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COLÓQUIO DOCÊNCIA E  
DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

O Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica – COD-
DEBA é um evento nacional, bianual, promovido pelo Grupo de Pesquisa 
Docência, Narrativas e Diversidade na Educação Básica – Diverso, vincu-
lado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneida-
de – PPGEduc, da Universidade do Estado da Bahia – Uneb. O CODDEBA 
nasceu a partir dos resultados de pesquisas e ações realizadas com 
professores/as da Educação Básica, os quais apontavam a necessidade 
de criar espaços de autorias docentes construídas a partir de outra po-
lítica de conhecimento a ser produzida na relação Universidade/Escola 
Básica. Com isso, decidimos criar um evento que pudesse ser um espaço 
de rede colaborativa e formativa em que os/as docentes da Educação 
Básica partilhassem desde a concepção até a avaliação, publicação e 
publicização dos resultados e produções oriundas deste trabalho. 

Assim, em outubro de 2013, realizamos nossa primeira edição 
com a discussão sobre Profissão docente na contemporaneidade que 
buscou promover reflexões acerca da profissionalização docente nos 
diversos espaços educativos que compõem a Educação Básica. A se-
gunda edição do Colóquio aconteceu em 2015, com a discussão do 
tema Políticas, práticas e Formação, em que o debate foi produzido a 
partir das políticas públicas e das redes colaborativas e formativas da 
Educação Básica. 



A partir de 2015, o Grupo de Pesquisa Diverso iniciou a pes-
quisa Profissão Docente na Educação Básica da Bahia1 que tem como 
objetivo principal cartografar a profissão docente na Educação Básica 
do Estado, a partir de mapeamento do perfil socioprofissional dos/as 
docentes (dimensões sociodemográfico e cultural, formação, condi-
ções de trabalho docente, atuação profissional e participação político/
sindical) e das experiências pedagógicas produzidas na relação com a 
diversidade. Com este objetivo, em 2017, realizamos a terceira edição 
como tema Diferenças e desigualdades no cotidiano escolar, cujo 
objetivo principal foi promover espaços de socialização de pesquisas, 
discussões e experiências pedagógicas que articularam igualdade e 
diferenças atravessadas pelos distintos espaços e tempos da formação 
docente. O evento inspirou-se nas discussões que se desenhavam no 
âmbito nacional de alteração e/ou de aprofundamento das políticas 
públicas educacionais que foram apresentadas pelo Plano Nacional de 
Educação (2014-2024), na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, na 
Base Nacional Comum de Formação de Professores – BNC, nas políticas 
afirmativas, entre outros.

Neste sentido, levando em consideração os debates e produ-
ções acadêmicas originários das distintas Universidades do país e de 
experiências pedagógicas da Educação Básica, em 2019 começamos 
a elaborar o IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica, 
com o tema Profissão docente em questão, a ser realizado em maio 
de 2020. Para nossa grande e triste surpresa, fomos surpreendidos/
as por um vírus que nos impôs outras formas de (sobre)viver. Desse 
modo, o atual cenário educacional, político e sanitário no Brasil nos 
convocou a reconfigurar nossas vidas, nossa profissão, nosso cotidia-
no e, com isto, o nosso CODDEBA também passou a ser reconstruído 
em sua discussão, abordagem e estrutura. A profissão docente passou 

1  Pesquisa financiada pela Chamada Universal MCTI/CNPq nº 28/2018, aprovada 
pelo Comitê de Ética da Uneb, por meio do Parecer nº 1.231.920.



a ser atravessada por outras questões e por desafios e incertezas que 
configuram à docência no contexto atual, mantendo-se em estado 
de alerta no que se refere a legitimidade, valorização, condições 
de trabalho e sobrevivência. É nesse cenário de crise sociopolítica 
e sanitária que o IV CODDEBA instaurou-se de forma on-line para 
discutir com pesquisadores/as, professores/as da Educação Básica e 
estudantes de Graduação e Pós-Graduação questões que atravessam 
e mobilizam a Profissão.

Deste modo, esta edição tem por finalidade contribuir com o 
debate aprofundado acerca da docência nas escolas públicas do país 
a partir dos diferentes modos de fazer e se constituir professores/
as. Tais elementos são evidenciados nas distintas concepções sobre 
a profissão que estes profissionais imprimem em suas experiências, 
bem como sobre os espaços e tempos formativos do/a docente da 
Educação Básica nos diversos níveis e modalidades de ensino, con-
siderando a experiência do/a professor/a como protagonista da sua 
própria formação. A este debate compete destacar a centralidade da 
diversidade que fortalece a identidade do nosso Colóquio, uma vez 
que transversaliza as distintas temáticas e edições por ser elemento 
fundante da constituição da profissão professor/a.

Com essas implicações e articulações, organizamos este Coló-
quio a partir de Grupos Temáticos que procuram discutir e aprofundar 
dimensões vinculadas à legitimação da docência no cenário nacional, 
especificamente, nas diferentes questões que atravessam a Profissão 
Docente em cenários de Pandemia. Para esta edição, foram inscritos 
412 trabalhos oriundos de diferentes estados do Brasil, distribuídos da 
seguinte forma:



Tabela 1 – Trabalhos submetidos por eixo temático/modalidade.

Grupos Temáticos

MODALIDADES DE TRABALHO

Comunicações
Relatos de 

experiências
Pôster Total

GT 1 – Cenários 
e Perspectivas da 
Profissão Docente

19 02 02 23

GT2 – Docência 
em contexto de 
diversidade

64 19 07 90

GT3 – Formação de 
Professores/as na 
Educação Básica 

56 23 08 87

GT 4 – Memória, 
Narrativas e Docência

25 25 01 51

GT5 – Práticas 
docentes no 
cotidiano escolar

38 28 08 74

GT6 – Profissão 
docente e Ensino 
Remoto Emergencial

14 67 06 87

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Quanto à participação de professores/as da Educação Básica, 
pesquisadores/as e estudantes da Graduação e Pós-Graduação na 
produção de artigos sobre a temática em discussão, os dados revelam 
uma participação ativa dos/as docentes da Educação Básica, fortale-
cendo nossas redes de autorias, conforme ilustra o gráfico: 



Gráfico 1 – Percentual de participação por categoria de inscrição.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Os trabalhos desvelam as diferentes questões que entrecruzam 
e hibridizam a docência na Educação Básica, traduzindo demandas 
epistemopolíticas de uma profissão que se encontra em disputa. 
Revelam também a docência reconfigurada nas casas, em diferentes 
condições de trabalho e modos de fazer e viver o trabalho docente. 

Nessa trajetória de oito anos, o CODDEBA foi articulando-se 
com diferentes protagonismos docentes, entre eles os coletivos e 
redes de professores/as que vêm fortalecendo o nosso evento a cada 
edição. Aproveito para agradecer, sobretudo aos professores/as da 
Educação Básica, pela participação ativa na construção deste evento 
e na presença constante nas ações do Grupo de Pesquisa Diverso. 
Somos gratos/as a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes pelo apoio financeiro ao evento; à Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb e, especialmente, o apoio, confiança e 



contribuição recebidos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Contemporaneidade – PPGEduc e do Departamento de Educação – 
Campus I. 

Esperamos que esta edição possa aprofundar e levantar mais 
questões que a Profissão Docente convoca em seu movimento cotidia-
no de (re)existências!!! 

Março, 2021. 

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Universidade do Estado da Bahia – Uneb

Coordenadora-Geral do Evento



COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica 
apresenta como tema para discussão, neste ano de 2021, a Profissão 
docente em questão! Diante disso, organizamos os nossos anais em for-
mato de e-book para melhor publicização dos resultados dos estudos 
e experiências pedagógicas debatidas durante o evento. Esta proposta 
inspira-se, sobretudo, no trabalho que já vem sendo desenvolvido 
pelo Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, entre 
outros eventos nacionais. 

A coletânea intitulada Profissão docente na Educação Básica foi 
construída a partir da produção científica gerada por diversos profes-
sores/as, pesquisadores/as que motivados/as a debater as temáticas 
em torno da profissão docente, dedicaram-se a pesquisar, relatar, 
narrar e escrever suas pesquisas, de modo a socializar experiências 
tecidas no cotidiano da profissão docente, com destaque especial para 
as acontecências da atuação profissional na escola básica. Nesse sen-
tido, a coletânea é composta por seis volumes que se estruturam em 
torno dos eixos temáticos aos quais os/as participantes submeteram 
trabalhos para a participação no IV Colóquio Docência e Diversidade 
na Educação Básica – Profissão docente em questão. Organizada da 
seguinte forma:



• Cenários e perspectivas da Profissão Docente – Jane Adria-
na Vasconcelos Pacheco Rios e Luciana de Araújo Pereira 
(orgs.), v. 1.

• Docência em contextos de diversidade – Graziela Ninck Dias 
Menezes e Joana Maria Leôncio Nunez, v. 2.

• Formação de Professores/as na Educação Básica – Fabrí-
cio Oliveira da Silva e Charles Maycon de Almeida Mota 
(orgs.), v. 3.

• Memória, narrativas e docência – Adelson Dias de Oliveira 
e Juliane Costa Silva (orgs.), v. 4. 

• Práticas docentes no cotidiano escolar – Ana Lúcia Gomes 
da Silva e Janivaldo Pacheco Cordeiro (orgs.), v. 5.

• Profissão Docente e Ensino Remoto Emergencial – Jane 
Adriana Vasconcelos Pacheco Rios e Leandro Gileno Militão 
Nascimento (orgs.), v. 6.

Desejamos a todos/as bons diálogos com nossa Coletânea!

