica  do  conhecimento.  Questões  importantes 

como racismo, construção da autoimagem, autoestima, 

de  identidade  precisam  estar  presentes  em  nossas 

ações pedagógicas em todos os anos e ciclos de ensino. 

A  comunidade  escolar  precisa  pensar  em  como 
desconstruir  estereótipos,  em  como  identificar  e 
superar a influência da escola na baixa autoestima das 
crianças  e  adolescentes  negros.  Essa  intervenção 
deve basear-se no entendimento de que a escola pode 
e  deve  combater  o  racismo  institucional,  entendido 
como  o  fracasso  coletivo  de  uma  organização  em 
oferecer  um  serviço  apropriado  e  profissional  às 
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pessoas devido a sua cor,  cultura  ou origem étnica. 
(SÃO PAULO, 2008, p. 22)

O projeto Qual é a minha, qual é a nossa história? 

nasceu  de  uma  situação  de  racismo  numa  aula  de 

Ciências. Esta situação me mobilizou na construção de 

parcerias e de ações muito importantes. No entanto, não 

posso  deixar  de  pensar  que,  mesmo  que  aquela 

atividade  não  tivesse  acontecido  e  mesmo  que  as 

crianças não tivessem se expressado, o racismo, a baixa 

autoestima,  a  falta  de  diálogo,  de  conhecimento  e  de 

representatividade  estariam lá.  Existe  um silêncio  que 

precisa ser rompido.  Educadores e educadoras devem 

falar abertamente sobre esses temas complexos. Alunos 

e alunas precisam ser envolvidos nesses diálogos. 

Precisamos de projetos e parcerias nas escolas 

que ajudem educadores e educandos, sujeitos históricos 

que são, a promoverem a construção de uma sociedade 

mais justa, plural, inclusiva, combatendo, desta forma, a 

desigualdade racial. 
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ITINERÁRIOS CRIATIVOS NA FORMAÇÃO DE LEI-
TORES NO CIEJA PERUS 1: DIVERSIDADE DE OLHA-

RES, ESCUTAS E EXPRESSIVIDADES.

Silvania Francisca de Jesus62

É preciso que a leitura seja um ato de amor 
Paulo Freire.

A experiência do trabalho no Centro Integrado de 

Educação de Jovens e  Adultos,  CIEJA Perus 163,  tem 

promovido condições favoráveis para o professor realizar 

práticas  libertadoras  e  transformadoras,  possibilitando 

aos  educandos64 terem  acesso  a  novos  horizontes. 

Nesse  sentido,  desde  o  ano  de  2017,  vem  sendo 

62Professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Email: 
sylvanya40@gmail.com 
63CIEJA  Perus,  fundado  em  2016,  é  um  Centro  Educacional 
voltada  à  educação  de  jovens  e  adultos  que,  promove  ações 
educativas,  considerando  novas  formas  de  ensinar  e  aprender  e 
implementando um modelo, articulando a educação fundamental e a 
educação  profissional.  É  reconhecido  como  um  espaço  de 
aprendizagem,  convívio,  inclusão,  lazer  e  cultura,  bem como um 
centro de discussão sobre o mundo do trabalho e cidadania.
64Em  relação  ao  gênero,  será  adotada  a  indicação  de  Cortella 
(2011) com a opção pela forma masculina do termo educando. Não 
se  trata  de  linguagem  sexista  e  muito  menos  de  sugerir 
discriminação, mas apenas uma opção redacional.
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desenvolvido  o  projeto  de  leitura,  através  de  rodas 

literárias,  semanalmente,  às  sextas-feiras.  Com  esse 

projeto, a literatura é apresentada aos educandos como 

um  meio  de  viajar  pelo  mundo  através  do  olhar  e 

sensibilidade de diferentes autores e autoras. 

Cabe ressaltar que a escolha do tema do projeto 

de leitura baseou-se, de um lado, nas realidades e nos 

sonhos  e,  de  outro,  nas  dificuldades  referentes  à 

aquisição da leitura e da escrita, por parte de estudantes, 

jovens e adultos, especificamente, da 1ª e 2ª etapa, que 

correspondem às séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Eles têm liberdade de escolher o livro a ser lido em casa 

ou durante a oficina. São apresentados diversos títulos e 

seus  autores  como  sugestões,  para  ajudá-los  na 

escolha. A literatura escolhida para as rodas literárias é 

diversa,  desde  livros  que  contemplam  as  questões 

étnico–raciais como também os de histórias da mitologia 

grega,  causos,  histórias  brasileiras,  contos,  cordel, 

poesias e histórias ao redor do mundo.  

No  CIEJA  Perus  1,  os  educandos,  jovens  e 

adultos, em sua maioria trabalhadores, não tiveram uma 
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formação  ou  preparação  para  essa  habilidade  tão 

importante em suas vidas. Os livros são apresentados a 

cada encontro das rodas literárias e passam a ser seus 

aliados  nessa  busca  pelo  desenvolvimento  e 

crescimento  intelectual  transformador  e  libertário.  A 

leitura  nesse  projeto  é  indispensável  para  o 

conhecimento  das  várias  formas  de  expressão, 

enriquecimento de vocabulário e também de convivência 

intensa e prazerosa.

Durante o projeto, os educandos tiveram contato 

com o maior número de gêneros textuais, principalmente 

os causos e histórias curtas, versos, entre outros, a cada 

encontro na oficina. Considerando os educandos como 

seres ativos,  o  projeto desenvolveu metodologias para 

trabalhar  a  leitura  de  forma  dinâmica  utilizando 

atividades  diversificadas,  com  uma  investida  nas 

inscrições  corporais  do  conhecimento  e  em 

manifestações culturais que trazem memórias vivenciais 

de outros tempos e lugares de origem destas pessoas. 

A leitura se constrói em cima de realidades, sobre 

algo que provoca o leitor, aguçando e despertando sua 
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curiosidade  sobre  o  que  leu  ou  ouviu,  motivando  e 

ativando  sua  imaginação.  As  práticas  de  leitura  e  a 

trajetória de cada educando é que produz os imaginários 

a  cada  texto  lido  ou  escutado.  Isso  torna  o  processo 

enriquecedor,  as  partilhas  são  ricas  e  ampliam  o 

conhecimento  de  todo  o  grupo.  Conforme  Freire 

“Quando aprendemos a ler e a escrever, o importante é 

aprender também a pensar certo. [...]  Devemos pensar 

sobre a nossa vida diária. [...] Aprender a ler e escrever 

não é decorar “bocados  de palavras para depois repeti-‟

los.” (FREIRE, 2017 p. 71). A forma dinâmica de realizar 

os  encontros  sempre  com  cantigas  de  roda,  jogos 

teatrais, dança circular e roda brincante empolga e cativa 

os  educandos  que  voltam  às  oficinas  com  prazer  e 

constância. 

Um dos livros que despertou muito a curiosidade 

dos educandos foi “Quarto de despejo” de Carolina Maria 

de Jesus. O diário de Carolina dialogou com a realidade 

de muitos estudantes, a cada página lida um educando 

se identificava. Este livro fez parte de um outro projeto 

que envolveram os educandos do módulo 1 e do módulo 
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2  de  todos  os   períodos.  Muitos  eventos  culturais, 

artísticos  e  vivenciais  fizeram  parte  dos  espaços 

escolares  durante  o  período  da  leitura  dialogal  desta 

obra. Painéis nos corredores, ‘vivências comemorativas 

com Carolina’ e o momento solene de entrega do livro a 

cada estudante no final do processo, foram algumas das 

intervenções que compuseram o ambiente escolar para 

que a leitura fosse um acontecimento e não apenas uma 

tarefa.  As rodas de conversa foram ricas a cada leitura e 

encontro  com  outros  autores  como  Cora  Coralina, 

Ricardo  Azevedo,  Heloisa  Prieto,  Manuel  de  Barros, 

Câmara  Cascudo.  Um  ambiente  de  sedução  e 

participação ativa, propiciou o movimento de apropriação 

do gosto pela leitura.

O processo de aquisição da leitura por estudantes 

da EJA é um desafio e ao mesmo tempo se apresenta 

como a descoberta de um mundo tão almejado em seus 

sonhos  e  desejos.  O  hábito  da  leitura  pode  ser 

desenvolvido em qualquer época da vida do estudante 

na busca da formação de um modo de viver enquanto 

leitor.



304

Durante o projeto foi perceptível que as diferentes 

literaturas têm o poder de hipnotizar leitores, cativá-los, 

capturá-los para o mundo da leitura. Este foi,  desde o 

começo, o objetivo deste projeto do CIEJA Perus 1, pois 

foi idealizado tendo em vista a necessidade de incentivar 

o  educando  (jovens  e  adultos)  a  adquirir  o  hábito  de 

leitura,  uma  vez  que  a  maioria  se  encontra  com 

dificuldade de concentração, raciocínio lógico, exposição 

do pensamento e da imaginação tanto na escrita quanto 

na  exposição  oral.  Nas  rodas  literárias  todos  têm  a 

possibilidade de se expressar, são muitas as partilhas de 

histórias  que  se  cruzam  com  as  narrativas  e  textos 

selecionados,  livros  de  autores  que  se  aproximam de 

suas realidades. 

Seguimos  as  indicações  de  Freire  (2017),  ao 

postular que é praticando a leitura que se aprende ser 

um bom leitor, já que

Se é praticando que se aprende a nadar,
Se é praticando que se aprende a trabalhar,
É  praticando  também  que  se  aprende  a  ler  e  a 
escrever.
Vamos praticar para entender
E aprender para praticar melhor. (FREIRE, 2017 p.60)
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Os  encontros  das  rodas  literárias  têm motivado 

muitos  estudantes  a  levarem  livros  para  casa  e 

continuarem  praticando.  A  construção  de  novos 

conhecimentos  e  aprendizagem  sólida  e  coletiva  é 

constante.  Muitos educandos ampliaram seu repertório 

de oralidade e a escrita, se sentem mais confiantes com 

diferentes jeitos de olhar e escutar o mundo. Conforme 

Lajolo  (2002,  p.  15)  “Ou  um  texto  dá  um  sentido  ao 

mundo, ou ele não tem sentido nenhum”. A tomada de 

consciência  do  grupo  é  de  fundamental  importância  e 

pode ser potenciada num ambiente de persistência na 

leitura e de processos criativos. 
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Anexos: 

  
Figuras 1 e 2: Primeira roda literária e 

apreciação da saia de versos costurada pelo 
grupo.

Fonte: Acervo da autora



307

   
Figuras 3 e 4:Partilha de versos e poesias. 

Dança circular, no embalo do ritmo do 
outro.

Fonte: Acervo da autora
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Figuras 5 e 6 – Encontro com os livros
Fonte: Acervo da autora
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Figuras 7 e 8: Produção coletiva de 
quadrinhas e costura da saia interativa
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BRINCANDO DE CARNAVAL COM HEITOR: UM RE-
LATO E ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA

Cristine de Fatima Lima Souza65

Gabriella Bessa de Andrade66

Introdução

O  presente  texto  refere-se  a  um  relato  de 

experiência  vivenciado  em  um  estágio  curricular 

realizado  pelas  autoras,  ambas  graduadas  em 

Pedagogia  pela  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  da 

cidade  de  Ribeirão  Preto.  O  projeto  “Brincando  de 

Carnaval com Heitor” foi desenvolvido na EMEI - Escola 

Municipal  de  Educação  Infantil  Áurea  Apparecida 

Braghetto  Machado,  no  ano  de  2017.  As  horas  de 

aplicação do projeto  na  escola  foram divididas em 10 

encontros de duas horas e uma Mostra de Estágio. 

65Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3070922255423512
66 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6337602911714835
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As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a 

Educação  Infantil  (DCNEI/09)  nos  basearam  e 

orientaram com suas determinações, ressaltando como 

eixos norteadores as brincadeiras e as interações. Desta 

forma, as diversas atividades que foram realizadas pelas 

crianças  ao  longo  deste  projeto  levaram  em 

consideração  a  presença  destes  dois  processos 

importantes à aprendizagem infantil.

Além disso, o projeto foi articulado de acordo com 

a  “Proposta  Triangular”  sistematizada  pela  autora  Ana 

Mae  Barbosa.  Essa  proposta  prevê  no  trabalho 

pedagógico a construção do conhecimento em artes a 

partir de três ações básicas: Leitura da obra/Apreciação, 

Contextualização e o Fazer Artístico. 

A  leitura  de  obras  de  arte  baseia-se  na 

possibilidade  e  capacidade  crítica  dos  alunos,  suas 

avaliações,  percepções  e  associações.  A 

contextualização, por sua vez, consiste em relacionar a 

obra de modo que contemple não só sua historicidade 

como também “[...] se aprenda a ler a imagem e avaliá-

la; esta leitura é enriquecida pela informação acerca do 
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contexto histórico, social, antropológico, etc. (BARBOSA, 

2009,  p.39).  Já,  o  fazer artístico propõe o trabalho de 

releitura  não  como  uma  mera  atividade  copista  e 

mecânica,  mas  como  uma  possibilidade  de 

interpretação, transformação e criação do aluno.  

De  acordo  com  os  Parâmetros  Curriculares 

Nacionais: Apresentação dos temas transversais 

O grande desafio da escola é investir na superação da 
discriminação e dar a conhecer a riqueza representada 
pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio 
sociocultural  brasileiro,  valorizando  a  trajetória 
particular  dos  grupos  que  compõem  a  sociedade. 
Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de 
aprender  a  conviver,  vivenciando  a  própria  cultura  e 
respeitando  as  diferentes  formas  de  expressão 
cultural. (1997, p. 27)

Desta  forma,  o  Projeto  possui  como 

potencialidade de ser um instrumento fomentador no que 

se  refere  a  uma  conscientização  das  diferenças, 

possibilitando  caminhos  que  não  aquele  produto  da 

ignorância,  o  preconceito.  Afinal,  uma  ideia 

cientificamente errônea pode ser profícua à manutenção 

e reprodução de uma ideologia dominante.
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Nesse sentido, concebemos a lei nº 11.645/2008 

um  avanço,  pois  decreta  “as  diretrizes  e  bases  da 

educação  nacional,  para  incluir  no  currículo  oficial  da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, bem como “§ 2o  Os 

conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 

dos  povos  indígenas  brasileiros  serão  ministrados  no 

âmbito  de  todo  o  currículo  escolar,  em  especial  nas 

áreas  de  educação  artística  e  de  literatura  e  história 

brasileiras.” (BRASIL, 2008)

Dado o exposto, o projeto “Brincando de Carnaval 

com  Heitor”  teve  como  objetivos,  vivenciar,  ouvir  e 

conhecer a história e as obras de Heitor dos Prazeres, 

um  artista  brasileiro  que  participou  da  construção  de 

duas importantes manifestações culturais de nosso país: 

o samba e o carnaval. As atividades objetivaram apreciar 

e conversar sobre as obras musicais e visuais de forma 

a  contribuir  para  ampliação  do  repertório  cultural  das 

crianças; brincar e interagir descobrindo os movimentos 

do corpo e a cultura corporal de movimento presente nos 

ritmos  do  samba;  desenhar  e  pintar  a  partir  das 
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experiências estéticas promovidas pelas obras musicais 

e visuais do artista e, por fim, planejar, criar e vivenciar 

alguns aspectos de uma festa de carnaval.

O  presente  artigo  visa,  a  partir  do  relato  das 

experiências vivenciadas ao longo do desenvolvimento a 

do  projeto,  trazer reflexões  sobre  uma  prática 

pedagógica  significativa,  tanto  no aspecto  do 

desenvolvimento infantil, como também no que se refere 

à  desmistificação  de  preconceitos  e  à  promoção  da 

valorização dos aspectos afro-brasileiros. 

Quem foi Heitor dos Prazeres?

Um dos pioneiros do samba, o menino Heitor dos 

Prazeres nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 23 de 

setembro de 1898. Filho de um marceneiro e clarinetista 

e de uma costureira, aos sete anos ficou órfão de pai, 

que foi uma figura importante durante a primeira infância 

de Heitor lhe apresentando o universo da música. 

Foi  da  família  que  ganhou  seu  primeiro 

instrumento,  um  cavaquinho,  e  já  demonstrava 
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habilidade  excepcional  com  a  composição  de  suas 

primeiras músicas ainda na infância. Durante a juventude 

foi  engraxate,  jornaleiro  e  ajudante  de  marceneiro. 

Acompanhado de seu cavaquinho, começou a frequentar 

a casa de Tia Ciata, local que era conhecido na  época 

por  compositores  famosos  como  Sinhô,  Pixinguinha, 

Donga e João da Baiana. Da mistura de instrumentos e 

ritmos começam a sair suas primeiras composições de 

samba.

Figura 1 - Carnaval- Óleo sobre tela - Heitor dos Prazeres
Fonte: Reprodução fotográfica de Sérgio Guerini67

67Disponível  em HEITOR dos Prazeres.  In:  ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. 
Disponível em:
ttp://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heitor-
dos-prazeres.  Acesso  em:  21  de  agosto  de  2021.  Verbete  da 
Enciclopédia.

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heitor-dos-prazeres
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heitor-dos-prazeres
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Tocando seu cavaquinho, passou a ser conhecido 

como  “Mano  Heitor  do  Estácio”  e  com  suas  músicas 

animava foliões pelas ruas do Rio de Janeiro. Foi assim 

que  participou  da  criação  das  primeiras  escolas  de 

samba  do  carnaval  carioca:  a  Estação  Primeira  de 

Mangueira; Vai  Como  Pode,  conhecida  depois  como 

Portela, à qual ele deu as cores azul e branca; e, Deixa 

Falar (futura Estácio de Sá). Cria, em 1930, Heitor dos 

Prazeres  e  Sua  Gente,  banda  composta  por 

instrumentistas  e  por  coral  feminino,  com  o  qual 

excursiona e faz shows pela América do Sul.

Dentre  suas  principais  composições  estão  “Sou 

Eu  Quem  dou  as  Ordens”,  “Lá  em  Mangueira” - em 

parceria  com Herivelto  Martins,  “Vai  Saudade”,  “Pierrô 

Apaixonado” - com  Noel  Rosa,  “Vou  te  Abandonar”, 

“Gosto Que Me Enrosco”, “Linda Rosa”, entre outras.

Casou-se em 1931 com Glória,  com quem teve 

três filhas.  Apenas cinco anos depois ficou viúvo e foi 

durante este processo de luto que se envolveu com a 

pintura, criando obras que retratavam seu cotidiano e a 

ISBN: 978-85-7979-060-7
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cultura das favelas do Rio de Janeiro. As características 

de sua pintura chamam atenção pela presença de cores 

fortes  e  alegres,  mostrando  brincadeiras,  rodas  de 

samba,  o  homem  e  a  mulher  negra  e  o  carnaval. 

Realizou exposições de arte, alcançando no ano de 1951 

o 3º lugar na 1ª Bienal Internacional de São Paulo com o 

quadro  “Moenda”.  Em 1953,  ganha também uma sala 

especial na mesma Bienal.

Heitor  dos  Prazeres  faleceu  na  cidade  local  de 

nascimento, no dia quatro de outubro de 1966. Porém, 

seu  trabalho  e  sua  participação  ativa  o  tornaram  um 

artista  importante  no  surgimento  do  Carnaval  e  do 

samba,  criações  tipicamente  brasileiras  dos grupos 

moradores das favelas, por meio das quais se evidencia 

os elementos de sua cultura.

O projeto “brincando de carnaval com Heitor e seu 

desenvolvimento 

Para abarcar os objetivos, foram organizados 10 

encontros que tematizaram o carnaval, o samba e a vida 
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de Heitor dos Prazeres.  Foi  feita a confecção de uma 

bolsa  trazendo surpresas para  turma e de um grande 

tapete colorido que estiveram presentes durante todos 

os encontros.

Também  foram  confeccionadas  peças  que 

sintetizaram  as  experiências  propostas  em  cada 

encontro e que foram fixadas no calendário para que as 

crianças utilizassem essas imagens como ferramenta de 

memória e de demarcação de tempo do projeto.  Esse 

momento,  com  a  peça  do  calendário,  configurou-se 

também como um momento de memória e retomada do 

encontro  anterior  e  abertura  do  novo  encontro.  A 

utilização do calendário foi pensada e articulada segundo 

os pressupostos da Pedagogia Histórico-Cultural, com o 

intuito de

[...]  fixar  na  memória  e  recordar  conteúdos 
voluntariamente é mais uma importante qualidade da 
idade pré-escolar, quando a criança inicia, inclusive, a 
utilização de meios auxiliares para esse efeito. Ao final 
dessa etapa, esta ocorrência deixa de ser episódica, 
dando  marcas  da  efetivação  de  sua  memória 
voluntária.  (ARCE e MARTINS, 2007, p-83)

. 
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Apoiada  nessa  perspectiva,  apontada  ARCE  e 

MARTINS (2007), essa atividade buscava possibilitar a 

percepção da linguagem e do pensamento a partir dos 

processos  de  memória  decorrente  de  apropriações 

culturais,  superando  o  processo  mnemônico, 

característicos  dos  anos  iniciais   e  desenvolvendo  a 

memória verbal. 

1º Encontro -  Conhecendo Heitor e seu carnaval

No primeiro encontro,  por meio de uma roda de 

conversa na sala da turma, as crianças tiveram o contato 

inicial com a bolsa. Geramos um clima de curiosidade, 

mostrando  aos  poucos  as  atividades  que  seriam 

realizadas no dia. A roda teve três momentos: a leitura 

da história  que fala  sobre a vida do artista Heitor  dos 

Prazeres escrita e ilustrada em um livro, a apreciação e 

conversa  sobre  as  fotos  do  artista  e  de  festas  de 

carnaval antigo - de rua e da escola de samba “Estação 

Primeira de Mangueira”.
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No  primeiro  momento  da  roda,  a  contação  da 

história  foi  feita  oralmente  com  o  suporte  do  livro, 

apresentando as ilustrações contidas em cada página. A 

partir  da biografia de Heitor, as  crianças conversaram 

sobre o samba e o carnaval.

A voz da criança é fundamental, principalmente no 

que se refere às relações que elas estabelecem a partir 

de seu contexto sócio-histórico. Dessa forma, concorda-

se com Penna (1999) que é

[...] vital que o trabalho pedagógico tome como ponto 
de partida a prática cultural do aluno(a) parte presente 
em  seu  cotidiano,  seja  em  produtos  da  indústria 
cultural ou da cultura popular.  Partir da vivência do 
aluno,  mas buscando levá-lo à maior diversidade 
possível de manifestações artísticas, atuando desta 
forma para a ampliação de seu universo cultural e para 
a  democratização  no  acesso  às  diversas  formas  de 
arte.  (p.65, grifo nosso)

No  segundo  e  terceiro  momentos  da  roda,  a 

apreciação das imagens suscitou o olhar minucioso das 

crianças  para  os  detalhes  e  os  contextos  das  fotos. 

Acerca  desta  roda  de  apreciação,  além  da 
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contextualização  da  temática  do  projeto,  destaca-se  a 

linguagem  oral  enquanto  significante  das  experiências 

sociais  protagonizadas  pelas  crianças  a  partir  da 

intervenção de um par mais experiente, no caso o adulto. 

Conforme Zabalza (1998)

É  preciso,  então,  criar  um  ambiente  no  qual  a 
linguagem seja a grande protagonista: tornar possível 
e  estimular  todas  as  crianças  a  falarem;  criar 
oportunidades para falas cada vez mais ricas através 
de uma interação educador(a)-criança que faça colocar 
em  jogo  todo  o  seu  repertório  e  superar 
constantemente as estruturas prévias. (p. 51)

Ainda na roda, foi conversado com elas sobre a 

questão de que, hoje em dia, as festas de carnaval estão 

diferentes e proposto criar, em nosso projeto, uma festa 

de  carnaval  da  turma,  como as  que  Heitor  participou. 