Março, 2021.
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Coordenadora da Coletânea
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APRESENTAÇÃO

DOCÊNCIA EM CONTEXTOS  
DE DIVERSIDADE 

O segundo volume da coletânea Profissão docente na Educação 
Básica trata de pesquisas e relatos de experiência sobre a Docência em 
contextos de diversidade. Nessa direção foram selecionados oitenta 
e três textos que, a partir de marcadores sociais, revelam disputas 
que se dão no seio da profissão e atravessam os modos como os/as 
professores/as da Educação Básica vão tecendo sua profissão.

Os textos em geral revelam como processos de interseccio-
nalidades se reconfiguram não apenas pelos marcadores como raça, 
gênero, classe, idade, capacidades, territórios, mas emergem e ga-
nham contornos mais específicos pelos lugares/tempos que os sujeitos 
habitam e ocupam a escola. Assim, como esses cruzamentos habitam 
formas distintas o universo da infância, da juventude, do campo, dos 
espaços não formais, dos espaços de inclusão que atravessam a Edu-
cação Básica. 

Nessa direção, organizamos o volume em cinco partes. A pri-
meira parte é relativa às experiências em educação ligadas às questões 
étnicas-raciais a partir das vozes juvenis marcadas pelo racismo dentro 
da escola básica em situações que transitam o universo da Educação 
Infantil e da EJA. Além disso, os textos revelam como as questões 
étnicas também atravessam o campo formativo de professores/as e 
da constituição da identidade pessoal e profissional. Por fim, as discus-



sões sobre raça e etnia também retratam modos como comunidades 
quilombolas e indígenas a partir de seus territórios, culturas e valores 
instauram pedagogias de (re)existências. 

A segunda parte adentra, a partir dos marcadores da diversi-
dade sexual de gênero, nas discussões sobre formação e identidade 
docente com reflexões sobre corpos transviados na docência, perce-
bidos, então, por uma lógica que normatiza e transforma em corpos 
“estranhos”, corpos masculinos na Educação Infantil ou nos modos 
de atuação de corpos masculinos e femininos em práticas escolares. 
Assim, a produção do binarismo é mostrada como produto também 
gerado na/pela escola ao tempo em que é refletida a necessidade de 
pedagogias para desconstruir práticas educativas que se pautam pelo 
corpo binário. São apresentados nesse bloco textos que mostram como 
pedagogias feministas e, em destaque, o feminismo negro, nos apon-
tam caminhos para construção de pedagogias decoloniais que pautam 
modos de decolonizar currículos e construir práticas de resistências ao 
modelo educacional racista, sexista e heteronormativo. 

A terceira parte volta-se à diversidade tomando como marcador 
a dimensão territorial dos sujeitos do campo. Nessa direção são apre-
sentadas duas discussões. Inicialmente intersecciona a educação do 
campo com a dimensão do trabalho, da luta pela terra e pelos modos 
de apropriação desta na relação com os sujeitos que a ocupam. Outra 
discussão perpassa pelas práticas educativas que tomam a discussão 
das ruralidades nas construções com o ambiente rural pela relação 
com a dimensão das diversidades e da defesa ambiental. Em destaque, 
as questões de gênero também são traçadas a partir dos modos como 
mulheres do campo vivem a docência e a discência na escola básica.

A quarta parte apresenta o debate sobre a educação inclusiva 
a partir de diferentes configurações de atendimento para estudantes 
com transtornos e deficiências e de como essas experiências apontam 
desafios para a atuação docente nessa modalidade. Além disso, ofere-
ce pesquisas e experiências acerca da formação de professores tanto 



pela atuação de licenciaturas como por experiências de formação 
continuada. Na sequência, são apresentadas experiências educativas 
que problematizam modos de atuação de docentes no atendimento 
de crianças surdas e autistas. 

A última parte aponta para uma configuração distinta dos de-
mais, posto que a Educação de Jovens e Adultos emerge nas pesquisas 
e nos relatos de experiência como um espaço que, intrinsecamente, 
se manifesta como interdisciplinar e interseccional, à medida que 
identidades dos/das jovens e adultos/as se revelam atravessadas por 
marcadores de etnia/raça, gênero, classe, capacitismo etc. Assim, os 
textos apresentam estudantes da EJA como pessoas outsiders que 
estão nos múltiplos espaços de exclusão, como no sistema prisional, 
ao tempo que, revelam práticas da educação popular que colaboram 
na ressignificação da vida dos/as jovens e adultos/as. Na sequência, 
o bloco discute práticas de letramentos como forma ampliada de ver 
o mundo, de produzir por meio de diversas linguagens, formas de 
pensar a diversidade como constitutivas das identidades. Ainda nessa 
sequência, também encontramos textos que mostram atuações de 
educadores/as na coordenação, na gestão e na própria docência na 
relação com a diversidade, em contextos formais e não formais da 
educação, que ressignificam o ato educativo.

Por fim, o livro traz uma discussão sobre direitos humanos, for-
mação e prática docente, a partir de temas como violência na escola, 
expressão de múltiplas formas culturais que atravessam as questões 
de nacionalidade à cultura da infância. Assim, os textos provocam 
reflexão sobre os direitos dos sujeitos de existir, resistir e ser como se 
é na diversidade.

Março, 2021.
Graziela Ninck Dias Menezes
Joana Maria Leôncio Nunez

(Organizadoras)



PARTE I

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS



AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA DE 
DOCENTES DA EDUCAÇAO BÁSICA 

DA BAHIA E O MITO DA DEMOCRACIA 
RACIAL: ALGUMAS REFLEXÕES

Carla Santos Pinheiro
José Carlos de Araújo Silva

RESUMO
Este artigo, de natureza qualitativa, faz parte das reflexões preliminares da 
dissertação de mestrado, em construção, cuja classificação racial é tema 
de exploração atinente à abordagem sobre as relações raciais no Brasil. O 
objetivo principal é apresentar dados de cor/raça dos/as professores/as da 
Educação Básica do Estado da Bahia em interface com o mito da democracia 
racial. O Censo Escolar da Educação Básica, com recorte temporal do ano de 
2014, é constituído como fonte de pesquisa enquanto a autoidentificação 
étnico-racial é destacada como método de respostas dos informantes. O tra-
tamento dos dados da tabela remente à emergência de debates sobre temas 
que dialogam com as relações étnico-raciais e evidencia possíveis entraves 
para a implementação de práticas pedagógicas afirmativas preconizadas por 
preceitos legais.
Palavras-chave: Classificação Racial. Mito da Democracia Racial. Censo Esco-
lar da Educação Básica. Bahia. Professor/a.
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INTRODUÇÃO

Na incessante pretensão de submissão do/a “outro/a” tendo a 
desqualificação de seus atributos físicos e, consequentemente, social, 
político e cultural, a diferença de tonalidade de cor da pele entre o 
branco e o não branco serviu de parâmetro para que a diferença que 
residia no plano natural fosse revertida em contradição como forma de 
justificar hierarquias e fomentar a dominação do/a “outro/a” e, com 
isto, credenciar as manifestações do racismo.

Apesar de no século XX a ciência, por meio dos estudos da Ge-
nética, comprovar que toda a espécie humana é originária do mesmo 
tronco genético e com isto refutar a premissa da supremacia biológica 
de um grupo étnico-racial em relação a outro, as consequências das 
polarizações outrora legitimada pelo viés científico e por outros apa-
relhos ideológicos de poder já faziam parte de um imaginário em ter-
ritório brasileiro que descredenciava elementos pertinente à história e 
cultura de outros grupos étnicos que não fosse a branca.

Com efeito, não tendo mais como justificar a insistência no 
discurso de superioridade racial ancorada na perspectiva biológica, a 
fim de manter o status quo alcançado e garantido através das prer-
rogativas do processo escravista colonial, o grupo dominante utilizou 
artifícios que estavam assentadas nas dimensões sócio-históricas e 
culturais. Neste percurso, construiu e reverberou a ideia das relações 
raciais existentes no Brasil sob a égide da harmonia.

Tendo a classificação racial por foco de exploração na discussão 
sobre as relações raciais há desenvolvimento de dissertação de mes-
trado por Carla Santos Pinheiro, sob a orientação do Professor Doutor 
José Carlos de Araújo Silva, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras (PPGEAFIN) 
da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Neste esteio, reflexões das 
análises preliminares desta pesquisa serão apresentadas neste artigo.
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O presente artigo, de natureza qualitativa, pretende apresentar 
dados de cor/raça dos/as professores/as da Educação Básica do Estado 
da Bahia em interface com o mito da democracia racial. Tem por arca-
bouço teórico e conceitual as produções de: Nilma Lino Gomes (2005); 
Petrônio Domingues (2005) e; José D’Assunção Barros (2010). O Censo 
da Educação Básica serviu de fonte para a coleta dos dados de cor/raça 
da pesquisa – especificamente do ano de 2014. “No caso dos profissio-
nais escolares em sala de aula, também trata-se de uma informação 
autodeclaratória”1 (INEP, 2015b). Assim, a coleta dos dados fornecidos 
pelos/as docentes da Educação Básica ao instrumento estatístico que 
tem o Inep por autarquia adota o método de (auto)identificação por 
parâmetro – ou seja, cabe à/aos docentes responder ao formulário 
atinente a aspectos de sua identidade.

Quanto aos referenciais atinentes às noções de cor/raça que fa-
zem parte do Censo Escolar e que balizam a autodeclaração racial dos 
atores e atrizes educacionais, “As categorias escolhidas são as mesmas 
utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou 
seja: ‘amarela’, ‘branca’, ‘indígena’, ‘parda’ e ‘preta’, além da opção 
‘não declarada’” (INEP, 2015a) “garantindo o direito de não informação 
de cor ou raça na mesma política da opção ‘sem declaração’ do censo 
demográfico” (BRASIL, 2017).

Cabe destacar que houve um espaço temporal de aproximada-
mente um ano entre a produção e apresentação deste documento em 
decorrência de suspensão, em 2020, do evento ao qual foi submetido 
por causa da pandemia de covid-19. Desta forma, salientamos que, 
atualmente, a pesquisa se encontra em outros estágios e teve outros 
desdobramentos por curvatura impulsionados também pelas desco-
bertas que atravessaram as determinações atinentes ao problema de 
saúde pública.

1  Grifo do autor. 
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A TEORIA DA DEMOCRACIA RACIAL: COMO SE CAMUFLAR 
AS TENSÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL

A teoria da união entre as raças em território brasileiro, a te-
oria da democracia racial, foi providencial no quadro de correlações 
de formas raciais no Brasil pós abolição por 3 (três) motivos, a saber: 
desarticulava e/ou evitava a luta de movimentos contra o acúmulo 
de bens – decorrente do ódio racial; minava possibilidades do Estado 
brasileiro implementar políticas compensatórias em benefício dos 
ex-escravos e seus descendentes e; isentava o ex-senhor de qualquer 
responsabilidade (DOMINGUES, 2005).

O uso de um sistema organizacional das diferenças humanas 
baseado em escala de valor ou de importância fundamentado no 
dualismo entre inferioridade e superioridade impõe a desigualda-
de como parâmetro basilar das relações sociais. Representações 
negativas foram construídas e confirmadas a fim de referendar A 
desqualificação como alternativa para conformação de supremacia 
de um grupo humano e relação ao outro. Escamotear os problemas 
decorrentes das relações amparadas na desigualdade também foi es-
tratégia vigorosa para manutenção de ordem vigente. Sobre a relação 
de diferença e desigualdade tendo a questão racial por centralidade, 
Barros (2010) evidencia:

Nas democracias modernas desenvolve-se o imaginário 
(nem sempre correspondente às situações concretas e 
efetivas) de que certas diferenças não devem gerar desi-
gualdade. Neste caso, considera-se que devem ser trata-
das com igualdade as diferenças de cor, sexo ou religião. 
Nem sempre foi assim, e ainda não é assim em diversas 
sociedades que afirmam concreta e imaginariamente o 
vínculo entre a desigualdade social e as diferenças deste 
tipo (BARROS, 2010, p. 37).
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A construção de estigmas e estratificações sociais assentadas 
na cor da pele foi incorporada às percepções do não branco como su-
jeito naturalmente deficiente tanto em aspectos físico (que alcançava 
elementos também estéticos como cabelo, nariz e boca) assim como 
em dimensão social, cultural, política, moral e intelectual de forma 
a legitimar o racismo. “A identidade não é algo inato. Ela se refere a 
um modo de ser no mundo e com os outros. É um fator importante 
na criação das redes de relações e de referências culturais dos grupos 
sociais” (GOMES, 2005, p. 41).

Referente ao quesito racial, um dos principais agentes respon-
sáveis pela preservação de privilégios que tem a cor/raça por critério 
de hierarquização é o mito da democracia racial e, segundo Domingues 
(2005) – que tem São Paulo e finais do século XIX até as três primeiras 
décadas do século XX como espaço-tempo de exploração – essa falácia 
se manifesta por meio de distintas estratégias e não é procedimento 
recente no nosso país.

Havia, no Brasil, os elementos para a fabricação ideo-
lógica do mito da democracia racial. Desde o período 
colonial, passando pela época do Império, a classe domi-
nante foi treinada a ver os negros como seres inferiores, 
mas, simultaneamente, aprendeu a abrir exceções para 
alguns indivíduos negros e mulatos (DOMINGUES, 2005, 
p. 118).

Em convergência ao discurso falacioso e estratégia de negligen-
ciamento circunscrito nas reminiscências do denominado racismo à 
brasileira, na concepção acerca do mito da democracia racial podemos 
afirmar que pode ser concebido e entendido por “corrente ideológica 
que pretende negar a desigualdade racial entre brancos e negros no 
Brasil como fruto do racismo, afirmando que existe entre estes dois 
grupos raciais uma situação de igualdade de oportunidade e de trata-
mento” (GOMES, 2005, p. 57). Sobre um modelo de sociedade cunhada 
na desqualificação da representação negra pertencente a engrenagem 
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que direcionavam e alicerçavam as relações raciais no Brasil Colônia, 
Barros (2010) exorta:

[..] registremos que a desconstrução da diversidade de 
etnias negras e das realidades culturais africanas, mer-
gulhando-as dentro de uma grande raça localizada em 
um espaço geográfico único e imaginariamente homo-
gêneo – e a simultânea visão desta parte da humanidade 
como “inferior”, ao mesmo tempo em que se encarava o 
continente africano como lugar exterior à “civilização” – 
tudo isto, juntamente com uma nova noção de “escravo”, 
constituiu o fundo ideológico da montagem do sistema 
escravista no Brasil (BARROS, 2010, p. 42).

Incutido no pensamento brasileiro, o mito da democracia racial 
tinha por consequência: a não culpabilização dos brancos pelo fracasso 
da realidade da população negra que, por sua vez, atrelava as defici-
ências do não branco à escravidão como se tal processo perverso não 
tivesse nem autoria e em consequências dicotômicas; a inculcação da 
mentalidade deformada do povo negro pela degradação moral, social 
e cultural do cativeiro a ponto de desviá-lo da escola e do trabalho; 
a obliteração da denúncia quanto à omissão do Estado frente aos 
dilemas das relações raciais; o fortalecimento das teorias do racismo 
científico entre outras proposições que reafirmam os mecanismos do 
processo eurocêntrico civilizatório (DOMINGUES, 2005).

Como inflexão que busca superar o discurso da cordialidade 
entre os grupos étnicos-raciais como característico das relações raciais 
no Brasil há a permanente luta pela consciência da identidade racial 
positiva alicerçada na compreensão dos processos de composição da 
nação brasileira cujo alicerce era a perspectiva do embranquecimento. 
Neste contexto, a identificação ao grupo étnico-racial negro é uma es-
colha político-ideológica que busca demarcar a valorização da história, 
cultura e identidade negra e que perpassa pela consciência de quão 
perversa e radical foi a escravidão moderna e quão eficaz foi discurso 
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do mito da democracia racial, que por sua vez, é potente quanto a 
ofuscar as lentes para a reversão das desigualdades sociais através da 
alegação de imobilidade das relações.

Apesar das estratégias imanentes ao mito da democracia racial, 
imagina-se que profissionais docentes, responsáveis pelo ser e fazer 
pedagógico para uma educação antirracista, tenham um olhar reflexi-
vo sobre esta conjuntura que pode ser ilustrada por aspectos como o 
reconhecimento de sua identidade étnico/racial – premissa que será 
problematizada pela apresentação de dados quanto a cor/raça dos/as 
docentes da Educação Básica do Estado da Bahia presentes no Censo 
da Educação Básica de 2014.

COR/RAÇA DOS/AS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
NO ESTADO DA BAHIA: REPERCURSÃO DO MITO DA 
DEMOCRACIA RACIAL

As dúvidas e redefinições atinentes à questão raça/etnia 
atravessam a história da construção da sociedade brasileira (GOMES, 
2005; DOMINGUES, 2005). A classificação racial se apresenta como um 
dos temas conflituosos no debate acerca das relações raciais no Brasil. 
Na reflexão acerca das possíveis manifestações do mito da democra-
cia racial como ferramenta eficaz na definição racial dos/as agentes 
educacionais responsáveis pelo ser e fazer pedagógico analisaremos 
as informações de cor/raça dos/as docentes de Educação Básica do 
Estado da Bahia tendo o Censo Escolar da Educação Básica de 2014 por 
fonte de coleta de dados numéricos.

De caráter declaratório e periodicidade anual, com coleta 
descentralizada, o Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa 
nacional, de natureza estatístico-educacional realizada pelo Ministério 
da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Departamento de Estatísti-
cas Educacionais (Deeb) em conjunto com as Secretarias de Educação 
estaduais e municipais. Neste esteio, apesar de coordenado pelo Inep, 
o Censo Escolar é realizado em regime colaborativo e de repartição de 
atribuições e responsabilidades entre os entes federados.

É importante destacar que a autoidentificação é o método que 
caracteriza a declaração étnico-racial dos/as informantes – elemento 
que assim como as categorias de cor/raça serão referenciados por meio 
de publicações específicas do Inep e do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE). Com base no exposto, após preâmbulo que buscou localizar 
e contextualizar o tema de pesquisa e sua importância acadêmica e 
social quanto ao assunto da classificação racial no Brasil com recorte 
a área educacional, apresentamos tabela com os dados mencionados.

Tabela 1 – Número de Funções Docentes na Educação Básica por Cor/Raça na Bahia 
– 2014.

Cor/Raça Número docente Percentual

Branca 16.146 10,29%

Preta 9.466 6,03%

Parda 45.552 29,04%

Amarela 585 0,37%

Indígena 482 0,31%

Não declarada 84.625 53,94%

TOTAL 156.856 99,98%
Fonte: Elaboração própria com base em Inep (2014).

Apesar de não exaurirmos o debate acerca de como as noções 
de classificação racial se articulam com as representações dos grupos 
étnico-raciais em interface com o mito da democracia racial, os dados 
da tabela 1 nos permitem a inúmeras possibilidades de reflexões (e 
hipóteses) referentes as relações étnico-raciais no campo da Educação 
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– principalmente sobre a eficiência do discurso ideológico de suprema-
cia do branco na sociedade e com recorte para a Educação, tais como 
de entraves quanto à implementação da Lei Federal nº 10.639/03 e Lei 
Federal nº 11.645/08 tanto no ente federado em análise quanto em 
outros territórios.