Criamos uma lista com as propostas das crianças e a 

fixamos na sala da turma para que a cada encontro os 

elementos fossem confeccionados e experienciados. 

A  proposta  de  criar  uma  festa  de  carnaval  foi 

pensada  e  articulada  de  acordo  com  o  marco  de 

desenvolvimento característico e presente em crianças 
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pré-escolares.  A  proposta  de  uma  atividade  a  ser 

pensada,  planejada  e  realizada  pelas  crianças  fez-se 

necessária em nosso projeto, pois, 

É em torno dos cinco anos que a criança começa a se 
preocupar em transpor sua representação mental para 
o plano concreto  das imagens e realizações e, com 
isso,  aumenta sua exigência em relação à execução 
de inúmeras tarefas. Em momentos anteriores de seu 
desenvolvimento, o primeiro desafio psíquico que lhe é 
imposto  implica  a  construção  de  representações 
mentais  acerca  dos  objetos  e  fenômenos  que 
compõem a realidade objetiva. Diferentemente, agora, 
expressando  a  complexidade  de  seu  psiquismo, 
desponta um segundo desafio, qual seja, objetivar tais 
representações  finais.  (ARCE  e  MARTINS,  2007, 
p.75).

Propondo  um  momento  de  síntese  individual, 

disponibilizamos papel sulfite, canetinha, lápis de cor, giz 

de cera para que as crianças  desenhassem o que era 

essencial  e não poderia  faltar  no carnaval,  a partir  do 

repertório da conversa e da lista criada pela turma. Após 

essa  atividade,  sentados  em  roda  no  tapete  colorido, 

realizamos a apreciação coletiva dos desenhos. 
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Ressaltamos  que  as  criações  espontâneas  das 

crianças  foram  respeitadas,  pois  entendemos  que  o 

desenho,  nessa  faixa  etária, não  segue  um raciocínio 

linear que corresponde à uma cópia ou reprodução fiel 

da realidade. O desenhar também é ação da criação e 

um lugar privilegiado no fazer infantil  para estabelecer 

significações  entre  si  e  as  relações  sócio-culturais.  A 

mediação  faz-se  necessária  ao  pensarmos  que  é  no 

espaço escolar que essas crianças têm acesso a essas 

obras de arte e que estão aprendendo,  a partir desses 

momentos de conversa, a atribuir sentidos.

 Vigotski afirma  que  nos  desenhos  as  crianças 

não desenham exatamente o que estão vendo, mas o 

que  conhecem do  objeto  que  está  sendo  simbolizado 

graficamente. É por esse motivo que 

Se a figuração simboliza, ou seja, se traz implicados 
significados  e  sentidos,  essa  possibilidade  está 
inexoravelmente  articulada  à  palavra.  A  realidade 
contida  no  desenho  é  a  realidade  significativa:  a 
realidade que tem significado e sentido para a criança; 
a  realidade  que  é  constituída  pela  palavra. 
(FERREIRA, 2012, p. 35)
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Então, segundo FERREIRA (2012), o  desenho da 

criança  é  composto  pela  imaginação,  configurando-se 

assim  uma  atividade  mental  que  reflete  significações 

expressadas pela palavra. No momento de apreciação 

desses  desenhos,  observamos  a  utilização  desse 

recurso pelas crianças ao criarem significados para seus 

desenhos e de seus colegas sobre o Carnaval.

2º Encontro: Os instrumentos do samba

De  acordo  com  (BRITO,  2003),  as atividades 

musicais devem estar integradas e sintonizadas com a 

consciência  que  a  criança  tem  do  fazer  musical. 

Aprender música não deve se limitar a escutar ou cantar 

o que já está pronto, pois, para a criança, música não é 

isso, um fazer mecânico, estático e inexplorável.

A partir  dessa concepção, no segundo encontro 

trouxemos  o  primeiro  elemento  do  nosso  carnaval:  o 

samba.  Retomamos  a  história  de  Heitor  a  partir do 

calendário  e  conversamos  sobre  como  ele  foi  um 

importante  compositor  do  samba.  Propusemos  às 
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crianças conhecer, brincar,  tocar e  dançar  ao som dos 

seguintes instrumentos: tambor, pandeiro, pau de chuva, 

reco-reco,  agogô,  triângulo,  chocalho  de  metal  e  de 

madeira, xequerê, pratos, maraca e ganzá. 

Realizamos  tal  atividade  na  quadra  da  escola, 

propiciando,  no  primeiro  momento,  a exploração  dos 

instrumentos  e  os  sons  que  estes  produziam.  Esse 

tempo disponibilizado, para que houvesse a manipulação 

e  exploração  das  crianças,  constitui  uma  etapa 

importante no planejamento de atividades com música, 

pois  nele  as  crianças  lidam  com  o  mecanismo  e  o 

funcionamento  dos  instrumentos,  abrindo  margem  ao 

processo de significação (BRITO, 2003).

Utilizamos  o  tapete  colorido  para  compor  uma 

roda de conversa, após cada criança escolher um dos 

instrumentos.  Conversamos,  tocamos  e  apresentamos 

todos  os  instrumentos  musicais,  comentando  sobre  o 

nome de cada um e suas possibilidades de manuseio.

Diante de todo o repertório de parlendas que as 

crianças  possuíam  em  suas  práticas  escolares, 
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realizamos  a  criação  de  uma  parlenda  de  autoria  da 

turma. As crianças adoraram a ideia. 

Para estimular essa criação, sugerimos utilizar os 

nomes dos instrumentos tocando, como na brincadeira 

do  “Unidunitê”:  “Falamos os  nomes e  vamos tocando” 

(menina E.);  “Eu tive uma ideia:  todos que estão com 

instrumento  igual  tocam  juntos”  (menino  L.);  “Maraca 

parece  maracujá”  (menino  JM);  “Quem  está  com  o 

instrumento, quando falar, pega e levanta assim (ficando 

em pé no lugar)” (menina M). 

O resultado final ficou o seguinte:

“Pratos, chocalhos,

Pandeiros e maracas

Que parecem maracujá.

Triângulos, tambor,

Reco-reco, pau-de-chuva

e o agogô.” (Registro em caderno de campo).

A produção das parlendas foi registrada em vídeo 

para  apreciação  das  crianças  no  encontro  posterior. 

Observamos  que  este  momento  de  criação  só  foi 
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possibilitado após o contato, o manuseio sistemático dos 

instrumentos e o repertório que as crianças traziam das 

práticas da professora, que foi ressaltado por nós.

Para  finalizar  esse  encontro,  as  crianças 

escolheram  os  instrumentos,  parlendas  e  músicas 

desejadas  para  tocar  na  festa  de  carnaval.  Nesse 

processo,  fomos  escribas  da  lista  das  escolhas,  e  as 

crianças demandaram que no carnaval queriam ter todos 

os  instrumentos  e  brincar  com  todas  as  músicas 

aprendidas. O espaço de formulação desta lista traz em 

sua base a reflexão de que o processo educativo deve 

ser 

um trabalho que abra espaços para as coisas simples 
que  são  compartilhadas,  as  experiências  de  fazer  e 
pensar  junto,  saber  o  porquê  está  fazendo,  porque 
chama assim, o que é isso. Um trabalho que permita 
que  as  crianças  cheguem  às  suas  conclusões,  que 
tenham  experiências,  dêem  opiniões,  que  escutem, 
que avaliem [...] (BRITO, 2003, p.10).
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3º Encontro:  Brincando com pandeiro

Neste  encontro  iniciamos  retomando  a  parlenda 

criada pela turma, apresentando-a no projetor por meio 

de  uma  gravação  em  vídeo  para  que  as  crianças 

apreciassem sua produção. 

Em  seguida,  na  bolsa  uma  nova  surpresa: 

quadros de Heitor dos Prazeres em que o artista retrata 

instrumentos utilizados para tocar samba. Conversamos 

com as crianças sobre as obras, o que eles visualizaram, 

quais  elementos  apareceram,  as  atividades  que  as 

personagens  estavam  realizando,  sobre  as  cores,  as 

formas,  a  utilização  do  espaço,  a  perspectiva  de 

frente/traz, além de incitar a conversa sobre os motivos 

deles terem sido pintado por Heitor e possuíam alguma 

relação  com  as  vivências  musicais  do  samba  que 

realizamos no encontro anterior.

A linguagem oral foi amplamente explorada, posto 

que  configura-se  como  elemento  de  organização  do 

pensamento  infantil,  assim  como  postula  Vigotski. 

Segundo o autor,  o significado da palavra não é dado de 
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forma  engessada  ou  permanece  estático,  ele se 

desenvolve, sofre modificações  e  inconstâncias.  Esta 

ideia alarga as possibilidades de criação do homem e 

coloca  a  palavra  e  o  pensamento  enquanto  produtos 

culturais  dentro  de  um  contexto  histórico.  Assim, 

podemos concluir que o desenvolvimento da linguagem, 

de  modo  geral,  está  ligado  ao  desenvolvimento  do 

pensamento  da  criança,  pois  “o  pensamento  não  se 

expressa mas se realiza na palavra” (VIGOTSKI, 2009, 

p. 412).

No  registro  do  caderno  de  campo,  acerca  da 

apreciação de uma das obras de Heitor,  verificamos a 

construção dos múltiplos sentidos em uma interpretação 

coletiva  da  obra,  processo  que  ocorreu  mediado pela 

utilização  da  palavra  para  demarcar  as  opiniões  e  a 

visão de cada criança. 

Questionamos os sentidos da sombrinha em uma 

das obras  e  rapidamente  as  crianças  começaram  a 

debater "Eles estão com guarda-chuva pra proteger do 

sol porque estão na praia" (menina G), “Porque na praia 

é muito quente” (menina S), “Mas na praia não precisa 
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por guarda-chuva! Só guarda-sol” (menino G). (Registro 

em caderno de campo).

A obra em questão foi considerando o significado 

social  que esta  possui  dentro  do  contexto  em que  as 

crianças  vivem.  Isto  configura-se  como  uma  parte 

importante do trabalho docente, pois conforme discutido 

por Schroeder (2011) a arte é criada socialmente como 

uma das formas de produzir significados sobre o mundo, 

ou  seja,é  um instrumento  rico  de sistemas  simbólicos 

que auxiliam as crianças a significar seu entorno.

Neste encontro as crianças já haviam conhecido o 

contexto  em  que  Heitor  pintou:  a  cidade  do  Rio  de 

Janeiro. Assim, ao apontarem que a obra se passava na 

praia,  mesmo  que  não  tivesse  mar  ou  areia  pintadas 

nela, as crianças recuperaram apontamentos realizados 

ao  longo  de  nossa  conversa  com a  turma  e,  a  partir 

deles, se instrumentalizaram para realizar o  processo de 

compreensão da obra. Schroeder (2011) discute que “No 

caso específico da arte, esse atrelamento à cultura faz 

que  sua  apreensão  e  sua  compreensão  só  sejam 
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possíveis de modo contextualizado.” (p. 79-80, grifo 

nosso).

Ressaltamos também que 

a arte é polissêmica ou aberta a muitas significações. 
Não há uma única  nem uma melhor  maneira  de se 
interpretar  uma obra de arte.  Não há um único nem 
melhor modo de criar uma obra de arte. Os caminhos 
são sempre múltiplos e os resultados, bem como 
suas possibilidades de leitura,  infinitos. Respeitar 
essa pluralidade, mas sem cair no abandono da total 
falta de orientação, talvez seja o grande “pulo do gato” 
do  professor  que  trabalha  com arte.  (SCHROEDER, 
2011, p. 81, grifos nossos).

Também  levamos  imagens  e  sons  de 

instrumentos  que  compõem  o  samba,  para  que  as 

crianças  os  conhecessem.  Apresentamos  as  imagens, 

retirando  uma  de  cada  vez  da  bolsa.  Indagamos  as 

crianças  sobre  o  nome  dos  instrumentos,  se  elas  já 

tiveram algum contato com eles e se já ouviram músicas 

em  que  eles  estão  presentes.  A  cada  instrumento 

colocávamos seu som para que as crianças escutassem, 

dialogando para que elas apurassem sua escuta sobre 

as  características  daquele  instrumento:  se  produz  um 
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som grave, agudo, metálico, forte, suave, o que lembra, 

o que parece etc.

Em  nosso  registro  de  campo  visualizamos  o 

momento de comunicação e expressão sobre as fotos e 

sons  dos  instrumentos  levados.  Percebemos  que  as 

crianças  nomeavam  os  novos  instrumentos 

apresentados de acordo com o que eles já conheciam 

sobre  outros  instrumentos  e  se  valiam também, neste 

momento, de aspectos estéticos destes para nomeá-los.

Tal  observação  da  ação  das  crianças   vai  ao 

encontro de postulados de BRITO (2003, p-10) em que a 

autora discute que as crianças possuem conhecimento 

sobre música, pois, convivem com o referencial que ouve 

e conhece de sua cultura. Verificamos esse movimento a 

seguir:     

O primeiro era o tamborim, as crianças disseram 

que ele parecia com o pandeiro e adoraram escutar seu 

som.  O  segundo  era  o  cavaquinho,  as  crianças  o 

chamaram de violino, violão, um aluno disse “Cavalone”, 

disse que ele que quase havia acertado o nome, mas 
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tratava-se do cavaquinho. Gabriella disse a eles que um 

dia foi  a escola e havia um moço tocando cavaquinho 

para  eles,  assim  eles  se  lembraram  qual  era  o 

instrumento em questão.  Colocamos então o som para 

eles  ouvir,  então  G.  disse  “Está  parecendo  que  está 

tocando na praia”.

O terceiro  foi  a cuíca,  ao mostrar  a  imagem os 

alunos  disseram  que  parecia  um  balde,  um  tambor. 

Disse a eles que sim, e que havia um metal dentro do 

instrumento que era puxado emitindo assim um som. Ao 

ouvir o som eles riram muito, dizendo que ele era muito 

engraçado. (Registro em caderno de campo).

Após  a  conversa,  cada  criança  recebeu  um 

pandeiro para brincar e explorar seus sons. Em seguida, 

brincamos  de  “O  Heitor  mandou”,  pedindo  que  as 

crianças produzam sons com o instrumento,  como por 

exemplo: tocar bem fraco, tocar bem forte, tocar rápido, 

dar uma batida, dar duas batidas, fazer um ritmo, tocar 

com o dedão, tocar com os demais dedos, tocar com o 

punho,  tocar  nas  rodelas  de  metal  do  pandeiro,  bater 
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com a palma no centro do pandeiro; com o objetivo de 

promover um repertório com os pandeiros.

Para finalizar o encontro fizemos uma brincadeira 

de  registro  musical  em  que,  ao  som do  pandeiro,  as 

crianças realizaram movimentos como desenhos “no ar” 

conforme o som produzido pelo instrumento. Depois de 

desenhar  no  ar,  as  crianças  desenharam  esses 

movimentos no papel craft, registrando graficamente os 

gestos feitos com o corpo. 

4º Encontro: O samba de Heitor

Este encontro objetivou conhecer sambas escritos 

por Heitor, demarcando suas contribuições para o ritmo 

de  carnaval.  As  atividades  desenvolvidas  até  este 

encontro trouxeram a musicalização do nosso carnaval, 

repertoriando  as  crianças  para  cantarem  e  dançarem 

sambas em nossa festa.

Levamos três trechos de músicas do Heitor para 

ouvirmos e dançarmos. Neste momento, a apreciação se 

deu de forma dinâmica, repleta de dança e movimentos. 
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A  apreciação  de  músicas  não  deve  ser  realizada de 

maneira passiva e inerte pelas crianças. De acordo com 

Strazzacappa et al (2005), na apreciação

[...]  podemos  ouvir  uma  música  apenas 
“corporalmente”  (dançando  ou  simplesmente 
acompanhando  o  ritmo  com  algum  movimento),  ou 
mais “emotivamente” (lembrando de situações vividas 
associadas  a  elas),  ou  mais  ainda  “analiticamente” 
(tentando  perceber  os  seus  modos  próprios  de 
organização sonora). [...] (p. 77)

Além  disso,  nessa  faixa  etária,  conforme 

Schroeder  (2011)  destaca-se a não distinção entre  as 

diversas  artes,  nem  entre  arte  e  brincadeira,  pois, 

considerando esse pensamento sincrético 

[...] o desenho é um gesto, uma ação que tem uma 
narrativa  e  leva  à  simbolização;  a  música  é 
movimento/dança, pode ser também uma história; o 
teatro  confunde-se  com  o  faz  de  conta  e  muitas 
brincadeiras  envolvem  várias  linguagens  artísticas. 
(p. 84)

Portanto, a partir de nossa prática pedagógica e 

dos  postulados  de   STRAZZACAPPA  (2012) 
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observamos  que  a  dança  na  escola  estimulou  a 

criatividade e a expressividade das crianças por meio do 

movimento.  Para  a  autora  a  dança  promove 

transformação, sendo ela, desta forma, educativa.

Após o momento de apreciação sonora e corporal, 

conversamos  com  as  crianças  sobre  as  músicas,  os 

ritmos  delas,  quais  instrumentos  fizeram parte  de  sua 

composição e tentamos escutar e identificar o som dos 

instrumentos que as crianças conheceram nos encontros 

anteriores.

Providenciamos  os  pandeiros  para  as  crianças 

tentarem  cantar  e  tocar  as  músicas  do  Heitor. 

Disponibilizamos  um  tempo  para  eles  explorarem  os 

pandeiros  para,  em  seguida,  cantarmos  a  música. 

Perguntamos:  “O  que  precisamos  saber  para  tocar  a 

música  do  Heitor?”  e  as  crianças  responderam “Tum, 

tum,  tum”.  Significamos isso  como ritmo e a  partir  de 

nosso  toque,  como  um  modelo  inicial,  as  crianças 

conseguiram  tocar  todos  juntos  no  ritmo  da  música. 

Demarcarmos  o  tempo  da  música  em  3  batidas  e 

inserimos a letra da música, na qual as crianças tocaram 
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e cantaram. “Ficou bem tocado!” (menino F), “Podemos 

até tocar de olho fechado, porque agora a gente escuta o 

som” (menino L),  “Eu  prestei  atenção na professora e 

agora  sei  tocar  até  de  olho  fechado!”  (menino  F),  “É 

porque  a  professora  é  nossa  modelo!”  (menina  S). 

(Registro em caderno de campo).

Cabe  ressaltar  e  refletir  sobre  o  registro 

exemplificado acima, o qual auxiliará a realizar parte da 

avaliação  de  nossa  prática  docente  neste  projeto.  As 

crianças,  na  segunda  vez  que  tiveram contato  com o 

pandeiro,  foram  capazes  de  tocar  o  instrumento  na 

marcação  e  de  propor  novos  ritmos.  Em  suas  falas 

conseguimos identificar  o  prazer  que eles  sentiam em 

tocar  “bem  tocado”,  assim  como  disseram,  de  sua 

maneira,  e  que  o  repertório  criado  a  partir  das 

experiências que proporcionamos os permitiu “tocar até 

de olho fechado!”

Concordamos com Schroeder  (2008)  no  sentido 

que

Não  há  como  musicalizar  sem  essa  apropriação 
significativa da música, o que equivale a dizer que não 
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é  o  desenvolvimento  da  musicalidade  que  permite 
compreender a música, mas é o contato intensivo com 
sistemas musicais que vai permitir o desenvolvimento 
de musicalidades. (p. 2)

Neste  encontro  também  brincamos  de  bingo  sonoro. 

Este bingo contou com cartelas com imagens e escrita 

que representam os sons. Antes de brincar, ouvimos e 

mostramos  os  sons  nas  cartelas  às  crianças  e 

apresentamos  como  se  jogava:  Quando  ouvissem  o 

som,  as  crianças  deveriam  marcar  o  som 

correspondente  com giz  de  cera  em suas  respectivas 

cartelas. O jogo foi muito significativo para as crianças 

no  sentido  de  apurar  a  escuta  na  hora  de  marcar  a 

representação  na  cartela,  trazendo  os  conhecimentos 

musicais como elemento da brincadeira e da diversão; 

prática proposta de acordo com o postulado que os eixos 

de   interações e brincadeiras, orientadores das práticas 

na Educação  Infantil   e  presente  nas  Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 

2009). 

A  diversidade  de  propostas  apresentadas às 

crianças  e  o  processo  percorrido  por  elas nos  leva  a 
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refletir  que  o  desenvolvimento  musical  está 

intrinsecamente  relacionado às práticas sociais.  Sendo 

assim,  devemos  concordar  com  Schroeder  (2008) 

quando  a  autora  nos  traz  que  não  existe  uma  única 

expressão da musicalidade, mas múltiplas relações que 

podem ser estabelecidas quando se trata de música. 

5º Encontro: Desenhando os ritmos do samba

Iniciamos  o  encontro  retomando  as  músicas  do 

encontro anterior, registrando, em lista, quais músicas as 

crianças  gostariam  de  ouvir  e  dançar  na  festa  de 

carnaval da turma. 

A bolsa continha a surpresa do dia: papéis e gizes 

de cera, para as crianças desenharem o samba como 

Heitor fazia em suas obras. Retomamos a vivência do 

registro  musical  e  propusemos  o  desenho novamente, 

desta vez com outro samba, e de forma individual. 

Apreciamos  a  música  por  meio  de  movimentos 

corporais,  conversando  com  as  crianças  sobre  quais 

gestos  melhor  representavam os sons da música.  Em 
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seguida, cada criança realizou sua partitura gráfica em 

folha sulfite branca.

Conforme  Vigotski  (2009),  toda  ligação  que  a 

criança estabelece com o mundo é sempre mediada pela 

linguagem.  Desta  forma,  a  linguagem  escrita  também 

permeia o mundo real  e concreto no qual  as crianças 

estão  inseridas,  mas,  de  acordo  com  os  eixos  do 

currículo da Educação Infantil,  as práticas precisam se 

basear no desenvolvimento da oralidade, da brincadeira, 

do  desenho  e  do  movimento,  pois  são  fatores 

necessários ao desenvolvimento da linguagem escrita. E 

quanto mais diversificadas forem as experiências vividas 

pela  criança,  maior  será  sua  curiosidade  e  percepção 

acerca da funcionalidade da escrita.

Ainda  de  acordo  com  Vigotski,  a  história  do 

desenvolvimento da escrita inicia com o gesto, o que é 

um signo visual, considerado pelo autor “a escrita no ar”. 

O  gesto  está  atrelado  ao  movimento,  às  formas  de 

expressão  utilizadas  pelas  crianças,  principalmente 

através do corpo. Tais movimentos são empregados nas 

representações  das  brincadeiras  simbólicas  de  faz-de-
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conta,  em que as  crianças denominam alguns objetos 

que  podem  desempenhar  a  função  de  outros, 

independentemente de semelhanças entre eles.

A brincadeira se constitui  como uma importante 

contribuição  ao  desenvolvimento  da  escrita,  pois  é 

através dela que a criança simboliza o mundo e suas 

relações,  assim como irá  fazer  com a escrita,  porém, 

neste caso, através do sistema do alfabeto como uma 

linguagem gráfica.

O  desenho  também  contribui  de  forma 

substancial, uma vez que, tendo como base a linguagem 

oral, as crianças desenham o que conhecem, realizando 

a comunicação de aspectos essenciais dos objetos que 

pouco irão se assemelhar com sua realidade complexa e 

exata. Por meio do desenho é que a criança iniciará o 

processo de compreender que os traços demarcados no 

papel  podem  ser  representações  acerca  do  mundo 

objetivo,  da  mesma forma que a  escrita  é  uma forma 

humana criada para os mesmos fins. 

Nesse  sentido,  concordamos  com  ARCE  e 

MARTINS (2007) que afirmam que
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as atividades de produção encerram, também, amplas 
possibilidades  para  o  ensino  formal.  O desenho,  ao 
mesmo  tempo  em  que  conduz  a  maior  exatidão 
perceptiva,  é  o  primeiro  exercício  sistematizado  de 
representação gráfica,  componente básico  da escrita 
[...]. (p. 75) 

Posteriormente,  realizamos o  compartilhamento 

entre o grupo e a apreciação das produções, para que as 

crianças  observassem  as  correspondências 

estabelecidas  entre os  movimentos  do  desenho  e a 

música,  apreciando  a  composição  de  cores  e  formas 

resultantes dessa vivência.

6º Encontro: Vestidos para dançar carnaval

Neste  encontro proporíamos a  apreciação  de 

outras três obras do Heitor, que foram selecionadas para 

este encontro por  retratarem as roupas que as pessoas 

usavam na época  que Heitor  dos  Prazeres as  pintou. 

Porém,  por  um  erro  de  comunicação  entre  nós, 

acabamos levando as obras que as crianças já haviam 

apreciado nos encontros anteriores. Explicamos a eles o 

acontecido  e  prometemos  levar  ao  próximo  encontro, 
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mas, mesmo assim, apreciamos novamente as obras já 

vistas,  desta vez sob o enfoque das roupas.  Como já 

havíamos  conversado  bastante  sobre  tais  obras,  a 

apreciação ocorreu de forma mais rápida.

A  bolsa  surpresa  levou  para  as  crianças  saias 

rodadas,  batas,  tecidos  e  lenços  e  propusemos  a 

escolha  desses  elementos  para  nos  vestir.  Como 

estávamos  no  ambiente  da  casinha,  as  crianças 

utilizaram  o  espelho para  planejar  e  admirar  suas 

fantasias. 

A  questão  de  gênero  ficou  demarcada  neste 

momento, pois os meninos não se sentiram à vontade 

para experimentar o uso das saias, tampouco dos lenços 

estampados. Apenas o menino F, ao ser proposto utilizar 

o lenço de flores, aceitou colocá-lo como uma bandana.

Observamos,  neste  momento,  que  o  jogo  de 

papeis,  outro  marco  do  desenvolvimento  das  crianças 

pré-escolares,  foi  instaurado  entre  a  turma.  Ao  se 

vestirem, os meninos G., L. e P. escolheram as cores de 

suas batas de acordo com os personagens do Trenzinho 
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Elétrico de Ribeirão Preto e brincaram protagonizando as 

ações destes personagens.

Uma vez que cada criança escolheu sua roupa, 

dançamos  as  músicas  de  Heitor  (4º  encontro)  e 

brincamos com jogos musicais. Em seguida, as crianças 

registraram em desenhos as roupas e fantasias para a 

festa  de  carnaval  da  turma,  representando,  inclusive, 

como  gostariam  de  se  vestir  com  as  roupas 

disponibilizadas  pelas  estagiárias,  de  modo  que, 

realizassem  um  desenho  de  memória,  o  qual,  é 

considerado  por  FERREIRA  (  2012)  uma  narração 

gráfica,  porém que “não  tem  força  narrativa  em  si 

mesma, mas sim, na fala que acompanha o processo de 

sua produção [...].”  (FERREIRA, 2012, p.32) 

Ressaltamos  que  respeitamos  possíveis 

transgressões às temáticas. O desenho foi feito em giz 

de  cera  e  depois  pintado  com  aguadas.  O  desenho 

também foi usado para compor o contexto do carnaval – 

para compor o cenário para o local do carnaval.

Ao  saberem  que  iríamos  pintar,  as  crianças 

ficaram  muito  animadas,  principalmente  relacionando 



346

com o fazer que o artista Heitor produzia. Salientamos 

que  o  recorte  de  tempo  do  estágio  não  permitiu  que 

disponibilizássemos tempo suficiente da rotina para que 

as  crianças  explorassem  aquele  material,  brincassem 

com as cores  e  as  possibilidades de criação de seus 

desenhos.  Refletimos  que,  como professoras  regentes 

de  uma  turma  de  Educação  Infantil,  seria  preciso 

planejar um tempo maior para essa atividade,  para que 

as crianças pudessem explorar mais e manusear essa 

técnica de pintura.

 Schroeder (2011) aponta que 

As  linguagens  artísticas  são  alguns  dos  principais 
modos  que  o  ser  humano  criou  para  significar  o 
mundo  e  a  si  mesmo,  e  tanto  o  contato  com 
produções artísticas da nossa ou de outras culturas 
quanto  a  prática  em  arte  podem  ser  instrumentos 
poderosos de desenvolvimento e educação.(p. 78)

Além disso, a questão que ficou demarcada durante a 

atividade foi  o  sentido  atribuído  pelas  crianças  às 

pinturas de Heitor, que reconheceram através da história 

e  de  nossas  conversas,  como  algo  que  ele  fazia  e 

gostava muito.
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7º Encontro: Nas águas do Frevo

Nesse  encontro  as  crianças  estavam  muito 

ansiosas  pois sabiam  que  este  encontro  seria  no 

chuveirão  da  escola,  para  irem  brincar  com  a  água. 

Contamos com o apoio das famílias, que enviaram roupa 

de banho, roupa seca e toalha.

Antes de irmos  ao chuveirão, iniciamos levando 

três pinturas do Heitor impressas: duas obras em que o 

artista retratou o frevo e a obra nomeada de O tintureiro. 

Em roda com a turma, na sala, propusemos a apreciação 

das obras, ressaltando o registro, realizado por Heitor, 

do  frevo  e  da  expressão  corporal  e  movimentos 

característicos inerentes do carnaval.  

Sobre a obra “O tintureiro”, a Gabriella perguntou se eles 

sabiam o que era, o aluno A. respondeu “Uma pessoa 

que  pinta”,  L.  disse  “Ela  pintou  essas  imagens”. 

Comentamos novamente, para não haver confusão, que 

foi  o  Heitor  que  pintou  as  imagens.  O  aluno  F.  falou 

“Professora, eu sei o que é. É uma pessoa que desenha 
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um monte de coisas”.  Perguntamos a eles o que será 

que o tintureiro pinta. A. disse “Ele pinta um monte de 

coisas, tudo que existe”. M. disse “Pinta tudo o que ele 

vê”. F. comentou “Eu acho que observei muitas coisas 

coloridas,  tem  muitas  cores”,  S.  disse  “Eu  achei 

interessante  o  nosso  carnaval”.  Voltamos  para  a 

apreciação e pedi para eles olharem novamente para a 

imagem e dizer o que eles viam F. disse “Tem uma pipa, 

uma bicicleta  e  um monte  de  pessoas”.  (Registro  em 

caderno de campo).

Perguntamos sobre os movimentos corporais que 

as pessoas estavam realizando nas obras, o modo como 

estavam vestidas,  procurando  caracterizar  o  frevo.  As 

sombrinhas  e  as  cores  foram os  elementos  que  mais 

chamaram a atenção das crianças. 

Mostramos, então, a surpresa do dia: sombrinhas 

de frevo para brincar e dançar no chuveirão. Planejamos 

e destacamos que  a escolha pela qualidade e o devido 

preparo  do  material  foi  importante  para  garantir  uma 

experiência  estética  e  com  segurança.  Desta  forma, 
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antes de disponibilizarmos as sombrinhas, conversamos 

com  as  crianças  para  que  tomassem  cuidado  ao 

manusear a sombrinha perto do rosto dos amigos, pois, 

a depender da força do movimento, mesmo com nosso 

preparo, poderia machucar.

Antes de nos dirigirmos ao chuveirão, propomos 

uma roda de improvisação com passos do frevo.  Nos 

instrumentalizamos com modelos de passos da dança e 

mostramos  às  crianças,  por  exemplo,  “ferrolho”, 

“dobradiça”, “tesoura”, “engana povo” e “bailarina”. Para 

este momento, levamos músicas instrumentais de frevo 

e  alguns  vídeos  de  crianças  dançando.  Assim,  este 

momento  buscou  oferecer  aprendizagens  e  repertório 

corporal para compor nossa festa de carnaval.

As  crianças,  antes  de  assistir  aos  vídeos, 

trouxeram suas expectativas em relação à dança. Falas 

como  “É  só  ficar  pulando”  foram  evidenciadas.  No 

momento em que passaram a assistir aos vídeos, essa 

postura mudou, e passaram a exclamar que era muito 

difícil e que estavam com vergonha de dançar.
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Nos  colocamos  como  modelos  realizando  os 

passos de modo mais devagar e fomos incentivando as 

crianças  a  tentarem,  ressaltando  que  era  uma  dança 

divertida,  alegre  e  colorida  e  que  muitas  pessoas 

dançavam, por isso não necessitavam desse sentimento 

de vergonha. 

Conosco  dançando,  as  crianças  se  permitiram 

aproveitar  as  músicas  e  dançar  conforme conseguiam 

realizar  os  movimentos.  Algumas  crianças,  contentes 

quando  percebiam  que  estavam  dançando,  buscaram 

ensinar  aos  amigos  seus  novos  conhecimentos. Aos 

poucos todos conseguiram dançar, pelo menos um dos 

passos propostos, trazendo satisfação à sala. 

Essa situação põe em evidência a reflexão quanto 

ao  papel  do  professor  nas  relações  de 

ensino/aprendizagem. Ressaltamos que é necessário ao 

professor que 

[...]  se  coloque  na  posição  de  interlocutor  nesse 
processo,  prestando  atenção  não  apenas  ao 
conhecimento musical a ser ensinado, mas, sobretudo 
olhando para a criança, tentando fazer um esforço de 
interpretar  suas ações de uma maneira  mais  global. 
(SCHROEDER, 2011, p. 116-117 apud CERON).
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8º Encontro: Conhecendo a cidade de Heitor

Neste  dia  levamos  três  obras  de  artes  e 

retomamos  as  diversas  fotos  do  Rio  de  Janeiro 

impressas  para  que  as  crianças  apreciassem. 

Retomamos  a  história  de  Heitor,  contextualizando, 

assim,  o  lugar  em  que  viveu  e  como  ele  o  retratou, 

criando  um  olhar  para  o  realismo  das  fotos  e  as 

representações que o artista fez em algumas obras.

Esse encontro foi conduzido de maneira muito rica 

pelas  crianças,  elas  fizeram  inúmeras  comparações 

entre  as  obras  e  fotos  atuais  da  cidade  do  Rio  de 

Janeiro. Conforme exposto a seguir, visualizamos o quão 

participativo  e  expressivo  foi  esse  momento  de 

apreciação das obras: 

Observando a foto do Pão de Açúcar M. diz “Essa 

aqui parece metade de um pão grande...” e F. disse “O 

Pão de Açúcar parece um vulcão”. Levamos a foto do 

Morro  da  Mangueira  e  lembramos  junto  com  eles  a 

música de Heitor na qual ele menciona sua comunidade. 

Levamos  a  imagens  dos  Arcos  da  Lapa,  eles 
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visualizaram o bonde que passa em cima de monumento 

e G., que gosta muito de trenzinho, disse “Tá parecendo 

o  trenzinho  fantasma”,  A.  comentou  “O  nome  parece 

bondinho”,  ao  que  respondemos  a  ele  que  era isso 

mesmo, tratava-se da mesma coisa. L. lembrou “Eu já vi 

em um desenho, do passarinho no Rio” referindo-se ao 

filme  “Rio”,  no  qual  o  enredo  é  realizado  no  Rio  de 

Janeiro.

M. perguntou para nós “Por que lá tem que ser tão 

colorido?”, então fizemos essa mesma pergunta para a 

turma, S. respondeu “Porque colorido é mais bonito. Que 

cidade linda,  queria  morar no Rio de Janeiro.”,  F.  “Eu 

acho que é para ficar mais feliz” e Y. “Eu acho o colorido 

muito bonito, então pra cidade ser bem bonita ela tem 

que ser bem colorida”. (Registro em caderno de campo).

Após  ter  conhecido  a  cidade  de  Heitor,  nos 

encaminhamos então para a quadra onde cada grupo se 

dirigiu ao seu espaço reservado e propusemos que as 

crianças,  divididas  em  dois  grupos,  planejassem  e 

montassem  uma  cidade.  Para  isto,  disponibilizamos 

diversos  materiais,  como caixas  de  sapato  encapadas 
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como casas, tecidos, cones, bambolês, túnel, barbante, 

lã  e  palitos  de  sorvete.  Esse  momento  configurou-se 

também  em  uma  atividade  que  colocou  em  jogo  a 

criatividade das crianças. 

Estabelecemos também um combinado: construir 

a  cidade  coletivamente,  respeitando  assim  a  vez  do 

colega  e  seu  planejamento  acerca  da  cidade,  não 

podendo  mudar  suas  escolhas  individualmente, 

construindo  nesse  processo  um  respeito  mútuo.  De 

acordo com Arce e Martins (2007)

a  operacionalização  dessas  ideias  não  é  garantida 
apenas  pela  consciência  da  criança  sobre  elas, 
exigindo  acordos  coletivos,  ou  seja,  para  seu 
atendimento é necessário levar em conta a opinião, os 
interesses  e  as  possibilidades  de  ação  dos  outros. 
Essas  experiências  ampliam  as  formas  de  conduta 
com o outro, possibilitando generalizações para várias 
situações concretas. Nessas situações, a participação 
orientadora do adulto é fundamental, a quem compete, 
inclusive, a mediação da comunicação e ações entre 
os envolvidos. (p.74)

Durante o processo de construção verificamos a 

diversidade  de  possibilidades   que  essa  atividade 

proporcionou  às  crianças  se  revelando  por  meio  da 
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representação  de  casas,  faróis,  hospitais,  semáforos, 

fios  elétricos,  igreja,  Ginásio  e  rios.  Nesse  sentido, 

concordamos com Zabalza (1998) que diz que

O  espaço  acaba  tornando-se  uma  condição  básica 
para poder levar adiante muitos dos outros aspectos-
chave.  As  aulas  convencionais  com  espaços 
indiferenciados  são cenários  empobrecidos  e  tornam 
impossível (ou dificultam seriamente) uma dinâmica de 
trabalho baseada na autonomia e na atenção individual 
de cada criança.(p. 50)

Com as instalações das duas cidades finalizadas, 

as crianças escolheram seus respectivos nomes: Cidade 

das Crianças  e  Cidade Centros.  Após,  realizamos um 

momento de apreciação e de conversa sobre as duas 

instalações (um grupo visitando a produção do outro). No 

momento da apreciação  registramos algumas  falas das 

crianças sobre as cidades construídas: 

G. iniciou a apresentação “A gente tá no grupo do 

centro,  se  vocês  quiserem,  pode  entrar”.  F  completou 

“Quem  quiser  vir  em  nossa  cidade  pode,  só  toma 

cuidado com os fios elétricos porque pode tomar choque, 

e com as pessoinhas.” A. disse “Quem quiser entrar tem 
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que passar cartão” e G. continuou “Cuidado com o rio 

também”.

Gabriella perguntou “Como é o nome da cidade 

de vocês, gente?” G. respondeu: "Centro, porque centro 

é  muito  legal,  gente...  Dá  pra  comprar  um  monte  de 

coisa lá”. (Registro em caderno de campo).

De acordo com a pedagogia histórico-cultural, um 

dos  marcos  de  desenvolvimento  de  crianças  pré-

escolares refere-se  à capacidade de socialização,  mas, 

também estão muito presentes o jogo simbólico, jogos 

de papéis e brincadeira de faz de conta, inerentes à faixa 

etária. 

 No início do processo de simbolização, verifica-se 

que objeto comanda as ideias e as ações das crianças. 

Posteriormente,  a  ação  das  crianças   determina  o 

significado  atribuído  aos  objetos.  Segundo  Tunes  e 

Tunes (2001, p. 84-85) a criança “[...]  pode realizar os 

gestos  de  alimentação  sem  o  emprego  de  qualquer 

objeto e, posteriormente, pode até mesmo substituir os 

gestos simplesmente pela fala.”.
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Ainda  segundo Tunes  e  Tunes  (2001),  essa 

percepção foi vislumbrada a partir das falas e conversas 

das  crianças.  Essa  ação  mediada  pela  palavra  e 

pensamento  em  relação  aos  objetos,  no  caso,  os 

materiais  levados,  foi  o  que  permitiu  a  presença  de 

brincadeiras de faz-de-conta e os jogos de papéis,  os 

quais  contribuem  significativamente  para  o 

desenvolvimento do pensamento abstrato. Assim,

ao mesmo tempo, a emergência do controle das ações 
pelas ideias é o que desencadeia o desenvolvimento 
da  vontade,  da  capacidade  de  fazer  escolhas 
conscientes.  No desenrolar  desses processos,  a fala 
tem um papel  da  maior  importância,  conservando  e 
ampliando as experiências reais concretamente vividas 
pela criança e, ao mesmo tempo, possibilitando a ela 
um  distanciamento  cada  vez  maior  de  seu  campo 
perceptivo imediato e a criação de um imaginário cada 
vez mais  independente  das restrições impostas  pela 
situação imediata. (TUNES e TUNES, 2001, p.84)

No  decorrer  da  atividade,  notamos  que  as 

crianças tiveram muito envolvimento e admiração. Eles 

adoraram vivenciar  essa  proposta.  Dado  isso,  não  foi 

realizado o momento de desenho de observação devido 

ao  tempo,  avaliamos,  no  momento,  que  as  crianças 
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estavam muito envolvidas, então, as deixamos explorar 

suas  cidades  e  brincar  bastante  nesse  espaço 

construído e pensado por elas.

9º Encontro: Desenho de carnaval

Neste  encontro,  iniciamos  com  as  crianças 

sentadas  no  tapete  colorido  uma  breve  retomada  das 

vivências  dos encontros  anteriores,  com o objetivo  de 

finalizar  os  preparativos  para  a  festa  de  carnaval  da 

turma que ocorreria no encontro seguinte.

Com  o  auxílio  das  listas  e  sistematizações 

realizadas,  retomamos  os  elementos  escolhidos  pelas 

crianças  para  comporem o  carnaval:  as  músicas,  as 

danças, as brincadeiras, as parlendas e as roupas. 

Dentro  da  bolsa  levamos  novamente  as  obras 

impressas  já apresentadas, apreciadas e discutidas nos 

encontros  anteriores,  com  a  intenção de  recuperar  e 

fomentar ainda mais o repertório das crianças, para que 

produzam  uma  pintura  sobre  o carnaval,  proposta  da 

nossa  festa.  Ressaltamos  que,  nossa  prática  esteve 
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orientada a partir  de Klisys (2006),  a qual postula que 

neste momento,

além de observar o que a criança cria, cabe à escola o 
papel de alimentar sua produção. Vale portanto, uma 
leitura  atenta  dos  interesses  infantis  e  também 
oferecer imagens que possam sugerir caminhos para 
as criações e pesquisas dos pequenos. [...]. (s/p) 

Convidamos as crianças para pintarem com tintas 

guache e pincéis em cartolina branca, com o intuito de 

representarem  o carnaval, assim como Heitor fazia em 

suas obras. Respeitamos as possíveis transgressões à 

temática proposta.

Finalizado essa proposta,  incluímos neste  dia  a 

criação  da  bandeira  de  carnaval.  Como  os  alunos 

solicitaram  bandeiras  em  nossa  festa, fizemos  com  a 

turma  uma  como  a de  escola  de  samba.  Como  no 

momento anterior, dividimos a turma em dois grupos e 

levamos dois  panos de algodão cru  retangulares  para 

essa  criação.  A  proposta  era  que,  coletivamente, 

decidissem  o  que  iria  representar nosso  carnaval e 

colocar na bandeira. Para o registro levamos canetinha 

de tecido colorida.
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10º Encontro: Nosso carnaval

No último encontro ocorreu nossa tão planejada 

festa  de  carnaval.  Preparamos  a  quadra  com  os 

desenhos, pinturas e bandeiras penduradas, compondo 

assim um ambiente estético e valorizando as produções 

das  crianças.  Logo  ao  entrar  na  quadra,  a  menina  M 

exclamou sobre as pinturas colocadas na  parede: "Que 

lindo! Obrigada Cris e Gabi!”.

Conforme demandado pelas crianças, no início da 

festa  brincamos de bingo.  Relembramos as  regras  da 

brincadeira  e  realizamos  3  rodadas. A  professora  da 

turma foi  a  primeira  bingar,  as  crianças ficaram super 

revoltadas 

Acerca da experiência,  realizamos o registro  no 

caderno de campo, o qual reproduzimos abaixo.

. 

Nos dirigimos até a casinha que fica em frente à 

quadra para que as crianças utilizassem o espelho para 

se fantasiarem, o que fizeram  com muita vontade. Elas 
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gostaram de se ver no espelho e propuseram, então, um 

desfile das fantasias. Apenas três alunos levaram suas 

próprias fantasias, mas depois do desfile trocaram pelas 

nossas. O aluno M. disse “Cris, só faltava um para eu 

ganhar, estou muito feliz...”. 

Levamos  as  batas,  saias  e  lenços  novamente, 

para que eles se vestissem para festa. Disponibilizamos 

também  as  sombrinhas  de  frevo,  para  as  crianças 

dançarem e brincarem.

O  momento  do  desfile  foi  totalmente 

protagonizado  pelas  crianças,  que,  além  de  terem 

proposto a ideia, criaram uma plateia e aplaudiam a cada 

amigo que desfilava.

As músicas de Heitor que conhecemos, e outras 

músicas que escolheram, estiveram presentes na festa, 

de forma a vivenciar, de modo mais integrador, todos os 

elementos característicos do carnaval. 

Levamos muitas serpentinas e confetes para as 

crianças  brincarem.  Somente  com  esse  material,  eles 

quiseram brincar por  quase todo o momento da festa, 

jogando  e  pegando  as  serpentinas  no  ar,  colocando 
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confetes  pelo  corpo,  girando e  dançando  com  as 

serpentinas.  

Nessa  linha  de  raciocínio,  podemos  pensar  que  a 
música, como um dos sistemas semióticos importantes 
da  cultura,  é  também  mediadora  de  significações 
culturais, de modos criados pelo homem para entender 
o mundo e a si mesmo. Assim sendo, todo processo 
de musicalização deve passar  necessariamente  pela 
apropriação  de  sentidos  produzidos  pela  música, 
pertençam  eles  a  uma  esfera  coletiva  ou  individual. 
(SCHROEDER, 2008, p.2)

        Assim, as crianças vivenciaram de forma conjunta, 

na  festa  de carnaval,  todos  os  elementos  que 

anteriormente haviam vivenciado isoladamente.  Foi  um 

belo Carnaval e experiência de estágio. Nesse aspecto, 

Nosso papel fundamental [passou] a ser, a partir disso, 
o  de  um  parceiro  de  interação,  num  trabalho  cujo 
principal  objetivo  é  o  próprio  processo  de  fazer,  de 
brincar,  de  pintar,  de  rabiscar,  de  sugerir…  E  cujo 
principal produto é também o próprio processo de criar 
e  fazer  junto,  de  abrir  um  espaço  gostoso  de 
convivência e parceria. Porque é neste interagir, nesta 
emoção  compartilhada,  que  acontece  o 
desenvolvimento  tanto  da  criança,  quanto  do 
educador. (ROSSETI-FERREIRA e et al, 2011, p.111). 
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Considerações finais

A arte é uma maneira do ser humano expressar 

sua cultura, emoção e sua história por meio de ações 

estéticas,  em nível simbólico,  sendo representadas por 

meio  de  diversas  linguagens,  como  a  música,  a 

escultura,  a  pintura,  as  artes  cênicas,  a  literatura  e  a 

dança. Essas manifestações artísticas configuraram-se, 

assim,  como conhecimentos  e  procedimentos 

socialmente  e  historicamente  produzidos  pela 

humanidade.