A certificação da Bahia, pelo IBGE por meio do levantamento 
e tratamento de dados do Censo Demográfico Brasileiro de 2010, 
como espaço com maior contingente da população preta2 em terri-
tório nacional é problematizado em decorrência do percentual de 
professores/as autodeclarados/as de cor/raça “branca” – um total 
de 16.146 (dezesseis mil, cento e quarenta e seis) ser superior aos/às 
autoclassificados/as de cor/raça “preta” – quantidade de 9.466 (nove 
mil, quatrocentos e sessenta e seis) pessoas. Assim, a autodeclaração 
de cor/raça respectivamente de 10,29% (dez inteiros e vinte e nove 
centésimos de por cento) e 6,03% (seis inteiros e três centésimos de 
por cento) de docentes da Educação Básica da Bahia como “branca” e 
“preta” apesar de não abranger um número significativo de informan-
tes do Censo Demográfico Brasileiro de 2010 chama a atenção, dentre 
outros elementos, pelo lugar social que os/as professores/as ocupam 
na sociedade tais como, de implementação de políticas afirmativas 
educacionais através de operacionalização de práticas pedagógicas de 
educação para as relações étnico-raciais.

Como possibilidade de análise acerca da autodeclaração de cor/
raça como “branca” e “preta” da tabela 1 em interface com doutrinas 
raciais que apesar emergirem em períodos remotos se reinventam, 
e com isto, se recrudescem na sociedade brasileira contemporânea, 
reiteramos que mito da democracia racial se apresenta como um dos 
mecanismos de manutenção de privilégios de um grupo étnico racial 
(o branco) em relação ao outro (o não branco). A negação, o silencia-

2  Cresce o número de pessoas que se autodeclaram negras, segundo o IBGE. Dispo-
nível em: http://www.palmares.gov.br/?p=21203. Acesso em: 9 maio 2019.
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mento, a invisibilização de aqueles/as que não se adequam ao padrão 
eurocêntrico civilizatório são algumas das formas de perpetuação da 
supremacia branca. Neste percurso, a cor/raça agencia paradigmas de 
representação social.

Ainda sobre a ótica de como o mito da democracia racial opera 
até hoje nas classificações raciais por meio da (auto)identificação de 
cor/raça, analisamos que a categoria “parda” dentre as 5 (cinco) no-
ções étnico/raciais elencadas no Censo Escolar foi a que definida pelo 
maior número de docentes – um total de 45.552 (quarenta e cinco mil, 
quinhentos e cinquenta e dois/duas) informantes, em um percentual 
29,04% (vinte e nove inteiros e quatro centésimo de por cento).

Ao se falar de negro/a “denominadas aqui as pessoas classifi-
cadas como pretas e pardas nos censos demográficos realizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)” (GOMES, 2005, 
p. 39), o percentual de tal grupo étnico-racial é de 35% e, com isto, 
superior ao número de branco. Apesar de esta discussão não contem-
plar os critérios de classificação racial adotados pelos/as informantes 
no processo de autodeclaração de cor/raça e nem se aprofundar nas 
terminologias e noções de cor/raça em processo histórico e político/
ideológico, cabe ressalvar que, Barros (2010) evidencia que a percep-
ção da cor da pele correlata à atribuição de valor social é apreendida 
como realidade humana irrefutável e, em decorrência, ensinada aos 
sujeitos desde a tenra idade sob o prisma da dicotomia “branco” e 
“negro”. Neste esteio, o autor acrescenta que, com efeito, a cor da pele 
é transformada socialmente como traços distintivos de identidade por 
meio de sua relação com valores e sentimentos.

Sem perder de vista que “Para entender a construção da identi-
dade negra no Brasil é importante também considerá-la não somente 
na sua dimensão subjetiva e simbólica mas sobretudo no seu sentido 
político, [...]” (GOMES, 2005, p. 43), apesar de considerar as escolhas 
político ideológicas que fizeram com que a categoria “parda” integras-
se a noção de “negra”, precisamos também lembrar, como assevera 
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Barros (2010) de “parda” por meio de sua concepção como “categoria 
que o indivíduo não raro ostenta com certo orgulho para distanciar-se 
mais da ideia de escravidão associada aos negros” (BARROS, 2010, p. 
50) – representação que remonta a forma como a desigualdade se 
relaciona com a diferença por meio de incessante perspectiva de dar 
a entender que faz aporte de sua inerência. Com efeito, não podemos 
olvidar que as desqualificações que incidem na sociedade brasileira 
– também no campo educacional – com a desautorização do legado 
africano e afro-brasileiro (que representam a população negra) são 
reflexos de manifestações que agiam em aspecto econômico, político, 
cultural, jurídico desde o contato inicial da colonização europeia e 
serviam de aparato segregacionista em relação ao ideal eurocêntrico – 
fundamentações que vigoram até hoje no imaginário social.

O percurso traçado serve para problematizar que, apesar de 
em contexto político ideológico a cor/raça parda ser pertencente à ca-
tegoria étnico/racial negra, existe um dualismo entre esta noção com 
a qual ela se articula nesta composição da identidade negra, a saber, a 
cor/raça preta. Com isto, reafirmamos que “Construir uma identidade 
negra positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina aos 
negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si 
mesmo é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasilei-
ros(as)” (GOMES, 2005, p. 43).

Outro debate que pode ser travado a partir da tabela 1 é o 
percentual aproximado de 54% (cinquenta e quatro por cento) de do-
centes que não declararam sua cor/raça. Não exclusivo do tratamento 
de dados desta tabela, “o alto índice de respostas nas opções ‘não 
declarada’ ou ‘não dispõe de informação’ vem dificultando essa infor-
mação como ponto de análise da educação brasileira” (BRASIL, 2017).

A omissão por não autodeclarar-se pertencente a nenhum 
grupo étnico-racial pode ter inúmeras respostas, desde esquecimento, 
desatenção ou até mesmo não reprodução por quem lança os dados 
no sistema. Porém, algumas destas hipóteses tais como o primeiro – 
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esquecimento –, por exemplo, são prenúncios de que o quesito de cor/
raça não é tema confortável e nem assentado sequer para aqueles/as 
que deveriam ter o domínio das leituras reais e nas entrelinhas sobre 
os processos de construção da identidade de cor e de raça em território 
nacional como pré-requisito básico na reparação das perdas sócio-his-
tóricas e culturais dos grupos étnico-raciais subjugados e vilipendiados 
pelo sistema opressor representado, produzido e reverberado por 
meio da escravidão moderna.

O mito da democracia racial foi estratégia pretendida pelo 
grupo opressor para ao mesmo tempo manter seus privilégios e evitar 
que a classe dominada requeresse a recuperação de suas perdas sócio-
-históricas (DOMINGUES, 2005). Apesar de na atualidade os reflexos da 
realidade sócio-histórica das relações raciais no Brasil demonstrarem 
que a harmonia entre as raças ter sido falaciosa e certificarem que “os 
dados estatísticos sobre as desigualdades raciais na educação, no mer-
cado de trabalho e na saúde e sobre as condições de vida da população 
negra, revelam que tal situação não existe de fato” (GOMES, 2005). 
Entretanto, conforme nos relembra Barros (2010) “qualquer desigual-
dade imposta a um grupo ou a um indivíduo está sujeita ela mesma à 
circunstancialidade histórica, sendo em última instância reversível. O 
grupo humano que está privado de determinados direitos pode rever-
ter a sua situação através da ação social [...]” (BARROS, 2010, p. 34).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hodiernamente, o reconhecimento da cor/raça no Brasil ge-
ralmente se ampara em traços fenotípicos rechaçando motivações 
respaldadas em descendência, por exemplo. A (auto)identificação, por 
vezes, tem por parâmetro aspectos simbólicos que perpassam pela com-
petência ou valores morais, estéticos e/ou intelectuais tendo em vista, 
sobretudo, a desqualificação de atributos da população não branca.
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Enfim, há de se pensar quais são as narrativas destes/as profis-
sionais em Educação Básica da Bahia que ainda em 2013 (ano em que os 
dados são depositados no formulário do Censo Escolas), apesar de 10 
(dez) anos de implantação da Lei Federal no 10.639/03, possivelmente 
não tenham consciência dos complexos processos que fundamenta-
ram o ideário de nação brasileira forjada na hierarquização dos grupos 
étnico-raciais cuja representação se amparava em discursos, doutrinas 
e teorias que pretendiam eliminar a população não branca seja por 
meio da tese do embranquecimento, da atribuição de delinquência ou 
de qualquer outra estratégia que, sob a validação da ciência e/ou da 
religião, buscavam manter os privilégios de uma elite vigente.

Diante do reforço de estereótipos e da consolidação de repre-
sentação negativa constituída em âmbito histórico, social e antropoló-
gico sobre a população negra, declarar-se preto/a dentro desta dimen-
são de desigualdade de tratamento que se conforma na aceitação do 
discurso ilusório de igualdades de direitos – que apesar do parâmetro 
jurídico não se sustenta na realidade social – é um ato revolucionário 
de busca de liberdade dos crivos do sistema escravista colonial. Assim, 
com vista à eficácia do projeto de sociedade pautado na equidade e 
justiça social e racial, o debate sobre temas que dialogam com a reali-
dade das relações étnico-raciais a partir da interface sobre classificação 
racial e mito da democracia racial, tais como miscigenação, ideologia 
do branqueamento, entre outros tornam-se cada vez mais emergente.
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ESCREVIVÊNCIAS ESTUDANTIS  
COMO POSSIBILIDADE METODOLÓGICA 

EM UMA PESQUISA NOS/DOS/COM  
OS COTIDIANOS

Jeane Matos Araújo Lima 
 Iris Verena Santos de Oliveira 

RESUMO
Esta é uma pesquisa ainda em andamento cujo objetivo é compreender como 
o cotidiano (CERTEAU, 1998) pode revelar a potência das artes de fazer dos/
as estudantes negros/as que estão além do limite de idade e série,1 a partir 
dos significados que os mesmos constroem sobre a escola. A pesquisa será 
desenvolvida em uma escola estadual localizada no Distrito de Bandiaçu no 
município de Conceição do Coité no Território do Sisal da Bahia. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa. As escrevivências (EVARISTO, 2009) serão usadas 
como possibilidade metodológica para pesquisar nos/dos/com os cotidianos 
(ALVES, 2008b), (FERRAÇO, 2008), (GARCIA, 2003) e sobre as táticas de-
senvolvidas pelos/as estudantes como forma de rasurar as hierarquias que 
fazem parte da organização escolar. Além disso, pretende discutir identidade 
e diferença a partir dos estudos culturais de Bhabha (2019) e Hall (2003) e 
educação antirracista a partir dos estudos de Oliveira (2019) e Gomes (2002).
Palavras-chave: Identidade. Cotidiano Escolar. Educação Antirracista. Distor-
ção Idade/Série.