Nesse sentido, há a necessidade de pensar a Arte 

teoricamente, mas, também, enquanto um direito,  bem 

como  elucidar  a  sua  contribuição  no  ensino   na 

Educação  Infantil,  pois,  desde  a  mais  tenra  idade, 

vivemos em um mundo repleto de produções culturais, 

que  contribuem  para  a  percepção  do senso  estético 

oriundo e circunscrito  nas mais diversas manifestações 

culturais de nosso grupo social e no nosso cotidiano.

Cabe refletir,  assim, que a função da escola de 

Educação Infantil  é, também, proporcionar  às crianças 



363

possibilidades  de  representar a  realidade  das  mais 

diferentes  formas,  por  meio  de  sistemas  simbólicos 

presentes nas produções sócio-culturais da humanidade, 

promovendo o desenvolvimento dessas potencialidades. 

De tal modo,

O  trabalho  com  artes,  em  suma,  proporciona  às 
crianças a oportunidade de desenvolver sensibilidades 
que  tornam  possível  o  conhecimento  estético  do 
mundo e a  expansão do repertório  de habilidades e 
experiências estéticas que podem ser utilizadas para 
formar  ideias  e  articular  a  expressão  -  desde  que 
respaldadas  em  práticas  adequadas  de  ensino, 
requeridas  para  o  desenvolvimento  pleno  das 
potencialidades dos alunos. (ALMEIDA, 2013, p-22).

O  acesso  à  Arte e  às  manifestações  culturais, 

bem como seu ensino em instituições escolares estão 

respaldados  e  reconhecidas  enquanto  um  direito  em 

nossas legislações, a começar pela Constituição Federal 

(CF), de 1988, no Art. 215, em que se estabelece que “O 

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais  e  acesso  às  fontes  da  cultura  nacional,  e 

apoiará  e  incentivará  a  valorização  e  a  difusão  das 

manifestações culturais.”.



364

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

de  1990,  no  Art.  58.,  determina  que “No  processo 

educacional  respeitar-se-ão  os  valores  culturais, 

artísticos  e  históricos  próprios  do  contexto  social  da 

criança  e  do  adolescente,  garantindo-se  a  estes  a 

liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.”.

Como componente curricular, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, apresenta 

no  Art.  26.,  parágrafo  2o,  que “o ensino  da  arte, 

especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório da educação básica” e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(DCNEI), de 2010, prevêem a garantia de experiências 

que  “promovam  o  relacionamento  e  a  interação  das 

crianças  com  diversificadas  manifestações  de  música, 

artes  plásticas  e  gráficas,  cinema,  fotografia,  dança, 

teatro, poesia e literatura.”

Nessa perspectiva, observa-se a necessidade que 

o  docente  tem  em  assumir  um  compromisso  de 

assegurar em seu trabalho o ensino das artes, a fim de 

dar  suporte  ao  desenvolvimento  das  expressões  e 
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percepções das crianças. Além disso, incluindo em seu 

planejamento,  uma  proposta  tenha como  princípios  a 

produção e a criação.

Na  Educação  Infantil,  a  possibilidade  de 

representações  do  mundo  com  significado, 

conhecimento de si e do outro, imaginação e expressão 

dos  sentimentos  pode  ser  proporcionada por  meio  do 

ensino da Arte, conforme nos indica SILVESTRE (2010. 

p-13) a 

[...] oportunidade de desfrutar de diversos convites que 

a  arte  proporciona,  podendo  assim  enriquecer  cada 

vez mais o repertório, artístico cultural do sujeito, pois 

a arte estimula o aluno a novas descobertas, e desejos 

a serem seguidos. [...]. (p. 13).

É preciso ampliar o conceito de fazer artístico no 

ensino  das  artes,  a  partir  da  presença  de  diversas 

linguagens  artísticas  na  instituição  escolar.  Enquanto 

docentes generalistas, devemos promover o intercâmbio 

entre as  diferentes linguagens artísticas, pois, conforme 

nos  indica  Almeida  (2013.  p-  25),  “As  atividades 
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artísticas  também  auxiliam  o  desenvolvimento  de 

habilidades que expandem a capacidade de dizer mais e 

melhor sobre si mesmo e sobre o mundo.”

Diante disso, é necessário promover o acesso a 

procedimentos  e  experiências  estéticas  no  interior  da 

escola, bem como, a partir de nossas práticas, romper 

com a ideologia e cultura dominante a qual se concentra 

por orientações eurocêntricas. 
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POESIA PERIFÉRICA: PALAVRAS PRONUNCIADAS 
PELO POETA

Larissa Costa68

Liana Cupini69

Introdução

Dos diversos gêneros textuais,  o poema é, sem 

dúvida,  um  dos  mais  belos  e  mais  difíceis  de  serem 

trabalhados,  principalmente  com  adolescentes  que, 

muitas vezes, não se sentem representados nos versos 

de Camões ou Fernando Pessoa.

68Mestre em Línguas e Relações Empresariais pela Universidade 
de  Aveiro  e  licenciada  em Letras  pela  UFRJ.  Lésbica  e  ativista, 
trabalhou  como  professora  de  línguas  e  literatura,  atuou  como 
pesquisadora de falas de periferia e atuou em projeto de extensão 
em  arte  marginal  no  Programa  Avançado  de  Cultura 
Contemporánea da UFRJ, sob a orientação de Heloisa Buarque de 
Holanda. Hoje reside em Portugal, seguindo carreira corporativa em 
comunicação e marketing empresarial multicultural e activismo das 
causas  lgbtqi,  feminista,  combatendo  a  xenofobia,  o  machismo 
estrutural e o racismo.
69Graduada em Publicidade e Propaganda e também em Letras - 
com habilitação em Língua Portuguesa e pós graduação em História 
da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes. 
Lésbica  e  militante,  trabalhou  como  professora  voluntária  na 
Associação de Trangêneros de Sorocaba. Hoje reside em Portugal e 
continua suas pesquisas.
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“Mas,  se o adulto,  na maioria  dos casos,  perde 

essa  comunhão  com a  poesia,  não  estará  na  escola, 

mais  do  que  em  qualquer  outra  instituição  social,  o 

elemento corrosivo do instinto poético da infância,  que 

vai fenecendo, à proporção que o estudo Sistemático se 

desenvolve,  até  desaparecer  no  homem  feito  e 

preparado  supostamente  para  a  vida?”  a  pergunta  do 

poeta  Carlos  Drummond  de  Andrade  em seu  texto  A 

Educação do Ser Poético publicado no Jornal do Brasil, 

Rio de Janeiro – RJ,  em 20/07/1974,  faz com que os 

educadores  reflitam  em  como  aproximar  o  jovem dos 

poemas.

O  presente  trabalho  tem  caráter  livre  de 

expressão, utilizando como base o estudo fundamentado 

em  livros  teóricos,  experiências  vivenciadas  em 

trabalhos em sala de aula e, principalmente, o estudo de 

campo e observações pessoais das autoras. 

O  objetivo  é  oferecer  ferramentas  para  que  o 

ensino  de  Poema  não  seja  apenas  associado  aos 

clássicos,  mas  também  seja  entendido  através  da 

análise do RAP como arte e manifestação marginal nos 
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tempos  atuais,  passando,  brevemente,  por  seu 

surgimento no Brasil e vinculando-o à nova geração de 

produtores do mesmo. 

Depois da descrição (breve) do RAP, HIP HOP e Slam 

Poetry,  do surgimento desses movimentos até os dias 

atuais, a descrição da “nova geração” desta corrente é 

associada ao texto de Silviano Santiago:  Intérpretes do 

Brasil (2009), atribuindo a ela a condição de intérpretes, 

nos questionando quem interpreta,  de fato,  o Brasil,  o 

cotidiano  e  suas  cenas,  supondo  que  os  integrantes 

deste movimento exploram todos os espaços a que tem 

acesso e buscam um acesso cada vez mais amplo na 

cidade, quebrando barreiras antes impostas. 

O caráter  descritivo deste trabalho tem o intuito 

apresentar, de maneira sucinta, uma expressão cultural 

e  artística  que representa  uma camada da sociedade, 

quebrando o olhar preconceituoso que geralmente lhe é 

atribuído e mostrar sua complexidade, ideologia, força e 

importância  muitas  vezes  camuflados  pela 

estigmatização que sofre. Eles não estão mais só para 

mostrar  a  realidade  de  periferia,  já  evoluíram  a  outro 
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passo: o da crítica à sociedade que os deixa à margem. 

Críticas  duras,  que  clamam,  que  denunciam,  que 

convidam a todos à mesma crítica: que desafia e exige. 

Uma  crítica  sutilmente  feita  através  de  descrições  do 

cotidiano, buscando um espaço de pertencimento. 

Plano detalhado 

I. A formação do Poeta
A identificação do aluno com o poema
O papel do educador nesse contexto

II. A origem do RAP no Brasil 
 A marginalidade original 
 A continuidade dos estudos sobre o RAP 

III.  As batalhas de rima 
O ensino contemporâneo
Do HIP HOPao Slam Poetry
I – A formação do Poeta

A identificação do aluno com o poema

O  Poema  é  um  dos  gêneros  mais  difíceis  de 

serem  trabalhados  com  adolescentes  quando  não 

contextualizados  com  as  realidades  socioculturais  dos 

mesmos. 
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Em 2017, uma das questões do ENEM usava um 

trecho da música do Racionais MC,  Fim de semana no 

parque,  para,  de  forma  interpretativa,  abordar  a  forte 

desigualdade social presente no país, retratando a falta 

de infraestrutura nas áreas de lazer das periferias. 

No ano seguinte, a prova motivou os estudantes 

com a frase “E não há quem ponha um ponto final na 

história”,  de  Conceição  Evaristo,  além  de  trazer  uma 

questão sobre a estética racial, numa inclusão explicita 

dos alunos que antes não tinham vez nos vestibulares 

mais tradicionais. 

Outros vestibulares, como a Unicamp, Unicentro, 

UFPR,  UFSC,  para  citar  algumas  instituições,  já 

incluíram em suas  listas  de  leitura  obrigatória  autores 

negros contemporâneos. Contudo, como esperar que o 

jovem periférico consiga correlacionar sua realidade ao 

meio acadêmico? 

Associar  músicas  com  o  ensino  de  poemas  é 

fundamental  para  o  melhor  entendimento  e  total 

absorção da matéria. O jovem quer se expressar, mas 

ele precisa se reconhecer.
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O papel do educador nesse contexto

Muitos educadores ainda sentem dificuldade em 

trabalhar  com  RAP  e  poesias  periféricas  em  sala  de 

aula. E talvez a maneira mais simples de quebrar esses 

conceitos  preformados  de  que  Poemas  são  apenas 

aqueles  que  estão  consagrados  pelos  livros 

paradidáticos,  seja  apresentar  a  importância  da 

identificação tanto do aluno, quanto do educador com o 

material a ser trabalhado.

Segundo  Vygotsky  (1935),  aprendizado  e 

desenvolvimento  se  relacionam  de  maneira 

complementar.  Isso  se  dá  de  tal  forma,  que  a 

aprendizagem  é  convertida  em  desenvolvimento  no 

decorrer  da  vida  social  da  criança.  É  como  se  o 

desenvolvimento estivesse interligado à aprendizagem e, 

ao  mesmo  tempo,  encorpando-se  através  da  mesma. 

Neste contexto, Vygotsky (1935) apresenta o conceito de 

ZDP  – Zona  de  Desenvolvimento  Proximal –  que 

relaciona a distância entre o nível de desenvolvimento já 

atingido pela criança (desenvolvimento real) e o nível de 
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desenvolvimento  potencial,  ou  seja,  as  aprendizagens 

em curso que,  naturalmente,  serão o desenvolvimento 

real cotidiano.

O contexto de onde está inserido o aluno e sua 

comunidade devem sempre ser considerados. Para obter 

o máximo de aproveitamento da capacidade dos alunos, 

conseguindo  a  atenção  do  mesmo  nas  atividades 

propostas,  a  solução  mais  prática  é  um  eficaz 

planejamento das atividades didáticas levando em conta 

e  buscando  incidir  sobre  a  ZDP.  Para  isso,  é 

fundamental  que  o  educador  conheça  tanto  o 

desenvolvimento real quanto o potencial de seus alunos, 

e  no  contexto  da  poesia  periférica,  conhecer  as 

inspirações e ídolos dos alunos é um diferencial.

Considerando as dificuldades decorrentes de tal 

abordagem  –  entre  elas  a  questão  de como avaliar 

confiavelmente  em  níveis  reais  e  potenciais 

e acompanhar estes  níveis  para  vários  alunos,  no 

decorrer  da  vida  escolar  –,  o  ideal  é   abrir  um novo 

horizonte de perspectivas e desafios para a educação. 
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Se poucos livros são utilizados didaticamente na 

estimulação da leitura, a música está presente no dia a 

dia dos jovens, sendo facilmente trabalhada em sala de 

aula. 

Bahktin (1952-53/1979) traz para a linguística um 

conceito  mais sofisticado do que seria  a comunicação 

verbal.  Do princípio que a comunicação se dava entre 

um emissor (ativo)  e  um receptor (passivo),  entendia-se 

que  o  emissor  estava  livre  para  formular  suas 

construções  verbais  e  transmitir  o  conteúdo  da  forma 

que  bem  entendesse.  Bahktin  não  aceita  tal  cenário, 

exceto  se  tomado  como  representação 

de certos aspectos da comunicação, mas nunca para a 

comunicação como um todo.

Para ele, na comunicação, há uma interação entre 

o  emissor  e  o  receptor,  de  tal  forma  que  a  fala  do 

emissor  está sempre sendo  influenciada  pela 

atitude responsiva  ativa do  receptor.  Até  mesmo  num 

contexto de composição literária em que, para o escritor, 

o  receptor  é  um  ente fisicamente  não  presente e 
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idealizado,  este  interfere  em função  de  sua  reação  e 

expectativas esperadas ou imaginadas.

Tendo  isso  como  base,  torna-se  fácil  a 

compreensão da identificação atual dos jovens com as 

chamadas batalhas  de  Slam Poetry.  Além do  emissor 

estar  conectado  com  seus  pares,  ele  ainda  se  sente 

desafiado  a  explorar  seus  sentidos  e  sentimentos 

aflorados e colocá-los em forma de protesto e poesia.

Estimular a produção de poemas críticos em sala, 

bem como de pequenas batalhas no contexto escolar, 

podendo  inclusive  ser  realizadas  competições  entre 

diferentes séries para que a compreensão de grupo se 

dê por completo, é uma ferramenta fácil e útil.

II – A origem do RAP no Brasil 

A marginalidade original 

O RAP chegou ao Brasil no final dos anos 80 com 

a reunião de grupos de periferia,  na estação de Metrô 

São Bento e na Galeria 24 de Maio, em São Paulo. Na 

época, não foi bem aceito por ser taxado de violento e 

típico de periferia. No início, os principais frequentadores 
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eram os dançarinos de  breakdance  (principal dança do 

hip-hop). 

A  apresentação  do  grupo  americano  Public 

Enemy  foi  fundamental  para  o  desenvolvimento  do 

gênero no país, pois eles apresentaram o RAP a uma 

grande  massa  de  pessoas,  fazendo  com  que  ele  se 

difundisse rapidamente entre as periferias dos grandes 

bairros. 

Na década de 1990 e início dos anos 2000, surgiu 

o  grupo  Racionais  MC’s,  que  foi  ganhando  cada  vez 

mais espaço, até abrir  o show do grupo que ajudou a 

difundir o RAP no Brasil (Public Enemy). 

Grandes  nomes  como  MV  Bill,  Gabriel,  o 

pensador,  Marcelo  D2,  entre  outros,  surgiram  nesta 

época. Com o passar do tempo, foram se consagrando 

no meio musical, uns mantiveram sua linha musical no 

Rap, enquanto outros seguiam – paralelamente – com 

estilos mais bem conceituados. 

Mais para o final da década 2000, com estilo ágil 

e letras mais variadas, os artistas foram firmando seus 

nomes e levando suas letras que falavam sobre crime e 
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condições de vida em subúrbios e favelas, mas também 

de sentimentos, descrições cotidianas, protestos sociais 

etc. 

Desde o início (não há muito tempo no Brasil), o 

gênero – por ter nascido e ser representação das favelas 

e  subúrbios  –  sofre  preconceitos  e  não  é  aceito,  por 

muitos, como arte e cultura; mas a corrente só vem se 

fortalecendo e crescendo a cada dia, ainda que corra à 

margem da sociedade elitista brasileira. 

Com a filosofia de levar a realidade, o cotidiano, o 

sentimento e as reivindicações da periferia para todos, o 

RAP vem crescendo cada vez mais, fazendo com que a 

população escute o que eles querem transmitir e, ainda 

que não reflitam sobre e continuem deixando a classe 

baixa a mercê da própria sorte, escutem o que eles tem 

a dizer e conheçam a sua realidade, sua interpretação 

do Brasil (vista de um outro ângulo). 

Ainda, uma nova modalidade de expressão entre 

os jovens tornou-se popular nos últimos anos. Conhecida 

como Slam Poetry, a poesia periférica que consiste em 

batalhas  entre  duas  pessoas  que  tem  tempo  previsto 
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estipulado  e  são  avaliadas  por  um  júri  escolhido  no 

evento,  se  torna  cada  vez  mais  comum  entre  jovens 

tanto da periferia quanto da elite.

A continuidade dos estudos sobre o RAP 

Logo que o RAP tomou força no Brasil, estudiosos 

e  pesquisadores  de  arte  e  cultura  contemporânea 

começaram a investigar  esse fenômeno que crescia e 

dava  força  à  uma parcela  da  sociedade  que  passava 

como invisível. Neste momento, o funk já tinha alguma 

força de representação de classe. 

Ainda  que  fosse  mais  forte  no  Rio  de  Janeiro, 

enquanto o RAP vinha dar mais voz às periferias de São 

Paulo, portanto, já era estudado. Mas os pesquisadores 

viram uma nova corrente que viria dar voz à essa classe. 

Diversos  estudos  de  caso  foram  feitos,  os 

representantes do Rap, que ganhavam visibilidade neste 

momento, eram constantemente entrevistados. A mídia 

também explorou bastante esse novo campo, o que dava 

ainda mais visibilidade para esse novo movimento. 
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Mas, enquanto os estudos do funk continuaram e 

seguiram  crescendo  cada  vez  mais,  a  euforia  e 

curiosidade  dos  investigadores  não  seguiu  no  mesmo 

ritmo com o Rap. O funk se tornou bem mais comercial e 

não era mais só um porta-voz da sociedade da periferia 

carioca, havia agora uma corrente que, mais do que dar 

voz  à  periferia,  vinha  animando  os  bailes  funks  que 

atraíam muitos turistas e muito dinheiro. Os estudiosos 

tentavam  desvendar  se  o  funk  havia  mudado  seu 

propósito  ou se nascia uma nova vertente.  Todavia,  o 

RAP  não  despertava  o  mesmo  interesse.  Os  estudos 

sobre  esse  gênero  foram  ficando  cada  vez  mais 

escassos e já  quase não se via  muito  material  sobre, 

embora o gênero estivesse crescendo e tomando uma 

nova forma com as novas gerações. 

III – As batalhas de rimas

O ensino contemporâneo 

No texto de Silviano Santiago  (Mario,  Oswald e 

Carlos,  Intérpretes  do  Brasil,  2009),  publicado  no 

Caderno  de  Letras  da  UFF  –  Dossiê:  Diálogos 
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Interamericanos,  nº  38 (p.  19-34),  ele  questiona quem 

são  os  intérpretes  do  Brasil,  e  diz  que  todos  somos, 

todos podemos ser. A partir disto (e fazendo um recorte), 

se reconhece nesses jovens poetas como intérpretes, na 

tentativa de fazer uma leitura do que eles tem a nos dizer 

deste país e seu cotidiano através de suas composições, 

tomando como objeto de análise um típico encontro de 

um  grupo  desta  corrente  (que  vem  sinalizar 

representações  quanto  ao  cenário  e  diversidade  de 

frequentadores), bem como suas composições que tem 

muito a nos dizer. 

Antes  desta  leitura,  é  importante  sinalizar  que, 

assim como Santiago nos traz a moléstia de Nabuco – 

“brasileiros sentindo saudade do Cais do Sena em plena 

Quinta  da  Boa  Vista”,  dizendo  que  o  brasileiro  ainda 

busca um lugar de pertencimento próprio – esta corrente 

vem buscando trazer identidade própria, sofrimentos de 

seu  povo  e  causas  suas  para  lutar,  descrever  e 

reivindicar.  Talvez,  justamente  por  essa  busca  e/ou 

defesa de identidade, este grupo agregue tantas classes 

sociais, etárias e étnicas, pois em todas está presente 
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esta busca do “que sou”,  para uma luta própria e não 

mais  lutas  por  outros,  seja  pelos  propósitos  da 

colonização (há tempos atrás), ou por questões políticas 

do mercado mundial, que muitas vezes nos utiliza como 

marionetes para interesses de terceiros (podemos citar 

aqui como exemplo a americanização do planeta e a luta 

de classes vivida atualmente no Brasil em seu cenário 

político, onde a mídia manipula a massa em defesa de 

causas que não são suas, mas a faz crer que são). 

Do HIP HOP ao Slam Poetry 

O Hip Hop é o movimento que surgiu em meados 

dos anos 1970, nos subúrbios de Nova York, composto 

por quatro pilares: Graffiti, DJ, MC e B-Boy. A junção de 

arte,  dança,  música  e  poesia  traziam  para  as  ruas 

periféricas uma nova vida e um reconhecimento cultural 

posterior.

Popularizado no Brasil durante a década oitenta, o 

movimento se popularizou com as batalhas de MC’s, que 

são encontros tradicionais constituídos por pessoas que 

gostam  do  movimento  Hip-Hop.  Tais  batalhas  são 



384

compostas  por  dois  mestres  de  cerimônia  (MC’s)  que 

duelam entre  si  com rimas  improvisadas,  faladas  “em 

cima”  de  uma batida  tocada  por  um DJ  ou  feitas  por 

outros integrantes Beat Box. As batalhas têm duração de 

30 segundos para cada participante, e os competidores 

se enfrentam duas ou três vezes, caso haja empate. 

As  rimas  trazem  um  conteúdo  repleto  de 

criticidade,  humor  e  sarcasmo,  e  instigam o público  a 

torcer pelo melhor MC, que se destacará por meio do 

seu flow (lado artístico) juntamente com sua experiência 

e  um  rico  vocabulário  –  itens  essenciais  para  as 

competições. 

O Slam Poetry, ou em uma tradução livre, Poesia 

Slam, é uma forma de poesia performática que combina 

os  elementos  de  performance,  escrita,  competição  e 

participação  do  público. É  realizado  em  eventos 

chamados  de  batalhas  poéticas,  ou  simplesmente 

batalhas. O nome Slam veio  de  como o  público  tem o 

poder de elogiar ou, às vezes, destruir um poema e do 

estilo de performance de alta energia dos poetas.