1  Assumo a expressão além do limite de idade e série no lugar de distorção idade/
série por que o significado da palavra distorção dá uma ideia de deformação ou 
anomalia, nesta pesquisa pretendo seguir a lógica de Bhabha (2019, p. 23): “‘Além’ 
significa distância espacial, marca um progresso, promete o futuro [...]”.
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INTRODUÇÃO

Escrevo este texto em primeira pessoa porque a pesquisa que 
apresento entrelaça minhas experiências pessoais e profissionais, visto 
que sou uma professora da Educação Básica desde o ano de 1997 e 
pra mim é impossível pesquisar com neutralidade um espaçotempo 
(ALVES, 2008a) que me é tão precioso.Trata-se de uma pesquisa que 
pretende tomar as práticas cotidianas dos/das estudantes além do 
limite de idade e série como potência reflexão docente a cerca do ra-
cismo estrutural que ainda existe no espaçostempo escolar, bem como 
na promoção de uma educação antirracista.

O início da carreira não foi nada fácil, visto que eu não conse-
guia o tão valorizado “domínio de classe” para que os/as estudantes se 
mantivessem disciplinados e assim ser uma “professora competente”, 
então continuei investindo em formação, foram quatro especializa-
ções e vários outros cursos oferecidos pelas secretarias de educação 
municipal e estadual. Hoje sou professora da Rede Estadual da Bahia, 
atuo no Colégio Estadual de Bandiaçu no Distrito de Bandiaçu (CEB) 
no município de Conceição do Coité no Território do Sisal da Bahia, 
é esta escola que escolho como lócus desta pesquisa. É neste espaço 
que meninos e meninas em sua maioria negros e negras compartilham 
suas experiências de ser e aprender.

Produzir conhecimento em educação tem se revelado pra mim, 
uma tarefa muito complexa, visto que venho me afastando da ideia da 
existência de uma verdade absoluta sobre as coisas. Desde que passei a 
refletir e questionar os processos educativos tenho sentido dificuldade 
em encontrar uma teoria que explique os processos de aprendizagem 
dos/das estudantes de forma satisfatória. Partindo do lugar da prática, 
da vivência, da lida, do cotidiano onde faço educação, percebo a impos-
sibilidade de agir de forma homogênea desconsiderando a pluralidade 
de pessoas e de situações que acontecem no espaço escolar.
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Neste texto escrevo sobre algumas escolhas teóricas e meto-
dológicas que fundamentam minha entrada em campo, visto que não 
pretendo estabelecer um roteiro para ser seguido e sim me deixarei 
contaminar pelo campo que pretendo percebersentir as potência do 
cotidiano (ALVES, 2008b) a partir das escrevivências estudantis (EVA-
RISTO, 2009). Nesta pesquisa o cotidiano é considerado como lugar de 
enunciação, de táticas, de invenções e de subversões (CERTEAU, 1998).

ESCREVIVENDO UMA PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Ao escolher os colaboradores e colaboradoras deste estudo eu 
já tinha em mente a potência desses corpos que se inscrevem no co-
tidiano escolar, são adolescentes, jovens e adultos em grande maioria 
negros e negras que compartilham o espaçotempo escolar com suas 
vivências, com suas histórias de vida e com suas astúcias. Pretendo 
trazer as escrevivências desses corpos que vão além da palavra escrita 
e se esparramam com outras formas de dizer e de expressar sua po-
tência. Evaristo (2020a) nos apresenta o conceito de escrevivência em 
sua concepção inicial

como um ato de escrita das mulheres negras, como 
uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem 
do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras 
escravizadas tinha sua potência de emissão também 
sob controle dos escravocratas, homens, mulheres e até 
crianças (EVARISTO, 2020a, p. 30).

Ao rasurar as hierarquias impostas por uma macropolítica os/
as colaboradores/as desta pesquisa desenvolvem táticas de sobrevi-
vência e assim constroem micropolíticas que emergem das brechas 
e fissuras, criando outros modos de ser e aprender extrapolando o 
ideal de estudante postulados pelas secretarias de educação, por isso 
pretendo experimentar as escrevivências na tentativa de compreender 
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como acontecem esses processos e como estes podem fornecer pistas 
que me permitam captar no cotidiano as inventividades.

O espaçotempo escolar é pulsante, é um espaço de negocia-
ções, às vezes acontecem disputas individuais e outras vezes coletivas, 
então ao invés do afastamento proposto pelas ciências modernas 
proponho-me uma aproximação ainda mais intensa com a escola em 
que já estou mergulhada como docente. Alves (2008a, p. 15) propõe 
questionar os caminhos conhecidos para indicar a possibilidade de 
traçar novos caminhos, esse movimento é que ela chama de prática-
teoriaprática. Garcia (2003, p. 200) assume um rigor flexível buscando 
aprendizagem, sucessos e fracassos, confirmações e descobertas, acre-
ditando que a pesquisa sobre o outro nos conduz ao conhecimento do 
outro de nós mesmos, pois “a nossa imagem, o nosso corpo, é potência 
para o acolhimento de nossos outros corpos” (EVARISTO, 2020a, p. 39) 
pretendo pesquisar com o outro para construir o conhecimento junto.

Por muito tempo nos fizeram acreditar que o cotidiano ocupava 
um lugar menor para explicar uma realidade maior, entretanto essas 
práticas que parecem repetitivas, podem ser ampliadas e complexifica-
das se tomadas como informações para pesquisa. Se a pesquisa nos/
dos/com os cotidianos tem um modo próprio de acontecer, tem um es-
paçotempo singular, então é necessário um modo próprio de comunicar 
o que foi produzido, aprendido e apreendido. Preocupada com isso é 
que Alves (2008b, p. 30-34) propõe o quarto movimento de narrar a 
vida e literaturizar a ciência, é nesse movimento que reforço o uso das 
escrevivências como forma de comunicar e também de produzir dados 
juntamente com os colaboradores e colaboradoras dessa pesquisa, pois 
“se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa 
os limites de uma percepção da vida” (EVARISTO, 2020a, p. 35).

O espaçotempo escolar está o tempo todo sob vigilância, ora 
vigia-se as “artes” (peraltices) dos/das estudantes, ora vigia-se a atuação 
da direção para saber se está fazendo cumprir as determinações da se-
cretaria de educação, ora vigia-se os/as docentes para verificar se estão 
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cumprindo os conteúdos. É nesse campo de disputa de narrativas que a 
criatividade dos praticantes emerge contrariando as regras instituídas, 
demarcando seus lugares de consumidores e vivendo o cotidiano. Aqui 
recorro aos conceitos de “estratégias” e “táticas” trazidos por Certeau 
(1998), ele chama de estratégia o cálculo das relações de forças onde 
um sujeito de querer e poder se isola de um ambiente, toma um lugar 
como próprio e este serve de base para suas relações com a exterio-
ridade. Entretanto os sujeitos praticantes desenvolvem “táticas” para 
lidar com as estratégias, como não pode contar com um lugar próprio, 
ou seja, não dispõe de base para capitalizar seus proveitos, se apega as 
circunstâncias, enquanto a estratégia dispõe de um lugar próprio a tática 
dispõe do tempo, nesse caso “pelo fato do seu não-lugar (sic), a tática 
depende do tempo, vigiando para „captar no voo‟ possibilidades de 
ganho” (CERTEAU, 1998, p. 47), são esses “ganhos” dos/as estudantes 
que intento captar através de suas escrevivências.

Mesmo me apegando aos conceitos de “estratégias” e “táticas” 
em que Certeau (1998) separa espaço e tempo, também considero a 
indissociabilidade do espaçotempo proposto por Alves (2008b). A escola 
é uma das instituições onde o Estado usa suas “estratégias” com intuito 
de controlar e dominar os sujeitos, estas são percebidas na forma de 
currículos, leis, e regras a serem seguidos. Por enquanto me interessa 
sentir as “táticas” dos estudantes e das estudantes que foram negados 
pelas avaliações padronizadas, visto que, seus saberes foram desvalori-
zados e suas capacidades de aprendizagens foram invisibilizadas.

A partir do meu lugar de professora tenho percebido que a 
nossa comunidade escolar tem demonstrado vontade de propor uma 
educação de qualidade, e isso é visto através das ações que vem acon-
tecendo ao longo dos anos, entretanto ainda precisamos melhorar em 
muitos aspectos, e o que mais me move e que será abordado nessa 
pesquisa é a percepção de que as aprendizagens precisam ir além das 
avaliações padronizadas, e que esses meninos e meninas não podem 
ser vistos apenas sob a ótica “do que sabe” e “do que não sabe”. Neste 
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caso, me proponho a usar a “desconstrução” trazida por Derrida, se-
gundo o autor, trata-se apenas de um termo, não se configura como 
um método ou uma escola de pensamento, ele alerta para que não 
usemos o termo “desconstrução” como oposto de construção, ou des-
mantelamento, destruição (WOLFREYES, 2007, p. 42). Apelo para uma 
tentativa de perceber como a escola pode se reinventar a partir da 
desmontagem de algumas estruturas, não para destruí-la e sim para 
reconstruí-la afastando-se principalmente do racismo estrutural que 
ainda permeia suas bases.

Se consideramos a escola como um texto carregado de signi-
ficações, oposições binárias e hierarquizações, a desconstrução entra 
para remexer essas bases que foram estruturalmente construídas sob 
valores e ideologias que excluem pessoas e as colocam em lugares 
subalternos. A desconstrução sugere uma problematização, um ques-
tionamento a respeito do que é valorizado e do que é interditado.

Bhabha (2019) sugere uma problematização sobre os limites 
da diversidade cultural, e a abertura para a diferença cultural. Para o 
autor a diversidade cultural é um objeto epistemológico, uma catego-
ria da ética ou estética, é o reconhecimento de conteúdos e costumes 
culturais pré-dados, por outro lado a diferença cultural é o processo 
de enunciação da cultura como “conhecível”, legítimo, adequado à 
construção de sistemas de identificação cultural. Através das escrevi-
vências em linguagens artísticas é que busco captar os processos de 
enunciação desses corpos negros que habitam o espaçotempo escolar 
e que muitas vezes tem suas práticas invisibilizadas pelo simples fato 
de estarem fora do domínio do modelo ideal e nesse ponto Conceição 
Evaristo (2020a) enfatiza:

Escrevivência antes de qualquer domínio, é interroga-
ção. É uma busca por se inserir no mundo com as nossas 
histórias, com as nossas vidas, que o mundo desconsi-
dera. Escrevivência não está para abstração do mundo, 
e sim para a existência, para o mundo-vida (EVARISTO, 
2020a, p. 35).
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Neste caso não podemos simplificar a diferença como traços 
culturais ou étnicos, pois entre uma identidade e outra há um espaço 
em que cabe muita coisa, inclusive as maneiras de ser e viver dos/das 
estudantes. Bhabha (2019) vem nos dizer que essa negociação da ar-
ticulação social da diferença a partir da minoria, é bastante complexa, 
pois o direito de se expressar não depende da persistência da tradição, 
ele é alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever mesmo em 
situações de contingências e contrariedade a que as minorias estão 
expostas. Nossos/as estudantes estão o tempo todo experimentando 
situações complexas que os currículos instituídos não dão conta de 
explicar, nesse caso a comunidade escolar cria táticas para lidar com 
os acontecimentos difíceis e continuar seguindo em frente fazendo do 
espaçotempo escolar um lugar de vida pulsante com possibilidades de 
experiências mais alegres.

O DESPERTAR PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NO 
COTIDIANO ESCOLAR DO CEB

Há vinte e três anos atuo como professora formalmente, até 
hoje eu não sei se escolhi a docência ou se a docência me escolheu, 
pois me sinto muito bem em estar rodeada de estudantes, conver-
sando, explicando, reclamando das conversas paralelas, mas antes 
de tudo aprendendo com eles e elas. Desde que iniciei na carreira 
docente venho buscando respostas nas teorias para os tantos dilemas 
que enfrentamos no cotidiano escolar, mas demorou para eu entender 
que não existem fórmulas prontas, pois cada escola, cada estudante 
é único e ao longo desses anos percebi que não é possível encaixar 
as pessoas, ou os problemas que emergem na escola em uma fôrma 
pronta. A experiência e as várias leituras vem me mostrando que é 
preciso refletir a partir do nosso lugar e da convivência com o outro, 
sobre maneiras de tornar a vida mais palatável e como a escola pode 
ser um lugar fértil para isso.



50COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Em 2018 a nossa escola passou por acontecimentos muitos 
difíceis, em um período de pouco mais de um mês tivemos três estu-
dantes assassinados, dois rapazes e uma moça, esses acontecimentos 
nos deixou um sentimento de frustração e impotência, visto que não 
encontrávamos respostas para as tantas perguntas que surgiram na 
época, dentre elas a mais inquietante: O que poderíamos ter feito para 
evitar acontecimentos como esse? Entre o luto e a revolta estava a 
vontade de mudar a realidade. Nessa época minha amiga e colega de 
trabalho e eu estávamos cursando disciplinas como alunas especiais 
no Mestrado em Educação e Diversidade (Mped) da Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb) no campus XIV de Conceição do Coité, 
minha amiga Valdemara cursava a disciplina de Gênero e Etnia com a 
professora Iris Verena Oliveira, onde teve contato com a literatura de 
Conceição Evaristo. Em nossas conversas a caminho da escola ela me 
contava com entusiasmo sobre as aulas e as reflexões que surgiram a 
partir do conto Olhos D’Água e como as escrevivências de Conceição 
Evaristo estavam entrelaçadas com as nossas histórias de vida e de 
nossos/as estudantes.

Em 2019, Valdemara assumiu a direção da escola e logo nos 
primeiros meses recebemos um estudante vindo de outra escola 
que causou alguns burburinhos nas conversas entre os professores e 
professoras, era um aluno do sexto ano, com idade avançada e negro. 
Segundo os comentários seria um aluno envolvido com o tráfico de 
drogas e tinha ido para o Distrito de Bandiaçu para não morrer, mesmo 
enfrentando discordâncias por parte de alguns docentes a diretora 
acolheu esse aluno, mas infelizmente ele também foi ameaçado de 
morte no distrito e acabou pedindo transferência de nossa escola, e o 
que temíamos aconteceu, ele também foi assassinado.

Todos esses acontecimentos ocorridos com estudantes negros 
no CEB atravessaram os diálogos sobre o cotidiano escolar nas aulas 
do Mped e isso sensibilizou a professora Iris a desenvolver um projeto 
em nossa escola. A ação iniciou com o levantamento do perfil dos 
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estudantes assassinados e da estudante assassinada e descobrimos 
que eles tinham em comum o fato de serem negros, estarem além 
do limite de idade e série e ainda terem passado por várias escolas. A 
partir desse perfil resolvemos buscar nos documentos da escola a situ-
ação dos demais estudantes e percebemos que a maioria está além da 
idade série e são negros e negras, destes a maioria são meninos. Desse 
ponto passamos a investigar a relação da situação dos/das estudantes 
com a raça/etnia e aguçar os nossos sentidos para o racismo estrutural 
que está presente no cotidiano escolar.

Para travar esse debate sobre educação antirracista trago as 
Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 que foram marcos importantes para 
a educação no sentido de propor um currículo que valorize a Histó-
ria e a Cultura Afro-Brasileira e também indígena com o objetivo de 
possibilitar a construção da identidade negra a partir de conhecimen-
tos adquiridos nas escola A leitura desses documentos curriculares 
é atravessada pelo texto: “Isso é batom pra vir à escola?”: disputas 
estético-metodológicas nos pátios do currículo, em que Oliveira (2019) 
reconhece a relevância das políticas curriculares,, ao tempo em que 
propõe que a educação antirracista não depende exclusivamente 
dos conteúdos ministrados na escola. Oliveira (2019) escolhe os pá-
tios escolares como lugar onde as práticas curriculares antirracistas 
já estão acontecendo, pois ela parte da observação dos corpos que 
estão circulando nos espaços escolares ostentando suas negritudes 
em forma de batons que realçam os lábios grossos, nos cabelos black, 
dentre outros. Nesse sentido, a movimentação de estudantes nas 
redes sociais possibilita o acesso as disputas narrativas e que tem pos-
sibilitado aos/às youtubers negros/as ocupar cada vez mais espaços 
de visibilidade e portanto, tem pautado questões étnico-raciais que o 
currículo proposto pelas leis não estão dando conta. Sendo assim, o 
debate estético e político ocorrido na internet também tem permeado 
o cotidiano escolar.
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Em contrapartida, Nilma Lino Gomes (2002) defende que a 
escola é um espaço que interfere na construção da identidade negra, 
visto que os olhares que os sujeitos recebem nesse espaço tanto po-
dem valorizar sua cultura como podem estigmatizá-la ou até mesmo 
negá-la, a pesquisa com o cotidiano, a aproximação mais atenta dos e 
das estudantes podem permitir a percepção desses olhares e de como 
estes colaboram ou não para a construção de um a identidade negra 
positiva, então me interessa saber como se dá a construção dessas 
identidades e como as diferenças emergem.

Entendo que Gomes (2002) e Oliveira (2019) têm objetivos 
semelhantes por uma educação antirracista, porém tem olhares dis-
tintos no que se refere à identidade, nesse caso buscarei estabelecer 
um diálogo com as mesmas.