385

O conceito de poesia slam originou-se na década 

de oitenta em Chicago, Illinois, quando um poeta local e 

trabalhador  da  construção  civil,  Marc  Kelly  Smith, 

sentindo que as  leituras  de poesia  e poesia  em geral 

haviam perdido seu real significado: despertar profundas 

emoções.  Com o objetivo de dar  vida aos versos,  ele 

formatou eventos de poesia semanais onde qualquer um 

poderia participar. 

Atualmente,  os  eventos  acontecem em diversos 

lugares,  como  parques,  livrarias,  cafeterias  e,  porquê 

não, salas de aula, sendo que os poetas apresentam seu 

trabalho e são julgados por cinco membros aleatórios da 

audiência em uma escala de 0 a 10. Das cinco notas, as 

pontuações  mais  altas  e  mais  baixas  devem  ser 

descartadas  e  as  três  pontuações  restantes  são 

somadas para dar ao poeta uma pontuação geral. Quem 

tiver  a  maior  pontuação  no  final  da  competição  é 

considerado o vencedor.

O interessante dos dois movimentos, HIP HOPe 

Slam  Poetry,  é  a  integração  que  o  mesmo  promove: 

qualquer  pessoa,  independentemente  de  idade,  raça, 
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sexo,  educação,  classe,  deficiência,  sexo  ou 

sexualidade, pode competir. Os eventos geralmente tem 

uma  pré-  inscrição,  mas  sem  qualquer  tipo  de 

descriminação. 

No meio do público há jovens da zona sul, norte, 

leste  e  oeste  da  cidade.  Brancos  e  negros.  Pobres  e 

ricos. Isto foi percebido através de entrevistas realizadas 

(que  não  serão  divulgadas  ou  anexadas  no  trabalho, 

para preservar os jovens, em sua maioria, menores de 

idade). 

As letras trazem, cada uma, uma luta, descrição, 

reflexão etc. das quais tratamos até aqui. 

No  Slam  Poetry  os  poemas  podem  ser  sobre 

qualquer assunto, mas normalmente refletem a realidade 

e  o  cotidiano.  Não  é  necessário  um  uso  regrado  de 

métricas, mas sim de ritmo, tão fundamental no poema. 

Ainda  que bem conectada com o RAP por  sua 

natureza suburbana,  nenhum adereço pode ser  usado 

ao  executar  o  poema,  ou  seja,  não  se  tem nenhuma 

base  sonora  a  menos  que  o  público  faça  a  batida. 

Também  é  permitido  ao  poeta  cantar,  aplaudir, 
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cantarolar ou fazer barulho com a boca ou outras partes 

do corpo.

Hoje,  a  Poesia  Slam  é  considerada  um  dos 

movimentos  artísticos  que  mais  crescem  na  periferia, 

bem  como  um gênero de  poesia  e  palavra  falada.  

Embora  vários  poetas  considerem  a  natureza 

competitiva associada ao Slam injusta e a natureza dos 

poemas demasiadamente informal e não convencional, a 

Poesia Slam tornou-se uma das formas mais acessíveis 

de poesia disponível.

Análise das letras 

O poema é mais do que rima, é métrica. É uma 

forma  de  associar  o  estilo  à  cultura  apresentando  ao 

aluno  uma  nova  forma  de  se  reconhecer  e  ser 

reconhecido. Com um ritmo marcante,  BRASIL COM P: 

RAP DE GOG é uma obra que retrata a dura realidade 

cotidiana apenas com fonemas da letra /P/. (Letra 1, em 

anexo)

Apesar de ser de 2000, a letra do autor brasiliense 

Genival  Oliveira  Gonçalves,  mais  conhecido  pelo  seu 
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nome  artístico  GOG,  ainda  é  extremamente  atual.  O 

RAP,  que  já  foi  interpretado  por  grandes  nomes  da 

música brasileira, como Maria Rita, estreita os laços de 

alunos e figuras de linguagem. 

As  linhas  “...  Policiais  petulantes  pressionavam/ 

Pancadas  pauladas  pontapés/  Pangarés  pisoteando 

postulavam  premios/  Pura  pilantragem!/”  poderiam  ser 

usada para descrever o posicionamento da policia nas 

escolas ocupadas em 2016 ou na tratativa da mesma 

com os  manifestantes,  principalmente  professores  que 

no inicio  de  2019 tiverem forte  embate  e  sofreram as 

agruras  de  lutar  contra  um  estado  que  os  ve  como 

inimigos.

A letra 2 (Quem Sou –  Humildemente, 2016, em 

anexo),  deixa  ver  o  questionamento  do compositor  de 

quem ele realmente é, e constrói a letra e a descrição de 

si mesmo em cima de paradoxos, que podem dizer que 

ele não sabe quem é, que vive uma busca, ou que ele é 

tudo e todos (como representação). A contraposição vai 

desde  questões  interiores  (como  os  sentimentos),  até 
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questões  externas  (como  bairros  mais  ricos  e  mais 

pobres) 

Já a letra 3 (Humilde Papo Reto – Gblack, 2016, 

em anexo), traz a narração da tentativa de ascensão de 

um grupo de RAP (certamente o de autoria da música, 

mas que pela empatia que a música traz intrínseca em 

qualquer  gênero,  representa  tantos  outros).  Apesar  de 

este  movimento  agregar  jovens  de  tantas  classes 

sociais,  deixa claro que a luta é pelas classes baixas, 

que são, recorrentemente, postas à margem.  

Nos versos “...Do Rio de São Paulo e do nordeste, 

eu sou guerreiro, gladiador, cabra da peste/ Não desisto 

da vontade de crescer, de me fortalecer, firme e forte eu 

vou me manter...”, o compositor traz a não discriminação 

por  lugar  de  origem,  e  afirma  (como  que  para  a 

sociedade), que independente do olhar dela sobre estas 

minorias,  eles  não  vão  se  omitir  e  vão  lutar  para 

ascender na sociedade.  

Já  nos  versos  “...Esses  governadores, 

obsessores, mal feitores, encharcadores, causam dores, 

estupradores da dignidade humana / Sempre pensando 
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em encher seus bolsos, deixando o povo brasileiro ser 

devorado pela lama / Bando de filho da puta querendo 

pagar  de  bacana...”,  fica  clara  a  indignação  contra  os 

governantes que mais governam para si, do que para a 

população. Os versos fazem alusão, ainda, ao ocorrido 

em Mariana  (em 5  de  novembro  de  2015),  que  ficou 

inundada de lama depois do rompimento das barragens, 

que,  ao  que  tudo  indica,  ocorreu  por  negligência  da 

fiscalização, falha da Construtora responsável e falta de 

severidade da lei (que não obrigou que reparassem as 

barragens quando se tratava, ainda, de rachaduras). O 

autor  trata  este  caso,  como uma das  negligências  do 

governo  para  com  a  sociedade  mais  carente,  aqui 

representada  por  “povo  brasileiro”.  Termina,  então, 

descrevendo a política brasileira, que “paga de bacana”, 

enquanto  deixa  padecer  o  povo  (a  quem  deveriam 

representar). 

A letra 4 (Então se deixa –  Gabriel Costa, 2015) 

mostra  uma  descrição  simples  de  um  jovem  e  sua 

afetividade. Um momento em que o compositor expressa 

seus  sentimentos  em  relação  à  amada,  tipicamente 
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como um jovem adolescente com seu primeiro amor, ou 

primeiros  amores.  A  letra  traz  a  descrição  de  um 

momento de conquista. 

Por  fim,  a  letra  5  (intitulada  pela  internet  como 

Umbanda, de Lucas Penteado KoKa) apresenta o texto 

de um jovem que ganhou notoriedade e voz através do 

Slam Poetry. Vencedor da batalha de 2016 na cidade de 

São  Paulo,  suas  letras  invadem  as  redes  sociais  e 

trazem à luz a religiosidade afro-brasileira.

O texto foi transcrito do vídeo do YouTube. Não 

foi encontrada nenhuma versão escrita dele, mas este se 

tornou  viral.  Diversas  versões  digitais  foram  feitas 

ecoando as palavras do jovem de pouco mais de vinte 

anos que sonha com a Fuvest. 

E é por essa vontade intrínseca dos jovens, que 

parece tão distante de sua realidade, que torna-se fácil 

entender  a  importância  de  trazer  para  eles  a 

oportunidade  de  serem  quem  são,  e  ainda  assim, 

poderem sonhar em serem universitários.
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Conclusão 

Com  este  trabalho  e  breve  análise,  pudemos 

corroborar  o escrito de Silviano Santiago,  que diz que 

todos somos intérpretes do Brasil. Trazendo essa visão à 

uma parcela específica da sociedade que vive à margem 

de  todos  e  busca  se  inserir  em  um  contexto  amplo, 

analisamos suas observações, críticas e descrições da 

sociedade em que vivem (que embora não pareça, é a 

mesma), mas que está sendo observada de uma outra 

perspectiva. 

Tentamos  demonstrar  que,  ainda  que 

timidamente, os milhares de intérpretes do Brasil fazem 

suas produções e compartilham com aqueles que estão 

na  mesma  busca,  para,  posteriormente,  mostrar  à 

sociedade que eles existem e também tem voz. 

O artigo não se trata de uma pesquisa profunda, 

como um projeto de iniciação científica ou de pesquisa 

(por  exemplo),  mas  com  os  resultados  é  possível 

conhecer  um  pouco  sobre  as  vertentes  do  RAP,  HIP 

HOP  e  Slam Poetry,  suas  trajetórias  e  os  produtores 

atuais,  conseguindo  –  também  –  com  associação  do 
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ensino de Poemas com as manifestações culturais  da 

periferia,  que  é  uma  importante  ferramenta  de  ensino 

hoje, para fazer um link com o texto trabalhado em sala 

de aula. 

Esperamos que possa ser  uma rica  experiência 

aos educadores que, a partir dessa leitura, se permitam 

conhecer  um  lado  cultural  pouco  divulgado  e  assim, 

talvez, possam ajudar a quebrar preconceitos em relação 

a essa vertente tão estigmatizada. 
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Anexos 

Letra 1 - Brasil com P – GOG 
Pesquisa publicada prova
Preferencialmente preto
Pobre prostituta pra polícia prender
Pare pense por quê?
Prossigo
Pelas periferias praticam perversidades parceiros
Pm's
Pelos palanques políticos prometem prometem
Pura palhaçada
Proveito próprio
Praias programas piscinas palmas
Pra periferia
Pânico pólvora pa pa pa
Primeira página
Preço pago
Pescoço peitos pulmões perfurados
Parece pouco
Pedro Paulo
Profissão pedreiro
Passatempo predileto, pandeiro
Pandeiro parceiro
Preso portando pó passou pelos piores pesadelos
Presídio porões problemas pessoais
Psicológicos perdeu parceiros passado presente
Pais parentes principais pertences
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Pc
Político privilegiado preso
parecia piada Pagou propina pro plantão policial
Passou pelo porta principal
Posso parecer psicopata
Pivô pra perseguição
Prevejo populares portando pistolas
Pronunciando palavrões
Promotores públicos pedindo prisões
Pecado!
Pena prisão perpétua
Palavras pronunciadas
Pelo poeta Periferia
Pelo presente pronunciamento pedimos punição para 
peixes pequenos poderosos
pesos pesados
Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída 
pelos portugueses
Prevenimos!
Posição parcial poderá provocar
protesto paralisações piquetes
pressão popular
Preocupados?
Promovemos passeatas pacíficas
Palestra panfletamos
Passamos perseguições
Perigos por praças palcos
Protestávamos porque privatizaram portos pedágios
Proibido!
Policiais petulantes pressionavam
Pancadas pauladas pontapés
Pangarés pisoteando postulavam prêmios
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Pura pilantragem!
Padres pastores promoveram procissões pedindo 
piedade paciência Pra população
Parábolas profecias prometiam pétalas paraíso
Predominou o predador
Paramos pensamos profundamente
Por que pobre pesa plástico papel papelão pelo pingado 
pela passagem pelo pão?
Por que proliferam pragas pelo país?
Por que presidente por que?
Predominou o predador
Por que?

Letra 2 - Quem Sou – Grupo Humildemente 
Sou lucidez, insensatez a insanidade e a cura
Sou calmaria e tortura, sou a mentira e a jura
Sou minha própria injúria, sou a paz, sou a fúria
Sou satisfação e a fúria, eu sou as florestas e as ruas     

Eu sou praça, podrão, sou copo de vinho não mão
Sou Vodka, Sprite e limão
Natasha, Dreher e Zangão
Sou ostentação, Chandon, camarote, Night Club
Sou favela, eu sou morrão
Eu sou fazenda, eu sou as urbes

Sou cativeiro, sou minha própria viagem
Sou muro de berlim, cristo e estátua da liberdade
Sou minha contra vontade, eu sou a crase na frase
Sou calor, sou friagem
Sou Kamikaze sem base



397

Sou amor, sou o ódio e sou a razão
Sou fígado e pulmão fodido, sou um frio coração
Sou minha própria ilusão, copo vazio, solidão
Sou pacifista, sou explosão
Sou a indecisão da emoção

{REFRÃO}

Eu só quero saber, quem sou eu?
Sou o vivo mais morto
O lúcido mais louco
Quem sobreviveu

Quem sou eu dia após dia?
Sou o curativo e a ferida
Sou a morte e a vida
Eu sou um beco sem saída

Sou uma poça na rua, eu sou águas profundas
Sou  embarcação  que  não  afunda,  sou  uma  gota  de 
chuva
Eu sou o sol, sou a lua
Sou JPA, sou a Úrca
Sou doce e amargura
Eu sou a verdade nua e crua

Sou invenção mirabolante, metamorfose ambulante
Sou lembranças, instantes
Eu sou Skunk na Blunt
Sou a Bossa Nova, eu sou uma roda Punk
Sou batalha de conhecimento, batalha de BangBang
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Eu sou dias monótonos, eu sou Vênus retrógrado
Sou as verdades que abordo, sou terrenos inóspitos
Sou o fundo do poço, eu sou o topo do pódio
Sou o ódio renascendo e o amor indo à óbito

Eu sou a serenidade, sou arrogante, agressivo
Sou o que tu conhece e sou o desconhecido
Sou leste (Sol nascente), Oeste (Sol poente)
Eu sou signo lunar e, sou o signo ascendente

-{REFRÃO}

Eu só quero saber, quem sou eu?
Sou o vivo mais morto
O lúcido mais louco
Quem sobreviveu

Quem sou eu dia após dia?
Sou o curativo e a ferida
Sou a morte e a vida
Eu sou um beco sem saída 

Letra 3 - Humilde Papo Reto– Gblack 
Vou começar dizendo, não sou melhor do que ninguém, 
Quem tem humildade na mente chega muito mais além,
Apesar das nossas quedas, apesar dos vai e vem,
Humilde Mente tem futuro porque o drop manda bem,
Perseverança e insistência é nosso dilema,
Somos tranquilos mas nossa meta não é pequena,
E independente da fama e sucesso sem ganância,
Nunca deixeis subir na mente luxúria e ignorância, 
Vários playboy fazendo som lixo só pra fazer média, 



399

HDMT chegou e isso pra eles é tragédia, 
Se não aguenta moleque, isso é culpa tua,
Meu RAP não é de elite, meu RAP é de rua,
Representando o bonde da psk, deixa colar que os mano 
vem somar,
Representando  o  bonde  JPA,  RAP  Jamaicarepaguá… 
pode pá.
No meu flow eu vou originalizando meu estilo,
Quem não fecha rala, quem fecha tá junto comigo,
Do Rio de São Paulo e do nordeste, eu sou guerreiro, 
gladiador, cabra da peste,
Não  desisto  da  vontade  de  crescer,  de  me fortalecer, 
firme e forte eu vou me manter,
E pra quem duvidou de nós em algum momento,
Ces tão fudido de maneira forma alguma eu me ausento,
Fala que tem muitas ideia, então peita nois,
Se é tão cabeça assim, então levanta a voz (Ativa),
Fica fazendo propaganda dinheiro, boate e mina,
Eu gosto mais de mulher com filme e cannabis sativa.
Evolução  essa  que  é  a  missão,  pospostas,  ideias 
batalhas ninguém ergue a mão, 
Por isso guie seu próprio caminho, se eu perder ok, mas 
seu eu ganhar ganho sozinho,
Pra me atrasar já tem gente demais por perto,
Por isso hoje procuro ser um pouco mais esperto,
E assim só de boas pessoas eu me cerco,
Esses  governadores,  obsessores,  malfeitores, 
encharcadores,  causam  dores,  estupradores  da 
dignidade humana
Sempre pensando em encher seus bolsos, deixando o 
povo brasileiro ser devorado pela lama,
Bando de filho da puta querendo pagar de bacana.
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(Ralph)
---
HUMILDEMENTE RAP do repente, raptando mentes
Unindo os vagabundo, com um papo coerente,
Vários diamante na mente só faltando lapidar,
Barãozin do CasaMata fortaleceu pra gravar,
Agradeço ao meu senhor por toda oportunidade,
De fazer todo esse corre e passar essa mensagem, 
De um RAP de verdade que não é pras galinha,
Também não é direcionado pra ex namorada minha,
É feito pros mente forte que curte RAP maldade,
Não é feito pra playboy é feito p comunidade,
Realidade da cidade já dizia Sabotage ,
Que o RAP é compromisso, pra muitos hoje é viagem,
Se perdeu o underground, cadê o som de verdade,
Fim de semana só tem tRAP pra animar essas boates
Kd o bom rap, kd boom bap, kd o bom beck, que poha é 
essa mlq, só fala de droga nas track
Mas que viagem perdido, tu se perdeu na lisergia, 
Humilde Mente resgatando RAP estilo nostalgia. 
(Refrão)
---
Tá difícil pra mim, tá difícil pra você, 
Tá mais difícil pro menorzin que não tem o que comer,
Reclama da crise, diz que o mês vai ser apertado,
Mas até quando é inverno liga o ar condicionado. 

Letra 4 - Então se deixa – Gabriel Costa 
Eu percebi seus sorrisos seus olhares também 
Percebi ainda que seu namoro não tava bem,
Você toda mulher, muito mais madura
Queria algo sério e ele queria gastação pura,
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Entrei na tua história no momento ideal
Nossa conexão foi forte algo sobrenatural,
De cara comecei a te olhar de outro jeito
Com certeza você se ligou e o plano foi perfeito,
Você ficava tímida e eu desajeitado
Tocava o violão pra tentar deixar isso de lado,
Sem receio só questionamentos aqui e ali
Mas tá claro que a nossa história ainda vai fluir,
Menina linda de olhos grandes, penetrantes
Me desperta uma vontade em instantes
Sei que nossos desejos são bem semelhantes
Não jogue isso em uma de suas estantes
-
Mas muitas vezes eu não sei o que rola entre a gente
Só sei que é um fogo e sei que ele arde quente
E tu aparece com ele de mão dada na praça
Mas insatisfação é eminente e você nem disfarça
Tu acha q eu não percebo mas sabe q eu sou esperto
Deixa eu ser teu nego, chega um pouco mais perto
E é certo ainda tenho que te dar um beijo
Não é meu maior desejo, mas é o q eu vejo
Então se deixa, ultrapassar o seu limite
É chique como já diz Gustavo di Nikite
Sexy delícia, solicitou ao perito a perícia
Uma leve carícia, malícia ela tem até demais
Tem cara de paty, burguesa mas no fundo ela é sagaz
Sabe muito bem o que faz, evita ser preponente
Mas é melhor tomar cuidado quando tá impaciente
Ela é a bela e a fera do tipo que não espera
Se atrasou 10 minutinho na próxima se supera
E agradeça ao senhor dos senhores se ela te der outra 
chance
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Vários vagabundo com essa dama tentam um lance
Menina linda de olhos grandes, penetrantes me
desperta uma vontade em instantes
Sei que nossos desejos são bem semelhantes
Não guarde isso em uma de suas instantes
-
E ela não é de ceder um papo assim tão facilmente
Só que gostou do moleque e hoje é fã do HumildeMente
E a gata é multiartística, fora de estatística
Do tipo se arrisca e cai e desistir ela não vai
Ela é da música e dança, musa inspiradora não se cansa
Balança  o  quadril  de  um  jeito  sutil  que  tio!  Me  perdi 
nesse rio, cantada fútil, momento útil, vida difícil, vida de 
vício
Agradece  quem  viu,  me  achei  no  navio  e  to  bem 
acompanhado
Com essa princesa do meu lado, bolando um baseado
Me deixa tranquilizado de saber q ela aprova o meu som
E que no quarto, ainda nos espera um chandon 
Pra estourar com ela, sem ficar de balela
Sem ficar de k.o só eu meu amor e o ventilador
Namorando pelado debaixo do cobertor
(com essa)Menina linda de olhos grandes, penetrantes
me desperta uma vontade em instantes
Sei que nossos desejos são bem semelhantes
Não guarde isso em uma de suas instantes. 

Letra 5 – Umbanda – Lucas Penteado Kóka 
Eu não falo amem quando falo com o meu Senhor
Desculpa se é em outra língua, Okê Arô
Meu santo  não faz  assim (mãos espalmadas),  ele  faz 
assim (mãos para trás)
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Fala Yoùrubá e não Latim
Ora Yê Yê ô
Ogunhê
Odoyá
Obá Xire Obá
Kaô Kabecilê
Esse dialeto eu sei pronunciar moleque
Mas infelizmente não tinha essa opção na FUVEST

Macumba? Só se for em dia de santo
E eu tiver que tocar a cabaça até de manhã
Sou sim macumbeiro, mas se você for da Gira
Pode me chamar de Ogã
“Chuta que é Macumba!”
Chuta mesmo, chuta sim
Até porque o Egum corre atrás de você e não de mim
Já pensou se eu decido me vingar de você?
Dar cigarro e cachaça na encruzilhada pra você beber?
Já que você não acredita, nada ia acontecer
Ai sim irão entender o que a “esquerda” pode fazer
Meu Tranca Ruas me destrancou de uma prisão
Que eles chamam de instituição de educação
Ajudei a ocupar minha escola sim
Parecia até que tinha baixado o Exu Mirim

Agora aguenta, e essa é pra esse bando de infeliz
Pois quando eu inventar o meu livro de história
Vai ser com a minha raiz
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TRADUZINDO BELL HOOKS: ARTE RUPESTRE E 
EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL NO OESTE DA BAHIA

Rafael Petry Trapp70

Introdução

O  presente  texto  documenta  um  relato  de 

experiência  teórico-educativa  realizada  com  10  alunos 

de  duas  turmas  (vespertino  e  noturno)  da  disciplina 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena do curso de 

Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

- Campus IX, em Barreiras, região Oeste da Bahia, no 

segundo semestre de 2018.

A primeira delas se refere ao estudo sistemático 

do  livro  da  educadora  afro-americana  bell  hooks 

Ensinando  a  Transgredir  (2017),  feito  na  referida 

disciplina.  Em  um  exercício  crítico  de  leitura  dirigida, 

70Doutor em História, professor da UNEB - Campus IX (Barreiras). 
Este trabalho foi apoiado pelo Programa Afirmativa, da Pró-Reitoria 
de Ações Afirmativas da UNEB. E-mail: rptrapp@uneb.br.
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discutimos e aprendemos noções elementares do debate 

contemporâneo  das  relações  étnicorraciais  acerca  da 

construção de perspectivas antirracistas e descoloniais 

na  educação  no  Brasil,  analisando  os  conceitos  de 

educação como transgressão e prática da liberdade e a 

construção  sóciohistórica das  práticas  e  saberes 

pedagógicos. 