Nesta pesquisa em particular escolho trabalhar com estudantes 
como colaboradores e colaboradoras. Serão selecionados apenas os 
discentes com 18 anos ou mais, por entender que mesmo enfrentando 
dificuldades tais como: necessidade de trabalhar, gravidez, longos des-
locamentos para chegar à escola, dentre outros, mesmo assim percebo 
que estes/as estudantes continuam na escola, eles estão lá. Muitas 
vezes estes/estas estudantes são invizibilizados, pois os materiais 
didáticos e as aulas são voltadas ao público com idade considerada 
“adequada” a série, ou então são percebidos a partir da falta quando 
são considerados desinteressados, com dificuldade de aprendizagem, 
ou por suas notas baixas, ou mesmo quando não atendem ao currícu-
lo prescrito pelas secretarias de educação. Este estudo não enxerga 
estes/as estudantes como pessoas que estão inadequadas, mas sim 
como pessoas que tem em suas táticas de sobreviver no espaço esco-
lar a potência de me fazer refletir sobre o meu papel de professora. 
Além disso estes/as jovens trazem muitos saberes e práticas que os 
currículos prescritos não trazem, suas práticas, suas maneiras de ser, 
suas diferenças culturais.
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Neste caso não podemos simplificar a diferença como traços 
culturais ou étnicos, pois entre uma identidade e outra há um espaço 
em que cabe inúmeras maneiras de ser e viver dos/das estudantes. 
Bhabha (2019) vem nos dizer que essa negociação da articulação social 
da diferença a partir da minoria, é bastante complexa, pois o direito de 
se expressar não depende da persistência da tradição, ele é alimenta-
do pelo poder da tradição de se reinscrever mesmo em situações de 
contingências e contrariedade a que as minorias estão expostas. Há 
um conflito entre as identificações que a tradição outorga e as diferen-
ças culturais, é nesse espaço entre um e outro que o autor percebe a 
possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença. Nesse 
caso hibridismo é entendido como a tradução da cultura tradicional 
ressignificada através das interações dos sujeitos nas fronteiras signi-
ficatórias da cultura, a tradução acontece no processo de enunciação, 
que para Bhabha (2019) isso pode ocorrer no que ele chama de Ter-
ceiro Espaço que se posiciona entre o sujeito da proposição (enouncé) 
e o sujeito da enunciação e que não é mencionado no enunciado, a 
produção de sentido acontece de forma ambivalente pois o sentido 
do enunciado não é literalmente nem um e nem outro. Para melhor 
compreender como se dá esse processo recorro às palavras de Bhabha.

A intervenção do Terceiro Espaço da enunciação, que 
torna a estrutura de significação e referência um proces-
so ambivalente, destrói esse espelho da representação 
em que o conhecimento cultural é em geral revelado 
como um código integrado, aberto, em expansão. Tal 
intervenção vai desafiar a forma bem adequada nossa 
noção de identidade histórica da cultura como força 
homogeneizante, unificadora, autenticada pelo Passado 
originário mantido vivo na tradição nacional do povo 
(BHABHA, 2019, p. 73-74).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da covid-19 nos impôs novas formas de estar no 
mundo, de viver, de trabalhar e também de investigar, quando me 
propus a pesquisar nos/dos/com os cotidianos a ideia era adentrar o 
espaçotempo escolar e observar o cotidiano acontecendo, entretanto, 
a necessidade do isolamento social esvaziou o espaço escolar, seus 
praticantes tiveram que se afastar daquele espaço de vida pulsante. 
E agora? Que cotidiano será pesquisado? Minha pesquisa perderá o 
sentido? Como perceber as artes de fazer dos colaboradores? Respon-
der as essas questões é um desafio que terei de enfrentar, porém esse 
novo mundo que estamos vivendo torna-se uma potência, pois terei 
que me reinventar como professorapesquisadora para percebersentir 
os efeitos que a pandemia causou na educação, mas principalmente 
como a pandemia afetou os estudantes do CEB que estão além do 
limite de idade e série.

Pesquisar nos/dos/com os cotidianos é estar sempre atenta 
para o que acontece, para as minúcias que nem todos enxergam, é 
estar aberta ao devir, é não se fechar em roteiros prontos, é se permitir 
contaminar pelo acontecimento da vida, nesse caso ao propor uma 
pesquisa pautada em uma educação antirracista é de suma importân-
cia refletir como o racismo estrutural impõe aos/às estudantes negros/
as formas mais duras de enfrentar a pandemia e o isolamento social, 
como também a relação deles/as com a educação.

O sentimento agora não é desânimo, é de vontade e de curiosi-
dade pelo desconhecido, desse modo pretendo lançar mão do contato 
virtual, pretendo utilizar meios síncronos e assíncronos, assim como 
observar as redes sociais dos/das colaboradores/as deste estudo como 
dispositivos de produção de dados, vou me deliciar no caminho captando 
tudo o que os meus sentidos possibilitarem, pois compreendo que em 
uma pesquisa qualitativa o caminho é mais importante que o destino.
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COTIDIANO E EXPERIÊNCIAS DA 
JUVENTUDE NEGRA: CONVERSAS 

COMO METODOLOGIA DE PESQUISA NO 
COLÉGIO ESTADUAL DE BANDIAÇU

Geniclécia Lima dos Santos 
Iris Verena Santos de Oliveira 

RESUMO
O presente texto parte de uma investigação em andamento que tem por 
objetivo conhecer os agenciamentos estudantis no ambiente do Colégio 
Estadual de Bandiaçu, uma escola da zona rural no município de Conceição 
do Coité, Território do Sisal do estado da Bahia. Inicialmente, propõe-se uma 
discussão acerca das primeiras inquietações/movimentações de pesquisa, 
seguindo, trava-se um breve diálogo entre as opções teóricas-metodológicas 
e, posteriormente as primeiras construções das conversas como metodologia 
de pesquisa, que expressam tentativas de aproximação nas relações estabe-
lecidas com os sujeitos das escolas e postas como intenções metodológicas 
que podem contribuir para uma aproximação às diferenças, a diferenciação, 
a alteridade e à singularidade, apostando em uma maneira de pensar e fazer 
pesquisa com eles e não para ou sobre eles.
Palavras-chave: Cotidiano. Experiência. Juventudes Negras. Conversas.
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INTRODUÇÃO

Ao me debruçar sobre a construção desse texto, fico pensando 
sobre todos os atravessamentos que me fizeram chegar até aqui. Mu-
lher, da roça, professora em constante formação e eterna estudante 
de escola pública... Tenho visto e tratado os espaços escolares mais do 
que o espaço de exercício profissional, as escolas carregam experiên-
cias de vida que me fazem acreditar na humanidade, que me apontam 
um sentido de viver esperançoso e melhor.

É a partir dessas entrelinhas e das inúmeras movimentações 
do cotidiano escolar do Colégio Estadual de Bandiaçu (CEB) – com 
pensamentos de somar e o pulsar forte para tornar as experiências 
do espaço educativo cada dia mais saborosas e aconchegantes – que 
a minha proposta de pesquisa/intervenção delineia-se a partir da 
seguinte problemática: de que maneira atuar no CEB pode auxiliar na 
visibilidade do agenciamento estudantil e como a ação interventiva 
pode contribuir para que a comunidade escolar torne o ambiente 
educativo em um espaço que pode assumir essas agências estudantis 
como práticas importantes e de formação?

A partir dessa problemática, objetivo conhecer os agenciamen-
tos estudantis no ambiente do Colégio Estadual de Bandiaçu e seguir 
um percurso em que seja possível uma forma de olhar e falar sobre 
nossas escolas públicas como lugares carregados de vidas e experiên-
cias, de descrever como os estudantes experenciam e significam o es-
paço escolar, perceber de que maneira essa ambiência/agenciamento 
estudantil se constitui em espaço de formação que contribuem para 
extrapolar a sala de aula e não menos importante, reverberar as vozes 
da diferença.

Dito tudo isso, é nesse contexto de diálogo com a escola, que 
essa pesquisa propõe uma opção teórico e metodológica que se situe 
a partir da conversa com os cotidianos, das experiências dos estudan-
tes e dos olhares mais atentos para a juventude negra. Para além de 
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uma oportunidade de acompanhar as agências dos estudantes, é um 
movimento que pretende seguir por trilhas de desconstruções, atra-
vessamentos, questionamentos, dúvidas, incertezas, e que intenta não 
pensar a metodologia da pesquisa e da intervenção como algo separa-
do, na perspectiva de não perder a riqueza de todos os processos/mo-
vimentos/encontros e seguir pela via da produção de acontecimentos 
que estejam entrelaçados, juntos (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018).

PRIMEIRAS TRILHAS

As intenções que aqui estão se constituindo, partem de uma 
tentativa de pesquisar e aprender em movimento, acionando especial-
mente pensamentos no campo do cotidiano (CERTEAU, 1998). Enten-
de-se assim que o processo permitirá um lidar com a incerteza, aceitar 
a dúvida como método, diante de um histórico das certezas definitivas, 
dos conhecimentos absolutos (GARCIA, 2003). Desse modo, no intuito 
de me aproximar/aproveitar esse espaço escolar que me constitui 
enquanto professora e ser humano, buscarei por caminhos de reinven-
ção, perpassando por um entrelaçar de limites e possibilidades, já que 
o lócus de pesquisa também se apresenta enquanto local de trabalho. 
Entendo com Regina Leite Garcia (2003) que,

Fomos tod@s ensinad@s, na considerada importante 
disciplina Metodologia da Pesquisa, que o sujeito da 
pesquisa há que manter a indispensável neutralidade, de 
modo a não contaminar os resultados de sua pesquisa. E 
que @ outr@ da pesquisa é o objeto, do qual deveríamos 
manter uma distância prudente, a fim de garantir a obje-
tividade na relação sujeito objeto (GARCIA, 2003, p. 197).

Sendo professora do Colégio Estadual de Bandiaçu e propondo 
um processo de pesquisa com esse cotidiano escolar e os sujeitos que 
dele fazem parte, como falar sobre uma distância ou objetividade 
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nessa relação? É justamente a contaminação, o olhar, a sensibilidade, 
o ouvir que me permite um emaranhado de descobertas; nada adianta 
entendermos esse momento apenas como passos que me levem para 
um processo e resultado de pesquisa, mas, irmos costurando a pesqui-
sa de acordo com o que a realidade nos leva a fazer. A neutralidade se 
torna nesse movimento, algo sem sentido e não tão importante como 
muitos tem defendido (GARCIA, 2003).