A partir desses debates na universidade, fizemos 

uma saída de campo no final  do semestre (em 13 de 

dezembro de 2018) para um sítio arqueológico de arte 

rupestre localizado na Serra do Mimo, na área urbana de 

Barreiras,  a  cerca  de  um  quilômetro  do  campus  da 

UNEB (no alto da serra), com o objetivo de problematizar 

a  dinâmica  da  presença/ausência  do  indígena  no 

imaginário social da região, observado principalmente da 

perspectiva discente. 

A visita a esta localidade, de existência ignorada 

pela  maior  parte  dos  estudantes,  foi  um momento  de 

reflexão sobre a história indígena, antiga ou pré-colonial 

de Barreiras, e de conscientização do racismo como um 

conjunto  estruturado  de  ideias  (ALMEIDA,  2019)  que 
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colonizou  o  olhar  dos  sujeitos  sobre  a  formação 

histórico-social do Oeste baiano.

Esse trabalho apresenta uma descrição e análise 

dessa experiência de campo à luz dos conceitos de bell 

hooks  mobilizados  durante  a  vivência  acadêmica  em 

sala. Quais possíveis significados a obra dessa autora 

pode  adquirir  para  pensar  a  estrutura  racial  das 

mentalidades sociais nesta região da Bahia? Como seu 

pensamento  pode  concorrer  para  a  transformação  do 

olhar  do  aluno  de  Pedagogia  diante  do  processo  de 

descolonização de saberes educativos?

Além deste objetivo,  queremos também esboçar 

proposições  teóricas  para  pensar  determinadas 

interrelações  entre  arte  rupestre  antiga  e  intervenções 

gráficas  contemporâneas  diversas  (rabiscos, 

declarações  de  amor,  frases  bíblicas),  uma  realidade 

observada no sítio arqueológico da Serra do Mimo, lugar 

em que as pinturas rupestres convivem lado a lado com 

os referidos grafismos, cuja existência significa em certa 

medida  sua  destruição.  Temos  como  hipótese  que  a 

busca  de  compreensão  sobre  as  intencionalidades 
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antropológicas dessas intervenções gráficas pode ajudar 

os  professores  a  realizar  atividades  pedagógicas  de 

campo similares a que fizemos, mas com estudantes da 

educação  básica.  Conscientes  da  necessidade  de 

preservação de um registro humano que também explica 

sua  existência  no  mundo,  eles  podem  ser  os  atores 

multiplicadores  da  conservação  desse  patrimônio 

histórico e cultural.

Neste texto, utilizamos fotografias tiradas durante 

o  passeio  para  a  Serra  do  Mimo,  e  também 

incorporamos relatos de campo dos alunos e excertos de 

uma  prova  escrita  feita  pelos  mesmos  durante  o 

semestre letivo (2018), ocasião em que lhes foi solicitada 

opinião sobre a obra de bell hooks. As identidades, por 

questões éticas, são aqui tratadas por codinomes.

Lendo bell hooks

A  ativista,  pensadora,  teórica  feminista  e 

educadora afro-americana bell hooks nasceu Gloria Jean 
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Watkins, em Hopkinsville, Kentucky, em 25 de setembro 

de  1952.  Seu  codinome,  grafado  em minúsculas  para 

desafiar convenções linguísticas e ressaltar o conteúdo 

de sua escrita antes que sua personalidade, provém de 

sua avó materna, Bell Blair Hooks.

Esta  escritora  lecionou  no  ensino  básico 

(elementary e  high  school)  e  em  algumas  das  mais 

conhecidas  universidades  norte-americanas,  como  a 

Universidade Yale e o City College, e tem produzido uma 

obra  influente  nas  Ciências  Humanas  nas  últimas 

décadas,  ao  conjugar  o  olhar  interseccional  de  raça, 

classe e gênero  à compreensão crítica dos processos 

pedagógicos  e  da  reprodução  da  dominação  e  das 

desigualdades  sociais  nas  práticas  e  sistemas 

educativos, entre outros temas. Fortemente influenciada 

pelo feminismo negro e pelo pensamento do educador 

Paulo  Freire,  hooks  é  uma  intelectual  conhecida  no 

Brasil, e vem ganhando recentes leituras de suas obras 

e  numerosas  edições  de  seus  livros  por  editoras 

brasileiras.71

71Cf.  bell  hooks:  Olhares  Negros  -  Raça  e  Representação (Ed. 
Elefante,  São  Paulo,  2019);  O  feminismo  é  para  todo  mundo: 
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A  obra  que  nos  absorve  mais  detidamente  na 

disciplina  foi  Ensinando  a  transgredir:  educação  como 

prática  da  liberdade,  publicado  pela  primeira  vez  em 

1994, nos Estados Unidos, e, em 2013, no Brasil. Esse 

foi o livro escolhido para ser lido na disciplina de História 

e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Indígena  da  UNEB,  por  ao 

menos duas razões.  Uma delas de ordem mais geral: 

sou  um  professor  branco  ensinando  conteúdos  de 

educação étnicorracial. Tal fato pessoal/social impunha, 

frente à minha própria consciência e em coerência com 

minha formação acadêmica, a utilização de intelectuais 

negros na disciplina. De modo mais específico e prático, 

precisávamos de um texto-base que fosse consistente e 

aprofundado teoricamente,  mas também dono de uma 

leitura envolvente para os discentes.

bell  hooks  foi  uma  escolha  que  se  mostrou 

acertada. Seu texto fluido, bem escrito, compreensível e 

empático  –  e  freireano  –  cativou  intelectualmente  os 

alunos, na maioria alunas, e em grande medida negras 

ou  não  brancas  de  localidades  da  zona  rural,  que  se 

Políticas arrebatadoras (Ed. Rosa dos Tempos, São Paulo, 2018). 
Entre outras.
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identificaram  com  a  trajetória  da  autora,  uma  mulher 

negra de um pequeno município do interior do Sul dos 

Estados  Unidos  e  que  sonhava  em ser  professora.  A 

atividade  consistiu  primariamente  na  apresentação  de 

seminários em grupo dos 14 capítulos da obra, nomeada 

simplesmente  “Lendo bell  hooks”.  Nesse momento,  os 

principais conceitos da obra deveriam ser  discutidos e 

instrumentalizados  para  pensar  a  (re)educação  das 

relações étnicorraciais no Brasil. Mas, em linhas gerais, 

Ensinando a transgredir coloca quais questões?

O livro, que a autora define como um conjunto de 

ensaios de “intervenção” e de crítica construtiva, narra 

inicialmente episódios de sua vida e de suas vivências 

nas escolas negras (Black schools) do Sul dos Estados 

Unidos, especialmente no Kentucky, onde havia leis de 

segregação  racial  no  sistema  público  de  ensino  até 

meados dos anos 1950.  Ou seja,  espaços formais  de 

educação para brancos e para negros, separadamente. 

Em um contexto  de  confinamento  e  limitações sociais 

impostas por essa radical e violenta ordem racial, poucas 

opções se descortinavam para o futuro profissional  de 
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mulheres  negras  da  classe  trabalhadora  como  bell 

hooks, que tinham, via de regra, três opções: “Podíamos 

casar,  podíamos  trabalhar  como  empregadas  e 

podíamos  nos  tornar  professoras  de  escola”  (hooks, 

2017, p. 10).

Apesar desse universo restrito de possibilidades, 

hooks  sublinha  que  as  escolas  frequentadas 

exclusivamente  por  negros  foram  um  território  de 

construção do “aprendizado como revolução” (2017, p. 

10),  pois  nesses  ambientes  a  educação  adquiria  um 

sentido  sensivelmente  político,  frente  à  opressão  que 

atingia os alunos,  os professores e as comunidades a 

que  pertenciam.  O  aprendizado  era  ansiado  e  a 

educação  encarada  como  gesto  contra-hegemônico, 

parte de uma estratégia de resistência à imposição dos 

papeis sociais que o sistema racial procurava conferir e 

efetivamente  impingia  aos  sujeitos  marcados  pela 

negritude  e  pelo  desvio  às  normas  arquitetadas  pela 

supremacia branca, ou branquitude. A escola negra, no 

entanto,  era o ambiente  no qual  se podia contornar  a 
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noção de papeis sociais afixados pela condição racial e 

se “reinventar através das ideias” (hooks, 2017, p. 11).

Esse  lugar  social,  cultural  e  político  afro-

americano em que hooks se formou seria desmantelado 

com  o  fim  das  escolas  negras  separadas,  em  1955, 

quando a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou 

inconstitucional  a  segregação  racial  nas  escolas. 

Integrando-se às escolas brancas, o desejo de aprender 

dos alunos negros passou a ser encarado como ameaça 

à autoridade branca. A educação perderia, assim, para a 

criança negra,  sua dimensão de “prática da liberdade, 

transformando-se  em  instrumento  para  reforçar  uma 

nova estrutura de dominação” (hooks, 2017, p. 12). Ao 

entrar  no  curso  de graduação  em Letras  em Stanford 

(White  college na  Califórnia),  a  jovem universitária  se 

animou com a possibilidade de se tornar uma professora 

e intelectual negra insurgente, mas se deparou com um 

esquema  tedioso  e  contraproducente  de  “educação 

bancária”,  conceito  de  Freire  (1972)  que  designa  a 

situação  educativa  qual  o  professor  deposita o 

conhecimento em um aluno desprovido de experiência e 
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subjetividade  intelectual.  Em  reação  a  esse  quadro, 

hooks  imaginava  “modos  pelos  quais  o  ensino  e  a 

experiência  de  aprendizado  poderiam  ser  diferentes” 

(2017, p. 15). 

Na  graduação,  ela,  que  já  estava  engajada  no 

pensamento feminista, descobriu a pedagogia crítica de 

Freire,  “alguém que entendia que o aprendizado podia 

ser  libertador”  (2017,  p.  15).  Além do  brasileiro,  suas 

fontes maiores de inspiração intelectual e política foram 

as  professoras  negras  de  sua  escola  de  ensino 

fundamental  e  o  pensamento  feminista  sobre  a 

pedagogia radical. Diante da realidade da sala de aula 

em  seu  primeiro  emprego  como  docente  no  ensino 

superior na Universidade do Sul da Califórnia, em 1976, 

hooks  passou  a  elaborar  caminhos  pedagógicos  que 

colocassem em movimento o entusiasmo na educação 

superior como um esforço coletivo no sentido da criação 

de  uma  “comunidade  de  aprendizado”.  Segundo  a 

autora:  “Na  comunidade  da  sala  de  aula,  nossa 

capacidade  de  gerar  entusiasmo  é  profundamente 

afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir 
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a voz uns dos outros,  por  reconhecer  a presença uns 

dos outros”  (2017,  p.  17).  O reconhecimento  do outro 

significando  o  olhar  para  a  diferença,  codificada 

socialmente em termos raciais, de classe ou de gênero, 

emerge  em  sua  análise  como  a  rocha  angular  do 

aprendizado  –  e,  por  conseguinte,  do  ensino  – 

organizado  em  uma  comunidade  colaborativa  e 

complexa. Seria nessa oportunidade teórica da relação 

de  ensino/aprendizagem  que  a  transposição  das 

fronteiras  (culturais,  pedagógicas,  epistêmicas)  poderia 

se  processar,  questionando-se  “as  parcialidades  que 

reforçam os sistemas de dominação e ao mesmo tempo 

[proporcionando] novas maneiras de dar aula a grupos 

diversificados de alunos” (hooks, 2017, p. 20).

Ensinando  a  transgredir encontrou  eco  nas 

experiências e expectativas dos alunos de Pedagogia da 

UNEB. Para a discente negra Maria Dias, o livro trouxe 

“temas que mexem com a nossa realidade que se baseia 

no que algumas pessoas passam no seu dia a dia como 

a  questão  de  raça  que  é  vista com  um  olhar 

preconceituoso,  sendo  somente  a  etnia  branca  aceita 
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[...]”  e  que  promovem  “um  entendimento  com  mais 

criticidade” da dominação social.  O estudante Matheus 

de  Jesus,  por  sua  vez,  produziu  uma  reflexão 

relacionada  a  raça  e  transgeneridade:  “O  livro  me 

mostrou  que  a  minha  história  pode  ajudar  outras 

pessoas  trans  ou  pelo  menos  conscientizar  para  que 

deixem de ser tão preconceituosas e intolerantes para 

com as pessoas trans que assim como os negros são 

tratadas  como  marginais  [...]”.  Segundo  o  estudante, 

“para  mudar  esse  quadro  é  preciso  começar  com  a 

escola base, de baixo pra cima e assim gradativamente 

vamos conseguindo garantir o respeito e a visibilidade de 

que tanto precisamos”.

Foi a partir de bell hooks e sua perspectiva de um 

“movimento  contra  as  fronteiras  e  para  além  delas” 

(hooks, 2017, p. 24), através da construção de ideias e 

práticas  educativas  e  pedagógicas  alicerçadas  não 

apenas na mudança de mentalidade – estágio inicial da 

descolonização  –,  mas  vinculadas  a  uma  práxis 

educativa concreta e sincera por uma efetiva “mudança 

de  atitudes”  (hooks,  2017,  p.  68)  que  propusemos 
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realizar a saída de campo para o sítio arqueológico da 

Serra do Mimo, atividade descrita e analisada na seção 

seguinte.

No sítio arqueológico da Serra do Mimo

O sítio arqueológico da Serra do Mimo se localiza 

no noroeste da serra homônima, na área leste da cidade 

de  Barreiras,  logo  atrás  e  acima  do  Campus  IX  da 

UNEB. Uma caminhada de aproximadamente 30 minutos 

nos  conduziu,  no  dia  13  dezembro  de  2018,  para  o 

monumento  natural  que  abriga,  em  meio  ao  cerrado 

característico do planalto ocidental baiano, as pinturas e 

inscrições rupestres. No grupo de 17 pessoas havia 10 

alunos de Pedagogia, que tinham cursado a disciplina de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.

Uma  das  razões  para  essa  oportunidade  foi 

atender  as  exigências  da  Lei  11.645,  de  2008,  que 

alterou  a  Lei  10.639,  de  2003,  ao  incluir  a 

obrigatoriedade  da  história  e  cultura  indígenas  nos 
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currículos  da  rede  oficial  de  ensino.  Como  falamos 

relativamente pouco sobre a questão indígena no curso 

supracitado,  propus  a  atividade.  O  objetivo  geral  foi 

conversar  sobre  a  presença  de  uma  população 

tradicionalmente  ausente  nas  narrativas  da  história  da 

formação  social  da  região  Oeste  da  Bahia, 

principalmente  em  Barreiras,  um  município 

supostamente  colonizado  por  sobre  um  vazio 

demográfico  e  construído  pelo  braço  heroico 

predominante dos migrantes sulistas a partir  dos anos 

1980, principalmente gaúchos e paranaenses (BARROS, 

2019).  Nos  paredões  da  Serra  do  Mimo,  os  traços 

materiais  dessa  presença  negada  nos  discursos 

hegemônicos e oficiais  poderiam ser  vistos palpável  e 

concretamente.

Antes  de  descrever  esse  sítio  arqueológico, 

convém dizer em que consiste arte, inscrição ou pintura 

rupestre.  De  acordo  com Carlos  Etchevarne,  autor  de 

Escrito na pedra: cor, forma e movimento nos grafismos 

rupestres da Bahia (2007, p. 18), arte rupestre engloba 

“todas  as  variações  de  signos  gráficos  pintados  ou 
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gravados sobre suportes rochosos fixos, sejam abrigos, 

grutas, paredões, lajedos ou algum tipo de afloramento”. 

Os sujeitos desses grafismos são geralmente definidos 

como  os  “grupos  humanos  pretéritos,  vinculados  a 

formações  socioeconômicas  de  caçadores  coletores, 

horticultores, agricultores ou pastores”.  Ainda que seja 

difícil  ou  virtualmente  impossível  acessar  o  contexto 

histórico, as condições sociais e os códigos simbólicos 

concernentes  à  produção  cultural  de  povos  já 

desaparecidos no tempo, o estudo dessa manifestação 

artística  atesta  o  “processo  de  ocupação  humana  do 

território  baiano”  pré-colonial,  constituindo-se  a  arte 

rupestre  em  marco  de  “memória  social  para  as 

populações contemporâneas” (ETCHEVARNE, 2007, p. 

11).  É  segundo  essa  visão  que  analisamos  a  arte 

rupestre:  não pelos  seus significados,  mas inserindo-a 

em um plano antropológico geral da constante busca do 

ser  humano  na  criação  de  cultura  e  preservação  da 

memória  através  de  sua  existência  comunicativa 

(ISNARDIS,  1997),  inscrevendo,  assim,  a  própria 
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historicidade de nossa humanidade em uma constituição 

mais plural de tempo.

Nos últimos anos, o grupo Arqueologia do Oest, 

coordenado pela arqueóloga da Universidade Federal do 

Oeste  da  Bahia  Fernanda  Libório  Simões,  vem 

desenvolvendo pesquisas interessantes em arqueologia 

na  sub-região  da  bacia  do  Rio  Grande.  Essa  autora 

orientou um Trabalho de Conclusão de Curso, Registros 

rupestres  no  município  de  Barreiras,  Bahia:  o  sítio 

arqueológico  Serra  do  Mimo (2017),  de  autoria  de 

Janaína Silva Neto, em um projeto de iniciação científica, 

intitulado  Caracterização  arqueológica  e  análise 

preliminar do Sítio Serra do Mimo (Barreiras, Bahia), em 

2018, trabalhos que trouxeram a maior parte dos dados 

e análises existentes sobre esse sítio. Os pesquisadores 

encontraram ao menos 11 distintos painéis, sendo 10 em 

forma de abrigo e 1 em gruta. As gravuras (Figuras 1 e 

2)  “usam a  técnica  de  polimento,  com as  morfologias 

tridáctilos, cupules isolados, cupules em cadeias duplas, 

linhas concêntricas, barras paralelas e barras isoladas, 

trabalhadas  nas  temáticas  biomorfos  (tridáctilos)  e 
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grafismos puros”. As pinturas (Figuras 3 e 4) “usam as 

técnicas  de  pincel  e  carimbo  nas  cores  vermelha  e 

amarela,  com  morfologias  de  linhas  paralelas,  linhas 

cruzadas, linhas sinuosas, círculo preenchido com linhas 

concêntricas  e  linhas  concêntricas  classificadas  na 

temática  grafismos  puros”  (LEÃO;  BARBOSA; 

MACHADO, 2018).  Simões (2019) e Silva Neto (2017) 

consideram  que  os  grafismos  da  Serra  do  Mimo 

pertencem  à  Tradição  Nordeste  e  obedecem  a  um 

padrão geométrico, com motivos similares aos de sítios 

encontrados  no  Tocantins.  As  figuras  abaixo 

representam as principais  ocorrências de arte  rupestre 

abordadas durante a saída de campo.
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Figura 1: Tridáctilo

Fonte: Acervo do autor 

Figura 2: À esquerda, grafismos contemporâneos; 
cupules à direita.

Fonte: Acervo do autor 
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Na  Figura  1,  observa-se  um  tridáctilo.  Os  estudantes 

identificaram  inicialmente  um  pé  de  galinha  ou  de 

alguma  ave  ou  pássaro,  ou,  ainda,  uma  folha. 

Confrontados com a possibilidade de se tratar de uma 

vulva,  um  signo  de  sexualidade  –  de  acordo  com 

informações  verbais  de  Simões  (2019)  –, 

surpreenderam-se,  em  tom  de  galhofa,  naturalmente. 

Procurei ressaltar o fato de a sexualidade ser um tema 

constante em nossas elucubrações sobre quem somos, 

e,  portanto,  imprescindível  para  a  discussão  de  como 

nos  constituímos  historicamente.  Relativizamos,  deste 

modo,  a  abordagem cultural  da  sexualidade de nossa 

experiência  presente  no  plano  de  uma  dimensão 

histórica  mais  ampla.  Na  Figura  2,  podem  ser  vistas 

pequenas  incisões  circulares  convexas,  chamadas 

cupules. Não há consenso na literatura sobre sua função 

ou significado (SANTOS JÚNIOR, 2012). Note-se neste 

painel a existência de escritos contemporâneos variados 

juntamente às inscrições rupestres.
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Figura 4: Pequena mão ao 
centro, feita provavelmente 

com técnica de gabarito.
Fonte: Acervo do autor.

Figura 4. Mão de 
criança.
Fonte: Acervo do 
autor.

Figura 3: 
Círculo 
concêntrico.
Fonte: Acervo 
do autor.
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Na Figura 3, vê-se um círculo concêntrico, pintado com 

substância de fórmula química ainda não conhecida, que 

serviu para falarmos sobre os possíveis significados das 

pinturas.  A  tendência  de  nossa  compreensão 

contemporânea foi a de identificar algum astro celeste, 

como um sol ou outra estrela. Todavia, reproduzi para os 

alunos  um  relato  que  ouvira  de  um  guia  no  sítio 

arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, na Serra 

da  Capivara  (PI),  em  novembro  de  2018.  Em  dada 

ocasião, perante representação similar, membros de três 

etnias  indígenas  do  Brasil  indicaram  significados 

diferentes para este mesmo desenho.  A procura pelos 

sentidos precisos  das gravuras  rupestres  configura-se, 

então,  pouco  relevante.  Em  contraposição,  tomamos 

como premissa que “a variação dos temas, das maneiras 

de apresentá-los em épocas diferentes e as formas de 

aperfeiçoamento das técnicas gráficas,  configuram uma 

fonte de dados essencial  para identificar a diversidade 

de códigos de apresentação e, portanto, de comunicação 

social” (PESSIS; GUIDON apud ETCHEVARNE, 2007, p. 

23). A Figura 4, por sua vez, exibe aquela que é uma das 
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pinturas mais significativas. No abrigo, alguém com uma 

mão muito pequena, quem sabe uma criança, imprimiu 

ali  a  marca  desta  mesma mão.  Reparando  com mais 

vagar,  podem  ser  divisados  ao  menos  três  pequenos 

riscos perpendiculares ao dedo médio, feitos talvez com 

um  graveto.  O  expediente  indica,  menos  que  um 

significado determinado, a existência de um pensamento 

abstrato,  dada  a  intencionalidade  do  sujeito  em 

comunicar algo além do formato de sua mão.

Foram  esses  os  principais  exemplares  de  arte 

rupestre em que detivemos nossa atenção para inquirir 

questões de história,  cultura, diversidade, relativização, 

abstração,  entre  outras.  Ainda  que  não  se  possa 

estabelecer um vínculo direto entre as populações que 

realizaram  essa  arte  e  os  atuais  povos  indígenas  no 

Brasil  –  cuja  denominação  “indígena”  é,  na  realidade, 

uma  construção  histórica  eurocêntrica,  diga-se  –, 

consideramos  o  sítio  da  Serra  do  Mimo,  de  modo 

indireto, no tempo e no espaço, tal como procedem em 

geral  os  especialistas  nesse  assunto  no  Brasil,  como 
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parte  da  história  pré-colonial  indígena  do  Oeste  da 

Bahia.

Marcas rupestres: desafios antropológicos

No sítio  da Serra do Mimo,  convivendo com os 

resquícios  da  arte  indígena  antiga  encontram-se 

dezenas  de  escritos,  pichações  e  grafismos  humanos 

modernos, que, aliados a outras intervenções antrópicas 

(feitas  pelo  homem)  atuais,  como  fogueiras,  vêm 

danificando  e  degradando  boa  parte  das  pinturas  e 

inscrições rupestres. É pacífica nossa concordância com 

Silva Neto (2017, p. 53) acerca da necessidade de ações 

pelo  poder  público  e  sociedade  civil  no  sentido  da 

preservação de um patrimônio arqueológico, histórico e 

cultural  primordial  “para  o  desenvolvimento  de  uma 

identidade regional que permita ao natural da região se 

reconhecer  na  história,  criar  laços  e  sentimento  de 

pertencimento”.  Entretanto,  argumento  que  um  olhar 

antropológico  compreensivo  –  mas,  não  empático  – 
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sobre a intencionalidade e os significados atribuídos aos 

grafismos contemporâneos pode auxiliar a posicionar a 

produção  histórica  desses  gestos  comunicacionais  em 

uma  superfície  mais  geral  da  experiência  cultural 

humana  no  tempo.  Em  outras  palavras,  utilizar  um 

conjunto de significados inteligíveis a nossa percepção 

cultural para interpelar o imaginário social relativo à arte 

rupestre, e, assim, constituir uma consciência educativa 

que efetivamente a preserve e valorize.

Em um espectro grande de possibilidades, pois a 

área  dos  painéis  tem  sido  intensamente  rabiscada  e 

pichada, procedo aqui a uma escolha que penso ilustrar 

bem o argumento. Na Figura 2, ao lado dos cupules e 

abaixo de tridáctilos, lemos uma expressão que qualquer 

um  de  nós  entenderia  ou  pensou  ou  até  mesmo  já 

escreveu, em algum momento da vida afetiva: “Ricardo 

você é um amor”, seguida do adjetivo “gato”. O objeto do 

ser amoroso dessa frase devia ser um frequentador do 

sítio,  do  contrário  imagino  difícil  ou  pouco  provável  a 

leitura da mensagem pelo seu destinatário. Tendo lido ou 

não tal declaração rupestre de amor, estamos diante de 
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um fato social: o amor romântico. Assim como indivíduo, 

felicidade,  infância,  amor  materno,  o  conceito  de 

romantismo  é  uma  invenção  histórica  recente 

(BARBOSA, 2008). Conquanto inventado, não deixa de 

ser por isso significativo, funcional e/ou verdadeiro para 

nossa  formação  cultural,  que  o  compreende  e  produz 

discursos e práticas que o põe em movimento no curso 

de nossas vidas. Então, assim como os povos originários 

ou pré-coloniais  do “Oeste baiano”  –  outra  construção 

recente  –,  nós  também produzimos  marcas,  às  vezes 

inseridas das maneiras as mais diversas literalmente na 

pedra – caso da Serra do Mimo –, que representam o 

desejo  de  fixar  os  pensamentos,  as  ações,  os 

sentimentos,  as  inquietações,  as  ansiedades,  as 

memórias e as perspectivas que temos sobre a vida.

Logo, através dessa leitura das duas modalidades 

de “marca rupestre”  constantes  na Figura  2,  pudemos 

contextualizar nossos estilos socioculturais no âmbito da 

diversidade  de  expressão  de  nossos  sentimentos 

atinentes  às  relações  humanas,  em  termos  afetivos, 

sexuais,  artísticos,  religiosos,  etc.,  promovendo  assim 
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um reconhecimento de nossa identidade pelo confronto e 

pelo diálogo entre a construção do eu e a percepção do 

outro, embora o exercício desta alteridade só possa ser 

viabilizado  por  meio  de  documentais  rarefeitos  –  os 

vestígios  de  arte  rupestre.  Penso  que  engendramos, 

como  talvez  concordasse  bell  hooks,  uma  atitude 

pedagógica  que  problematizou  as  fronteiras  do  que 

entendemos de nosso ser epistêmico e nosso devir no 

processo  histórico.  Para  a  estudante  Daniela  Oliveira, 

“quando  somos  capazes  de  nos  colocar  no  lugar  do 

outro e entender o mundo através dos valores que ele 

carrega, compreendemos a grandeza da cultura, da vida 

em  sociedade,  dos  saberes  e  modos  de  vida 

independente  da  época  em  que  foram  produzidos”. 

Fazendo  dialogar  os  dois  eixos  temáticos  e  teóricos 

centrais  da  atividade,  a  discente  Viviane  Cristina 

enfatizou:

[...]  conhecer  de  perto  a  vida  dos  nossos 
antepassados,  reconstruir  a  história  e  costumes 
desses povos é um privilégio para poucos no mundo 
moderno,  o  sítio  arqueológico  da  Serra  do  Mimo 
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transmite  o  reforço  e  manutenção  de  identidades 
sociais,  a  valorização  artística  e  manifestações 
culturais,  a  importância  de  reconhecer  e  respeitar  a 
diversidade  cultural.  Como  a  educadora  afro-
americana  bell  hooks,  em  seu  livro  Ensinando  a 
Transgredir traz uma reflexão do quanto é importante a 
transposição de fronteiras, abrir a cabeça e o coração 
para conhecer, pensar e repensar, criar novas visões e 
valorizar o sujeito como protagonista do processo.72

Coerentemente às colocações de Viviane Cristina, 

Daniela  Oliveira  escreve  ainda  que  a  preservação  do 

sítio pode dar a conhecer “o processo de povoamento” 

do  oeste  baiano,  “bem  como  os  acontecimentos  que 

resultaram  no  desaparecimento  das  populações 

indígenas locais”. Este ponto é fundamental, pois, para 

além do  olhar  compreensivo  e  relativizador,  é  preciso 

meditar  também  sobre  as  razões  históricas  e  sociais 

pelas quais as pessoas no tempo presente se sentem à 

vontade  ou  moralmente  desimpedidas  para  escrever, 

72Depois da atividade, enviei a seguinte pergunta para participantes 
da saída de campo: “Na condição de discente de Pedagogia e tendo 
como base as reflexões de bell hooks sobre transgressão teórica e 
educação libertadora, qual sua leitura do trabalho de campo para o 
sítio  arqueológico de pinturas rupestre  da Serra  do Mimo para a 
problematização  de  nosso  imaginário  pessoal  e  social  diante  da 
presença histórica indígena na região Oeste da Bahia?” Citei aqui os 
depoimentos das pessoas que responderam.
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pichar ou depredar a arte rupestre – indígena. O mais 

óbvio faz evidente sentido: é provável que, ao menos no 

caso em tela – um sítio arqueológico em área urbana, 

com  grande  circulação  de  pessoas  –,  os  indivíduos 

comuns – não acadêmicos – não vejam a existência do 

registro artístico rupestre, ou, se porventura o façam, não 

tenham noção de sua importância enquanto patrimônio 

cultural  que diz respeito ao conjunto da sociedade e a 

eles mesmos, deixando a consciência livre para o ato de 

rabiscar, pichar, etc. Contudo, as reflexões geradas por 

bell  hooks e pela disciplina de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena nos fizeram ponderar se, por detrás 

dessa ação social – que ocorre em incontáveis sítios de 

arte  rupestre  Brasil  afora  –  não  estaria  o  racismo, 

entendido como um sistema de ideias, crenças e valores 

que supõe a existência de grupos raciais superiores e 

inferiores,  diferentes  e  desiguais  entre  si  (TAGUIEFF, 

2002).

No Brasil, é notório que as populações indígenas 

foram  perseguidas,  exploradas  e  oprimidas,  em 

diferentes contextos. Rasurado historicamente, o sujeito 
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indígena  foi  produzido  para  desaparecer  física  e 

culturalmente,  um projeto que parece ter tido lugar no 

Oeste da Bahia.73 Nossa hipótese, que certamente pode 

e precisa agregar dados mais consistentes para poder 

ser mais bem encaminhada, é a de que há uma lógica 

socialmente estruturada e compartilhada de produção do 

outro – do indígena – como inferior e, assim, invisível. 

Nossa visão do indígena e de outros grupos, a exemplo 

de negros e LGBTs foi colonizada por noções racistas de 

entendimento da sociedade. Não se trata de dizer que 

uma pessoa que  rabiscasse  um sítio  de  arte  rupestre 

estaria fazendo um ato racista em sentido estrito, mas 

sim  que  na  origem  social  dessa  postura  estaria  uma 

gramática do exercício das relações raciais brasileiras na 

qual o indígena é invisibilizado, idealizado e congelado 

como ser de um passado ao qual se aprende a atribuir 

pouca importância.

A educação,  e  aqui  particularmente a educação 

das relações etnicorraciais,  pode ser  instrumento  para 

uma mudança desse quadro. Durante nossa estada na 

73Cf.  Fernanda  L.  Simões  em  relação  a  esse  ponto: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6cpua78cONE>.

https://www.youtube.com/watch?v=6cpua78cONE
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Serra do Mimo, uma das alunas, Thainá Santos, contou 

que ela mesma havia presenciado depredações no lugar. 

Seu  depoimento  é  revelador  de  algumas  das 

problemáticas levantadas:

A  partir  da  leitura  do  livro  de  bell  hooks  sobre 
transgressão teórica e educação libertadora, diversos 
estereótipos começaram a serem quebrados, passei a 
vislumbrar o mundo ao meu redor mediante uma nova 
ótica.  Às  vezes  deixamos  de  apreciar  as  coisas 
simples  da  vida,  talvez  as  mais  encantadoras  e 
significativas,  e  continuamos  a  reproduzir  discursos 
prontos e inacabados  sem sequer  nos interpelarmos 
sobre a real história daquele contexto. Ao participar do 
trabalho  [...]  desconstruí  minha  visão  sobre  o  sítio 
arqueológico de pinturas rupestres da Serra do Mimo, 
que  até  então  para  mim  era  apenas  um  ponto  de 
descontração  para  um  fim  de  semana,  eu  já  havia 
visitado  o  sítio  outras  vezes  e  inclusive,  presenciei 
pessoas danificando as pedras,  escrevendo,  fazendo 
fogueira, destruindo um patrimônio histórico riquíssimo. 
Acredito que essas pessoas não têm conhecimento da 
importância  que  aquele  espaço  tem  para  nosso 
patrimônio  histórico,  assim  como  eu,  antes  de  ter 
cursado a disciplina. Através desse trabalho de campo, 
passei a conhecer a imensidão de riquezas que temos 
em  nossa  região,  o  fato  de  ter  havido  presença 
indígena assim como os registros lá encontrados me 
deixaram  encantada  e  ao  mesmo  tempo 
envergonhada,  por  de  certa  forma,  ter  contribuído, 
mesmo que indiretamente, para a degradação daquele 
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lugar, por falta de conhecimento [...]. Hoje [...], sempre 
que  surge  uma  oportunidade  procuro  conscientizar 
outras pessoas também.

A depredação do sítio pela falta de conhecimento 

são  respectivamente  o  resultado  e  o  processo,  mas 

talvez  seja  importante  investigar  os  fundamentos 

históricos  da  produção  social  dessa  ignorância.  A 

estudante  Thainá  aponta  pistas  para  a  tarefa  de 

desconstruir essa mentalidade,  através essencialmente 

do  conhecimento  e  da  educação.  Em  seu  relato,  a 

mediação conceitual se dá através de bell hooks, autora 

que nos acompanhou no decorrer da disciplina e que nos 

instigou a pensar em estratégias para a descolonização 

de nosso olhar sobre a realidade das presenças e das 

ausências observadas na história indígena do Oeste da 

Bahia.

Conclusão

A avaliação da disciplina e do trabalho de campo 

foi  positiva.  Ensinando a transgredir foi  leitura fluida e 

prazerosa  e  ao  mesmo  tempo  inquietante  e 
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perturbadora,  posto  que  bell  hooks  não  se  furta  em 

conjecturar  sobre  os  desafios  que  se  impõem  aos 

educadores em termos de nossa relação com o racismo 

e o antirracismo na educação e também no sentido de 

nos  fazer  pensar  em  nosso  lugar  no  mundo  social  a 

partir das demarcações interseccionais de raça, classe e 

gênero.  Assim,  sublinhamos,  considerando  nossa 

experiência  nessa  atividade  e  a  prática  da  educação 

etnicorracial  em  sala,  que  os  educadores  brancos 

devemos  abrir  espaços  em  nós  para  exercícios  de 

alteridade para com as histórias e os lugares de fala dos 

sujeitos socialmente não hegemônicos (como negros e 

indígenas),  e  cultivar,  em paralelo,  lugares  intelectuais 

de escuta, que possibilitem o questionamento de nossa 

condição sóciorracial na estrutura da educação e na sua 

desconstrução e reconfiguração.  É um posicionamento 

premente  para  se  dar  os  passos  no  sentido  do  que 

hooks  tem  chamado  em  seus  escritos  de  educação 

transgressora.  Ela  afirma  que,  assim  como  as 

concepções pedagógicas e os sistemas de educação, os 

agentes das transgressões devem estar abertos para a 
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mudança. No quadro da contundência política de seus 

diagnósticos  teóricos,  esta  educadora  diz  que,  “se 

realmente queremos criar uma atmosfera cultural em que 

os preconceitos possam ser questionados e modificados, 

todos os atos de cruzar fronteiras devem ser vistos como 

válidos e legítimos” (hooks, 2017, p. 175).

Como a experiência em sala de aula e fora dela 

de alguma sorte evidenciou, bell hooks provou ser uma 

autora potente para abordagens críticas sobre questões 

etnicorraciais  mesmo  em  contextos  diferentes 

relativamente  à  construção  história  das  estruturas 

sociais, como os Estados Unidos e o Brasil. Mesmo com 

a consciência das diferenças históricas entre o Kentucky 

e  o  Oeste  da  Bahia,  sua  empatia  humana,  domínio 

teórico e profundidade de análise pedagógica, somadas 

à  compreensão  bem  articulada  e  inteligível  sobre  a 

produção  estrutural  de  relações  e  opressões  de  raça, 

classe  e  gênero,  calaram  fundo  na  percepção  dos 

estudantes  da  disciplina  de  História  e  Cultura  Afro-

Brasileira e Indígena daquele segundo semestre de 2018
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Prova  disso  é  que  a  escolha  do  tema  da  “III 

Semana de Pedagogia” do campus IX da UNEB foi, por 

influência dos discentes, “Pedagogias transgressoras: a 

educação  como  prática  da  liberdade”,  ocorrida  em 

setembro  de  2019.74 Para  a  palestra  de  abertura  do 

evento foi convidada a historiadora negra Alina Najara da 

Silva Gonçalves (UNEB - XIII), que enfatizou no texto de 

sua  conferência  que  “transgredir  e  proporcionar  uma 

educação  como  espaço  de  liberdades  implica  em 

desenquadrar  memórias  que  silenciam  e  ocultam 

personagens, pessoas e lugares” (GONÇALVES, 2019, 

p. 11). Diante dessa premência a um só tempo educativa 

e  política,  demonstramos que,  ao  contrário  do  que as 

narrativas  comuns  da  história  regional  apregoam,  não 

procede a ideia do Oeste da Bahia construído em um 

vazio  demográfico.  E  não  é  verdade  também,  em um 

contraponto  ao  racismo  –  conceito  aqui  entendido 

subjacentemente  de  modo  institucional  e  estrutural 

(ALMEIDA, 2019) – que os povos indígenas tenham sido 

e/ou sejam culturalmente inferiores, porque o indígena é 

74Cf. < https://www.semanacientificauneb.com.br/>.

https://www.semanacientificauneb.com.br/
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no  Brasil  uma força  viva  e  potente  no presente.75 Tal 

afirmação provém da constatação (Cf. Figura 4) de que a 

capacidade  de  imaginação  e  de  pensamento  abstrato 

não é atributo cognoscente exclusivo da branquitude.

Almejamos  na  atividade  relatada  sugerir  ideias 

para  outros  atos  de  transgressão  de  fronteiras, 

especialmente  por  pedagogos,  seja  na  Bahia  ou  em 

outros lugares do Brasil  em que haja arte rupestre em 

contextos  urbanos.  Eles  poderão  replicar  estratégias 

semelhantes  e  mesmo  avançar  em  outros  interesses, 

não  necessariamente  ligados  diretamente  a  questões 

raciais (a exemplo de arte, cultura, linguagem, filosofia), 

como foi  o nosso objetivo.  A abordagem teórica desta 

experiência foi a de procurar apreender a produção da 

arte rupestre do sítio da Serra do Mimo de um ponto de 

vista  histórico-cultural  e  relativizar  nossa  posição 

(professor e estudantes – não indígenas) antropológica 

75A atividade de campo foi realizada também para, no contexto da 
disciplina da UNEB, em 2018, dar conta de um assunto que foi na 
ocasião  pouco  abordado,  a  história  indígena  no  contexto  da 
educação  etnicorracial.  Contudo,  reconhecemos  a  ausência  de 
epistemologias indígenas brasileiras nessa disciplina e neste artigo, 
lacuna sobre a qual pretendemos trabalhar em produções futuras, 
em níveis de ensino, pesquisa e extensão.
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referente às representações das relações humanas no 

tempo,  concentrando  atenção  em  temas  que 

sensibilizem  as  pessoas,  criando  assim  interesse  e 

empatia,  caso  das  discussões  comparativas  sobre  os 

signos de sexualidade e amor romântico. 

Abaixo,  um  registro  no  Instagram  de  uma 

estudante  e  um  convite  para  análise:  as  “marcas 

rupestres” virtuais que deixamos nas redes sociais. Mas 

fica para outro texto.
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Figura 5: Trabalho de campo da UNEB para a 
Serra do Mimo (Barreiras, BA), em 13/12/18.
Fonte: Acervo do autor (na foto, de chapéu).
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SARAU HERANÇAS AFRO: “A RUPTURA DO SILÊN-
CIO E O EMERGIR DAS IDENTIDADES”

Lidiane Pereira da Silva76

O  Projeto  Sarau  Heranças  Afro  é  realizado  na 

EMEF Anna Silveira Pedreira desde 2017. A escola fica 

no bairro Jardim São Luís, região periférica na zona sul 

de São Paulo. Os estudantes que integram o projeto são 

de  turmas  e  idades  diversas,  variando  entre  11  a  15 

anos,  as  aulas  ocorrem semanalmente  no  contraturno 

escolar e as atividades relatadas foram realizadas entre 

março e dezembro de 2018.  

A  proposta  de  organização  de  um  sarau  foi 

motivada pela leitura de um documento elaborado pela 

Secretaria  Municipal  de  Educação de São  Paulo,77 no 

76Mestranda  do  Programa  Humanidade,  Direitos  e  outras 
legitimidades  pela  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo e  Professora de Língua 
Portuguesa da Rede Municipal de Educação do Município de São 
Paulo.
77Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagem para a 
Educação Étnico-Racial
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qual  consta  a  informação de  que,  no  censo de  2015, 

230.000  educandos  da  rede  paulistana  não  haviam 

declarado  a  sua  cor.  Essa  informação,  somada  ao 

reconhecimento  de  que  os  estudantes  do  Ensino 

Fundamental  demonstravam  ter  vergonha  de  se 

reconhecer enquanto negros, justificou a iniciativa.

 Com  o  Projeto  Sarau  objetivei  promover  o 

reconhecimento  racial  dos educandos que o  integram, 

despertar  o  sentimento  de  orgulho  da  ancestralidade 

negra e a altivez do seu pertencimento étnico racial. Da 

mesma forma, despertar nos estudantes não negros a 

empatia,  o reconhecimento e o respeito à trajetória de 

lutas  dessas  populações  as  quais  sempre  foram 

negados direitos. 

Para  tanto,  uma das  estratégias  adotadas  foi  o 

estudo  de  obras  literárias  de  autoria  de  escritores  e 

escritoras negras que não estão (ou por muito tempo não 

estiveram)  nos  currículos  oficiais  das  universidades  e 

das escolas. Essas obras não são reconhecidas como 

cânones  da  literatura;  são  textos  descobertos  em 

publicações da coleção Cadernos Negros, ou ainda, em 
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performances poéticas no Sarau da Cooperifa78 ou nos 

Slams do programa Manos e Minas79. A opção por esse 

repertório,  que  foge  ao  que  é  posto  como  norma, 

confirma o desejo de buscar uma nova epistemologia a 

partir  de  uma  cosmovisão  que  contemple  outras 

perspectivas,  outros  lugares  de  fala,  a  fim  de  que  os 

alunos  se  sintam  representados,  reconhecidos  e 

valorizados em suas experiências pessoais e coletivas. 

Como  nos  explica  Djamila  Ribeiro,  “Os  saberes 

produzidos  pelos  indivíduos  de  grupos  historicamente 

discriminados,  para  além  de  serem  contra  discursos 

importantes, são lugares de potência e configuração do 

mundo por outros olhares e geografias (...)” (2017, p.77) 

Além de trazer esse repertório, o Projeto também 

buscou  fortalecer  a  identidade  do  estudante  com  o 

espaço em que ele vive, território este já marcado pela 

forte  presença de cultura negra como a capoeira, o hip 

hop  e  realização  de  saraus,  sendo  assim,  o  projeto 

78Movimento Cultural de fomento à poesia existente no bairro do 
Jardim São Luís, há 17 anos.
79Programa exibido semanalmente na TV Cultura.
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potencializa essas manifestações, criando pontes entre a 

escola e o entorno. 

As  aulas  foram  estruturadas  em  três  grandes 

blocos  temáticos:  no  primeiro,  o  foco  foi  revisitar  o 

passado histórico das populações negras, recontando-o 

numa  perspectiva  mais  afrocentrada,  a  fim  de 

desconstruir o saber maculado pelo ocidente a respeito 

do  continente africano  e  que  serviu  para  justificar  o 

injustificável: a escravidão. Este objetivo, que estabeleci 

inicialmente para o projeto, vai ao encontro daquele que 

também foi objetivo da negritude, do Movimento Negro, 

de acordo com Kabenguelê Munanga:

Um  dos  objetivos  fundamentais  da  negritude  era  a 
afirmação  e  reabilitação  da  identidade  cultural,  da 
personalidade própria dos povos negros(…) restituir à 
África o orgulho do seu passado,  afirmar  o valor  de 
suas  culturas,  rejeitar  uma  assimilação  que  teria 
sufocado sua personalidade. (2014, p.2)

No segundo,  estudamos as  formas  encontradas 

para  não  assimilação  da  identidade  negra  e  os 

processos de resistência criados para não sucumbirem 

ao  sistema  escravista.   Neste  módulo,  a  ênfase  foi 
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repudiar a crença acerca da passividade e conformismo 

do africano escravizado, entendendo ser este um forte 

empecilho para construção das identidades negra e não-

negras no Brasil. 

No  terceiro  e  último  bloco,  os  temas 

desenvolvidos  estavam  atrelados  à  questão  da 

identidade, perpassando questões ligadas à estética e à 

cultura  negra,  buscando estimular  o  reconhecimento e 

autoafirmação de si e do outro.

No primeiro dia de projeto passei para os alunos 

uma  reportagem  feita  pelo  Fantástico,  intitulada 

“Ninguém  nasce  racista,  continue  sendo  criança”80. 

Trata-se  de  uma matéria  bastante  comovente  na qual 

crianças  negras  se  encontram  com  suas  memórias 

acerca das experiências de racismo sofridas por elas e, 

que são deflagradas a partir  do momento em que são 

convidadas  a  proferirem  frases  depreciativas  a  uma 

mulher negra, já que estão participando de um teste para 

tevê.

80Disponível em https://youtu.be/FsVnlWd1Zrs, Acesso em 17 mai. 
2019. 

https://youtu.be/FsVnlWd1Zrs
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Assistir ao vídeo fez com que muitas crianças se 

emocionassem  e  compartilhassem  no  grupo 

experiências semelhantes vividas por elas no ambiente 

escolar. Foi uma aula de escuta dessas dores guardadas 

há  tempos  e  de  abraços  apertados.  Finalizei  a  aula 

convidando-os(as) a mudarem essa história, ressaltando 

a importância de um projeto como o que se propunha, de 

combate  ao  racismo  e  fortalecimento  da  identidade 

negra em nossa escola.

Na  aula  seguinte,  indaguei-lhes  sobre  como  se 

viam, como se percebiam em termos de raça, cor, grupo 

social,  o  que  ouviam,  consumiam,  se  tinham  religião, 

como  se  vestiam,  se  praticavam  algum  esporte  ou 

atividade cultural.  Houve uma diversidade de resposta, 

mas relato aqui aquelas que orientaram a minha prática 

pedagógica:  a  maioria  dos  alunos  se  declarou  como 

parda, tendo como parâmetro a cor de suas peles, não 

se viam como pertencentes à população negra e nem 

como  classe  social  marginalizada.  Guardei  as 

informações,  tratava-se  de  um  diagnóstico  importante 

acerca de suas identidades.
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Nas aulas subsequentes, o foco foi aprofundar os 

conhecimentos sobre o continente africano, mas partindo 

do que eles já sabiam - que é este saber ocidental que 

foi  universalizado  a  respeito  do  processo  de 

escravização  dos  povos  africanos  –  escolhi  como 

estratégia a análise de algumas imagens e produções 

artísticas,  por  se  tratarem de  linguagens  acessíveis  a 

todas as idades que atendo no Projeto.   

Iniciei  mostrando  aos  estudantes  imagens 

de lugares  distintos  na África,  mas sem lhes dar  essa 

informação. A orientação foi que eles apontassem quais 

ficavam no continente  africano e  por  quê.  A ideia  era 

problematizar por que associamos África apenas a um 

lugar de tragédias.  

Expus-lhes o discurso do filósofo Friedrich Hegel 

(1770-1831)  acerca  da  África  e  como  essas 

pseudoteorias  legitimaram  a  escravidão.  Ainda  na 

mesma aula, exibi duas esculturas que são conhecidas 

como cabeças de bronze de Ifé e Benin, produzidas por 

antigas  civilizações  Iorubás.  Também  trouxe  uma 

imagem  retirada  do  livro  do  Kabenguele  Munanga,  O 
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negro no Brasil  hoje,  que retrata o imperador do Mali, 

numa audiência  pública  com seus  súditos,  e  a  última 

imagem  foi  um  quadro  de  Mshindo  Kuumba:  Egypit 

Future Past. A arte de Kuumba retrata um Egito futurista; 

mas com marcas do passado. As pessoas que integram 

a  imagem  são  negras,  discorremos  sobre  produções 

midiáticas  atuais  que  embranquecem  o  Egito. 

Questionei-lhes:  -  Que  histórias  essas  esculturas  e 

imagens nos contam sobre a África? A discussão resulta 

num contradiscurso  em relação  à  fala  de  Hegel,  uma 

contraprova. 

Imagem 1- Aula sobre África

Fonte: Lidiane Lima, 2018



451

Visando  atingir  o  que  se  propôs  como  objetivo 

desta etapa, que era pôr fim às narrativas que depreciam 

os  africanos,  também  fizemos  um  estudo  sobre  as 

máscaras dos povos Igbos,  Noks e Iorubás;  fomos ao 

Museu Afro-Brasil, onde os alunos puderam ver alguns 

exemplares de máscaras e, posteriormente, produzimos 

réplicas  na  escola,  as  quais  ajudaram  a  compor  o 

cenário em que se deu nossa primeira apresentação. 

Fotografia 2 – Oficina de Máscaras

Fonte: Lidiane Lima, 2018

A atividade  serviu  como  importante  instrumento 

para desconstruir o olhar pejorativo que se tem sobre a 
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arte africana, com destaque às máscaras que, por sua 

geometrização,  foram  consideradas  como  arte inferior, 

primitiva. Fizemos um estudo comparativo entre elas e 

alguns  quadros  de  Picasso  (1881  -1973)  não  com  a 

intenção de sobrepô-las, mas no intuito de reconhecer 

no que se assemelham, porque uma é considerada arte 

e a outra não, já que possuem estéticas semelhantes.

Ainda passeando sobre a África, mas chegando 

ao Brasil, trouxe para eles ouvirem a canção  Heranças 

Bantos,  do  Bloco  Afro  Ilê  Ayê,  por  meio  da  qual 

discutimos por que  a África é citada na música como o 

berço da humanidade e  reafirmamos, por meio da letra 

da música, a existência de antigas civilizações formadas 

por  reinos,  impérios  e  cidades-estados  politicamente 

autônomas. Desta canção veio a inspiração para o nome 

do nosso Sarau.

Para  finalizar,  estudamos  os  poemas  Navio 

Negreiro (canto IV), de Castro Alves e Canto das Negras 

Lágrimas, de Sérgio Vaz e assistimos ao trailer do filme 

Amistad,  de Steven Spielberg. Ao trabalhar com essas 
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ferramentas, tive o intuito de contextualizar a vinda dos 

primeiros africanos para o Brasil. 

Após  o  estudo  dos  textos,  elaboramos  três 

performances  sobre  os  poemas/canção  analisados 

nesse primeiro  bloco de aprendizagens.  Pensamos no 

figurino que melhor representaria esses personagens e 

suas histórias, escolhemos os tons de amarelo, amarelo-

cobre, marrom claro e muito adornos dourados, a fim de 

fazer  referência  à  riqueza  de  algumas  civilizações 

estudadas, como a do Mali.

Para  dar  início  aos  estudos  que  compõem  o 

segundo bloco,  almejando (re)construir  quais foram os 

processos de resistência da população negra ao regime 

escravista, estudamos os poemas Vamos pra Palmares, 

de Dugueto Shabaz e a canção Zumbi, de Jorge Ben. A 

leitura e audição desses textos permitiram-me trabalhar 

com  os  alunos  a  figura  de  Zumbi  e  a  história  do 

Quilombo dos Palmares, bem como a importância que o 

conhecimento dessas histórias pode ter na contribuição 

de uma autoestima negra positiva,  pois  sabemos que, 

durante muitos anos, acreditou-se que pessoas negras 
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aceitaram  a  condição  de  escravizados  por  estarem 

acostumados com uma suposta escravidão existente em 

África,  não  havendo  assim  contestação.  Sobre  isso 

Munanga (2016) nos alerta: 

É importante que saibamos a origem desse tipo de 
crença  e  como  ela  interfere  na  visão  que  temos 
sobre  as  pessoas  negras  e  no  modo  como  nos 
relacionamos com elas. Além de influir  em nossas 
vidas das mais variadas formas, essa visão também 
tem  efeito  na  construção  da  autoestima  e  da 
identidade  tanto  das  pessoas  negras  como  das 
brancas. (2016, p. 67).

Elaboramos duas  performances  sobre  os  textos 

supracitados, uma musical e a outra declamatória.

Nossa ida ao museu ocorreu nesse momento da 

aprendizagem  e  garantiu  a  escuta  de  outras  vozes 

ratificando  os  conhecimentos  gerados  até  aquele 

momento. Nesta aula-passeio conseguimos explorar no 

acervo  do  museu  as  temáticas:  Arte  africana  (contato 

com as máscaras);  Heróis da resistência (Zumbi, Luíza 

Mahin e Dandara) e Tecnologia na era da Escravidão, 

que dialogou com as aulas sobre como as produções, no 

caso das expostas nesta sessão do Museu, ferramentas, 
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utensílios  domésticos,  móveis,   máquinas  de  moenda, 

contam-nos outra história sobre nossos ancestrais.

Imagem 3 – Visita ao Museu Afro

Fonte: Lidiane Lima, 2018

 Dando continuidade na escola aos estudos sobre 

Resistência  Negra,  perguntei  aos  alunos  se  eles 

conheciam um importante herói negro além de Zumbi, já 

estudado. Eles responderam que não. Solicitei que, no 

laboratório de informática, pesquisassem um herói negro 

que  foi  marinheiro  e  que  trouxessem  as  informações 

encontradas  para  que  preenchêssemos nosso  quadro, 

feito em papel craft.

Após registrar no quadro as informações trazidas 

por eles, realizamos a leitura do poema   A Chibata da 

Revolta,  do  poeta  Sérgio  Vaz,  e  fomos  juntos 

construindo  sentido  aos  versos  relacionando-os  à 
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pesquisa feita.  Nas aulas seguintes,  elaboramos como 

se daria a declamação deste poema.

Outro texto estudado neste  bloco foi  a ladainha 

Perguntei a seu Pastinha, do mestre de capoeira Tony 

Vargas.  Para expor a história da Capoeira, elaborei um 

esquema  num  papel  craft com  quatro  diferentes 

momentos vividos pela capoeira no Brasil (luta, defesa, 

proibição,  liberação)  além  de  expor  as  suas 

modalidades: a Angola e a Regional, assim como seus 

respectivos fundadores, Mestre Pastinha (1889 -1981) e 

Mestre Bimba (1899 -1974). 

Neste  momento  do  projeto,  em  que  as  aulas 

estavam  centradas  no  tempo  passado,  percebi  uma 

queda na frequência e no interesse dos alunos, o que 

me fez estabelecer um diálogo temporal entre Capoeira 

e  Hip  Hop;  evidenciando  o  elo  ancestral  entre  essas 

duas culturas periféricas reinventadas por povos negros 

da diáspora.  Objetivava, com esta articulação, destacar 

a  importância  da  prática  dessas  manifestações  como 

elementos  constituintes  de  identidade  e  arma  de 

resistência dos povos pobres e negros.
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Muitos  alunos  já  haviam  visto,  ou  mesmo 

participado,  de  rodas  de  capoeira,  a  partir  dessa 

vivência, convidei-os a participar de um Baile  Black, na 

Fábrica de Cultura81, onde poderiam assistir batalhas de 

hip-hop, percebendo as relações existentes entre ambas 

as artes.  Devido ao grande interesse dos alunos por Hip 

Hop, convidei  um  professor  do  segmento  para  uma 

parceria.  Enquanto  eu focava  na parte  histórica  sobre 

origens e características do movimento, ele ensinava a 

corporeidade. 

Imagens 4 e 5: Baile Black e Oficina de Hip Hop
    

Fonte: Lidiane 
Lima, 2018

Por 

último,  fiz um 

quadro para  os 

81Espaço  criado  pelo  Governo  de  São  Paulo  em  que  há  vasta 
programação cultural diversificada aberta ao público. 
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alunos expondo as diferentes formas encontradas pela 

população negra escravizada, que se configuram como 

formas de resistência.  Sobre estas aprendizagens uma 

aluna integrante do projeto apontou: “...o que mais gostei 

de aprender no sarau neste semestre não foi o quanto 

eles sofreram, mas o quanto eles resistiram...”.

Pensando  na  produção  final  do  Projeto, 

começamos a refletir com qual figurino realizaríamos as 

apresentações  deste  segundo  bloco,  tendo  como 

parâmetro  as  questões  tratadas.  Após  pesquisas  na 

internet, algumas alunas sugeriram que usassem trajes 

brancos e, na cabeça, turbante. Muitas meninas não se 

sentiram  à  vontade  com  a  vestimenta  escolhida, 

receavam  ser  ofendidas  ou  ter  suas  imagens 

relacionadas à “macumba”.   Senti, então, a necessidade 

de desconstruir o termo “macumba”. Uma aluna Maria82 

nos lembrou de que,  como aprendera no Museu Afro, 

macumba  era  um  instrumento  musical;  acrescentei 

afirmando que o termo certo era oferenda e estabeleci 

relações de comparação com as religiões cristãs, no que 

tange  às  promessas,  os  votos,  os  altares  cultuando 

82Usarei nomes fictícios para me referir às estudantes.
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santos, também presentes na igreja católica,  bem como 

a manipulação de objetos que fazem a mediação com o 

sagrado (a água, o óleo, o terço, a fita). Também lhes 

passei  um vídeo  contando  a  história  do  Turbante,  as 

simbologias que possuem em África e as que adquiriram 

no Brasil. Ao término, deixei livre para que decidissem se 

queriam usar ou não. A maioria das alunas fez uso do 

turbante,  principalmente  as  que  inicialmente  se 

mostraram apreensivas. Algumas optaram por não usar, 

não por preconceito,  mas por não se sentirem bonitas 

com o adorno. 

Nesse  terceiro  bloco,  tinha  como  grande  meta, 

fazer com que os estudantes rompessem, no plano da 

estética,  com  o  ideal  de  branqueamento,  elegendo  a 

diversidade como parâmetro para as possibilidades de 

ser.  Iniciamos  esses estudos com a leitura  do poema 

Gritaram-me  Negra,  da  poeta  peruana  Victoria  Santa 

Cruz.  Nesse  processo,  percebi  como  a  leitura  e  a 

discussão  sensibilizaram  algumas  alunas  negras  que 

integram o projeto,  a  aluna Alice  relatou:  “Minha mãe 

sempre  alisou  os  meus  cabelos,  desde  que  eu  era 
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pequena, não sei como eles são naturalmente” ou o fato 

de  sempre  serem  chamadas  de  “nega”,  “preta”, 

“neguinha”, como se fossem um xingamento, ou ainda o 

fato de usarem pó facial que as deixava com tom de pele 

mais claro.

Ainda  trabalhávamos  na  performance 

declamatória do referido poema, quando a aluna citada 

resolveu  cortar  bem curto  seu  cabelo.  Ela  chegou  no 

grupo feliz com o resultado, exibia contente seus novos 

fios  crespos.  Todos  do  projeto  a  elogiaram,  ela 

realmente estava linda, autêntica. No entanto, as críticas 

não  demoraram  a  aparecer,  dos  alunos  recebeu  um 

novo  apelido:  microfone.  Em casa,  as  coisas  também 

não estavam fáceis, a mãe não a achava bonita e insistia 

no  relaxamento  dos  fios.  De  modo  que  a  alegria,  de 

repente, virou incerteza, insegurança, fragilidade; o único 

lugar em que ela se sentia bem era no projeto, na leitura 

dos poemas que a fortaleciam “um dos poemas que mais 

me  tocou  foi  o  Gritaram-negra,  fala  de  uma  menina 

negra  que  não  entendia  quem  ela  era  e  foi  o  que 
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aconteceu comigo (...) conforme a gente vai trabalhando 

com isso a gente vai se conscientizando”, dizia.

Diante  deste  cenário,  me  senti  culpada  por 

acreditar  que,  de  alguma  forma,  as  aulas,  os  textos, 

influenciaram-na na decisão de cortar o cabelo, o que fez 

com que agora ela sofresse por isso, pensava que talvez 

não  fosse  o  momento  de  deixar  aflorar  sua  estética 

negra.  Todavia,  sentia  que  caso  ela  optasse  em  agir 

como  o  eu-lírico  do  poema  Gritaram-me  negra,  e 

escolhesse não retroceder, teria que dar a ela subsídios 

para que enfrentasse o olhar do outro com altivez. 

Tomei  uma  série  de  medidas.  A  primeira  foi 

organizar  um bate  papo  das/dos  estudantes  com três 

mulheres negras pelas quais nutro profunda admiração; 

duas professoras (Diná e Adriana) e a vice-diretora da 

nossa escola (Dayane). Cada qual relatou como foi sua 

experiência em se assumir negra e a relação de cada 

uma com os respectivos cabelos. Dentre as falas, uma 

idêntica  à  da  aluna  Mikaele,  que  novamente 

compartilhou  com  o  grupo  como  tem  sido  sua 

experiência.  Para  finalizar  a  atividade,  escutamos  a 
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canção  Não toque neste meu cabelo (Daniel Garnet) e 

Insubmissa (Maíra Baldaia).

Nas  aulas  seguintes,  estudamos  o  conto 

Incidentes na raiz, do escritor  Cuti,  e o poema  Pixaim 

elétrico, de  Cristiane  Sobral.  Em  uma  relação  de 

comparação entre os textos, tentamos entender como os 

ideais de branquitude operam sobre a personagem do 

conto, Jussara, e sobre nós e o contraponto trazido pelo 

eu-lírico do poema de Sobral,  que exibe com nobreza 

seu pixaim. 

A  próxima  etapa  foi  convidar  uma  expert em 

cabelos afros,  Chris  Oliveira,  cabeleireira  do programa 

televisivo  Esquadrão  da  Moda,  para  uma  aula.  Fiz 

previamente a leitura do texto da bell  hooks, “Alisando 

nossos cabelos” e elaborei  slides com fotos ilustrando, 

numa linha temporal, como mulheres negras vêm lidando 

com  seus  cabelos  ao  longo  da  história.  Chris, 

profissional maravilhosa e militante, trouxe muitas outras 

informações  para  os  alunos,  explicações  biológicas 

sobre  os  crespos  e  cacheados,  origem do  movimento 
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black power e sobre como o mercado de trabalho racista 

sabota identidades negras. 

Ela  solicitou  algumas alunas  de  modelos  e  nos 

deu  uma  mega  aula  sobre  cuidados,  fios,  penteados, 

cosméticos.  Resultado:  no  dia  seguinte,  meninas  que 

nunca  haviam  vindo  para  a  escola  com  cabelo  solto, 

sempre com seus coques crespos no alto  da  cabeça, 

estavam lindas e armadas! E me orgulho de, ainda hoje, 

vê-las  assim  pelos  corredores  da  escola,  apesar  de 

ainda serem estigmatizadas.

Imagens 6 e 7 : Oficina de cuidados  com cabelos crespos e 
cacheados.

  
Fonte: Lidiane Lima 2018 
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Em meados de outubro, levei os alunos ao Museu 

de  Arte  de  São  Paulo  -  Masp,  com  a  parceria  da 

professora de artes da escola, Emilene. Foi a primeira 

vez  da  maioria  deles  nesta  famosa  Avenida  de  São 

Paulo, a Avenida Paulista, o que me fez pensar sobre 

como somos segregados geograficamente. 

Após  falarmos  sobre  a  Avenida,  sobre  a 

arquitetura  do  Masp,  adentramos  ao  museu.  Única 

escola  pública  no  recinto,  os  alunos  tímidos,  eu  os 

encorajei a conhecer o acervo permanente do museu e a 

investigar quem são as pessoas retratadas nos quadros, 

nas esculturas. Pedi para que observassem o gênero, a 

classe,  a  função  social  e  etnia  a  que  pertenciam. 

Questionei  se  eles  se  viam  representados  naquelas 

obras  de  arte,  ao  que  prontamente  responderam  que 

não.  Refletimos sobre  como nos  sentíamos com essa 

ausência e a importância do Museu trazer para aquele 

espaço  a  Exposição  Histórias  Afro  Atlânticas,  motivo 

principal de nossa ida ao Museu. 

Na  sequência,  visitamos  a  exposição,  na  qual, 

dentre  muitas  obras,  contemplamos  os  auto  retratos 
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criados pelo artista plástico Danton Paula, que dá rosto a 

personagens como Zeferina83 e João de Deus84 (1771- 

1799),  importantes  líderes  negros.  Também  nos 

detivemos  nos  autorretratos  feitos  por  Heitor  dos 

Prazeres (1898 -1966) e Arthur Timóteo (1882 – 1922). 

Imagem 8 e 9: Visita ao Masp .

 

Fonte: Lidiane Lima, 2018.

Então, posteriormente, em sala de aula, retomei o 

sentimento  de  invisibilidade  despertado  na  visita  ao 

83Líder do Quilombo do Urubu em Salvador no início do século XIX.
84Alfaiate é um dos líderes da Conjuração Baiana. 
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Masp e propus que fizéssemos autorretratos  como os 

artistas  estudados,  e  que  criássemos a  nossa  própria 

representatividade em quadros, afrontando a ausência e 

apagamento de pessoas negras nas artes visuais. Com 

a  ajuda  de  uma  artista  plástica,  Suzany,  realizamos 

oficinas  de  autorretrato,  com  a  intenção  de  que  os 

alunos(as) se olhassem, não como se olham no espelho, 

para  saber  se  estão  bonitos  ou  não,  mas  que  se 

olhassem demoradamente, percebendo cada aspecto de 

seus  rostos.  Foi  muito  interessante  o  exercício  de 

misturar  as  tintas  para  que  chegassem  nos  seus 

respectivos tons de pele, a maioria teve que acrescentar 

em maior ou menor quantidade a cor marrom. Retratos 

prontos,  refletimos sobre como a ancestralidade negra 

está  impressa  em nós,  na  cor  das  nossas  peles,  em 

nossos traços faciais  e  texturas capilares.  Ao término, 

montamos a exposição “Eu posso estar num quadro”.
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Imagem 10 , 11 e 12: Oficina de Autorretrato 

  

Fonte: Lidiane Lima, 2018
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A  proposta  de  trabalho  final  do  Projeto  foi  a 

criação de um grupo de Sarau permanente, com atuação 

dentro e fora da escola, levando essas aprendizagens, 

que foram vividas no campo físico e psíquico, a outros 

sujeitos,  a  fim  de  que  sentissem  a  força  da  palavra 

declamada,  dita  em  voz  alta;   cujos  versos  e  rimas 

penetrassem a alma de quem as emitiu e  de quem as 

escutou;  pois essas escrituras representam as  vozes de 

quem durante  muito  tempo foi  silenciado e  que agora 

urgem em se fazer ouvidas. 

O  Sarau  Heranças  Afro  foi  apresentado  à 

comunidade  interna  e  externa  de  nossa  escola. 

Apresentamo-nos,  também,  no  Sarau  da  Cooperifa,  o 

mais  antigo  sarau  do  bairro  e  um  dos  pioneiros  em 

fomentar a produção de poesia na periferia, integrando a 

11º Mostra Cultural da Cooperifa. Levamos nosso Sarau 

para mais duas escola e, por último, apresentamo-nos 

no auditório da FAU (Faculdade de Arquitetura da USP) 

abrindo  o  evento  17º  Encontro  USP-Escola,  para  um 

público  de  mais  de  600  professores(as)  de  escolas 

públicas do Brasil.
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      Passado um ano de realização do projeto,  volto  a 

perguntar  para  os  estudantes  acerca  de  suas 

identidades e obtenho como respostas: 

Eu me identifico hoje como uma pessoa negra, mas nem 

sempre foi assim(...) às vezes via isso como qualidade, 

às vezes como um defeito, fazendo o projeto eu enxergo 

minha cor como uma coisa boa… (Luzia de Assis) 

Eu  me  identificava  como  parda  quando  estudava  na 

escola particular e a maioria das meninas eram brancas, 

queria estar com elas; quando entrei na escola pública, 

voltei  a me identificar como negra e quando entrei  no 

sarau me identifiquei completamente como negra. (Maria 

Antônia)

Eu me identifico como negro agora no projeto (...) antes 

me considerava pardo, porque eu não sabia minha cor, 

não me conhecia de verdade! (Pablo) 

Poderia  falar  mais  sobre  outras  atividades 

realizadas,  textos  estudados,  foi  um  ano  intenso,  de 

muita entrega e dedicação a esses estudantes. Tomei o 

projeto  como  uma  forma  de  redimir  os  10  anos  de 

desserviço ao meu povo, pois a única memória que eu 
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tinha para falar sobre negritude era a da escravidão e de 

uma  África  povoada  por  selvagens. O  que  mais  me 

entristece nessas memórias e que só atualmente pude 

compreender é que na minha intenção de produzir algum 

sentimento de alteridade, indignação, revolta contra as 

injustiças e sofrimento imputado ao povo negro, acabei 

por  reforçar  o  lugar  de  inferioridade  cunhado  pelo 

colonizador e perpetrado pelas elites deste país

 As  reminiscências  acerca  da  minha  prática 

pedagógica me doem, por hoje ter consciência de que 

histórias únicas, como muitas vezes contei ou reproduzi, 

excluem  outras  histórias  e  nos  impedem  de  ter  uma 

visão holística e a formação de opinião justa sobre certos 

acontecimentos.  Mas  também  é  a  minha  principal 

motivação para perpetuação deste projeto. 
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