Busco entender “que não há outra maneira de se compreender 
as tantas lógicas dos cotidianos senão sabendo que estou inteiramente 
mergulhada nelas, correndo todos os perigos que isto significa. É pre-
ciso, assim, buscar saber sempre os meus tantos limites” (ALVES, 2001, 
p. 18). Se estamos tratando do ato de pesquisar, do envolvimento com 
seres humanos e de um mergulho nos espaços escolares por meio da 
ótica dos estudos cotidianistas, concordamos que as possibilidades e 
os limites se encontram em constante interação. As pessoas mudam, 
o cotidiano muda, nada é estático, mecânico e precisamos saber lidar 
com isso. Assim, a partir do momento que compreendemos a com-
plexidade desse movimento de pesquisa, passamos a ter um processo 
cada vez mais humano, sem tantas regras estabelecidas previamente e 
com experiências exitosas.

Nos estudos nos/dos/com os cotidianos, faz-se necessário 
sentir o mundo, buscar entender as lógicas dos cotidianos 
e mergulhar neles; ver além daquilo que os outros já 
viram. Dessa forma, entender os cotidianos só é possível 
se forem vivenciados, participados, partilhados pelo 
pesquisador, ou seja, é preciso viver com os cotidianos, 
conviver com suas experiências, buscar estar atento ao 
que se passa (FIORIO; LYRIO; FERRAÇO, 2012, p. 570).

Como exposto, os estudos cotidianistas se apresentam como 
um excelente caminho para provocações de uma pesquisa como um 
exercício constante, de partilhas, sentidos, afetações, vozes, corpos, 
cheiros e tudo que possibilite uma trilha de descobertas e reinvenções. 
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Assim, intenta-se uma busca epistemológica/metodológica que vise se 
distanciar das verdades únicas e fixadas, é que há um movimento de 
subversão (mas não de total abandono) desses modelos universais e 
pré-estabelecidos, interrogando através de uma dinâmica de desco-
bertas, processos, de contato com o outro. Com isso, o caminhar sai 
do movimento de encontrar metas fixadas, para um caminho que vive, 
erra, encontra e desencontra. A ideia é não definir a priori um método 
para a pesquisa que ora se apresenta, mas, traçar alguns movimentos 
de aproximações; escolher os estudos do cotidiano me impulsiona a 
perceber que antecipar métodos, rotas tão defendidas e definidas por 
manuais de pesquisa em educação não me permitem trilhar e viver os 
caminhos (OLIVEIRA, 2016).

Então, estamos operando uma desconstrução, na acepção da 
filosofia de Derrida (2014), que não significa demolir ou pôr abaixo, e 
sim questionar a partir de dentro, evidenciando as fragilidades e limites. 
Sendo assim, os conceitos de agenciamento, experiência e juventude 
negra são centrais na pesquisa, ainda que não sejam tomados como 
naturais e eternos, fixos e estáveis, portanto, são forjados e inventados 
ao longo do processo de investigação.

Como já apontado, não é nossa posição negar a ciência positi-
vista exercida ao longo do tempo e seria um ato falho tentar trilhar esse 
caminho de negação. A nossa tentativa não é em hipótese alguma a de 
contrapor métodos ou fazer apologias deles, mas investigar mais radi-
calmente essa natureza do conhecimento humano, sem garantias ou 
definições, já que estamos atuando em uma produção que é humana. 
A opção pelas epistemologias qualitativas, deve ao seu direcionamen-
to para um outro modo de pesquisa, de ciência, de rigor e até mesmo 
pela forma significativa que coloca a formação diante da relação na 
pesquisa. Nesse sentido, entende-se qualidade como “[...] algo próprio 
de quem sente, percebe, julga, conceitua, afeta e é afetado por aquilo 
que percebe” (PIMENTEL; GALEFFI; MACÊDO, 2009, p. 46).
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Pensando sobre as trilhas que me afetaram nessa constituição 
de pesquisa, na live sobre “Metodologias minúsculas: pensar/sentir a 
pesquisa como experiência” realizada pelos pesquisadores Guedes, 
Ribeiro, Martins e Souza, através do YouTube em 20 de maio de 2020, 
algumas linhas de ideias me convidaram a pensar na pesquisa como 
experiência e da nossa experiência diante da pesquisa. Ao mesmo 
tempo, questionando acerca do rigor nas pesquisas, os envolvidos 
apontavam a todo instante para a importância e necessidade de um 
rigor, mas, aquele que seja flexível, afinal, a vida é flexível. Outra 
provocação é sobre pensar a escola a partir de noções pré-estabele-
cidas, com imagens cristalizadas, tais como “o professor não sabe”, “o 
professor não quer”, “o aluno é indisciplinado”, “a escola não atende 
todas as necessidades”. Pensando dessa maneira além de colocarmos 
esses clichês como verdades incontestáveis, deixamos de perceber a 
pesquisa também como incompletude, como aquela que tem a aten-
ção como caminho e que busca enxergar o que de potência está nas 
escolas que não é dito, que é silenciado.

Desse modo, pensar rigorosamente o rigor na pesquisa 
qualitativa é compreender sua contrapartida comple-
mentar: a flexibilidade. Rigor e flexibilidade andam jun-
tos na pesquisa qualitativa, porque o excesso de rigidez 
deve ser corrigido ou equilibrado com a flexibilidade, 
assim como o excesso de flexibilidade tem que ser cor-
rigido com o tensionamento justo (PIMENTEL; GALEFFI; 
MACÊDO, 2009, p. 38).

Nesse sentido, ao encararmos o movimento de pesquisa como 
algo que necessita de rigor e flexibilidade, também passamos a seguir 
um percurso em que as incompletudes do ato de pesquisar tradu-
zem-se em potências e não deixam de ser válidos e/ou importantes. 
Com esses pensamentos e diante das escolhas epistemológicas, éticas 
e políticas assumidas, é que algumas exigências foram surgindo para 
que as ações investigativas tivessem uma metodologia adequada à 
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complexidade constitutiva dos cotidianos, uma metodologia em que 
o instituído, atravessado pelas possibilidades de um cotidiano vivo, 
escapa às amarras do já dado e abrindo caminhos (SAMPAIO; RIBEIRO; 
SOUZA, 2018).

CONVERSAS COMO METODOLOGIA DE PESQUISA

Nesse movimento de posições metodológicas que se aproxi-
mam das minhas intenções de pesquisa e que me fizeram perceber 
possibilidades outras, a leitura do livro “Conversa como metodologia 
de pesquisa: uma metodologia menor?” aponta o quanto nossas es-
colas, mesmo envoltas por protocolos tecnificados, se sustentam pela 
potência da conversa (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018). Sobre essas 
conversas, coloca-as enquanto algo que faz parte da vida cotidiana de 
todo/as nós e já que é algo tão forte no nosso cotidiano e no ser hu-
mano, portanto, assumo a conversa enquanto pesquisa, sem verdades 
pré-estabelecidas e longe das pretensões de neutralidade axiológica.

Assim, para nós, pesquisadorxs com os cotidianos, con-
versar com os praticantes das escolas representa muito 
mais do que apenas usar um procedimento diferenciado 
de pesquisa. Para nós, as conversas expressam tentativas 
de aproximação e de mobilização das relações vividas por 
esses sujeitos nas escolas, na medida em que apostamos 
na atitude política de pensar com eles e não para ou sobre 
eles (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018, p. 52).

É um processo que se apresenta enquanto possibilidade de 
aprender no movimento mesmo de pesquisar. Uma referência de 
abertura ao outro, do pensar junto sem estabelecer um parâmetro do 
que é ser bom, eficaz, mas de permitir uma vivência em relação com 
a dúvida, o estranhamento, a indagação, o encantamento na pesquisa 
ou, por vezes, a própria necessidade de desconstrução/reconstrução 
da própria investigação (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018).
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É importante dizer que metodologia não é simplesmente uma 
preocupação com o método da pesquisa é aquilo que nos atravessa, 
por ser quem nós somos ou por dizer do lugar de onde vivemos e pen-
samos. Portanto, o método é algo que vamos construindo, aprendendo 
e não algo que já inicia conosco. É por esses motivos que as Conversas 
se encontram nesse percurso, é uma proposição que aponta para 
movimentações do ato de pesquisar de maneira mais aberta, coloca 
o pesquisador no jogo, sem direcionamentos prévios dos percursos.

Em tempos de pandemia, a vida cotidiana nos exige uma nova 
maneira de vivermos. Tenho aprendido nesses últimos meses que a 
forma menos dolorosa de nos prepararmos para o vir é se concentrar 
no presente e buscar encarar um dia de cada vez. Não é diferente em 
relação as pesquisas, a maneira como pensávamos e agíamos necessita 
de mudanças e precisamos nos preparar para isso, principalmente de 
agenciarmos nossas vidas e pesquisas nesse ambiente de incertezas. 
Assim, alguns pressupostos precisarão ser repensados e/ou adaptados.

O interesse em trabalhar com os estudantes do Colégio Esta-
dual de Bandiaçu, seus agenciamentos e versões diante desse mesmo 
contexto, surge inicialmente da vontade de ter mais contato direto e 
afetuoso com eles, de vivenciar minha docência aprendendo e con-
vivendo de diversas formas. Com essa nova realidade pandêmica, o 
contato entre os sujeitos como forte estratégia da pesquisa necessitou 
de outras roupagens. Pretendia-se apresentar a proposta para todos 
os estudantes do colégio e esperar a devolutiva (que poderia ser em 
grande número ou não), ou seja, devido meu contato diário no colégio 
esse processo não seria tão difícil, a ideia era formar um grupo que 
realmente estivesse disposto a viver essa experiência.

Diante das incertezas, surge a vontade de uma mediação tecno-
lógica como um possível meio para resolver mesmo que temporaria-
mente meus empecilhos de pesquisa. Assim, a partir de uma pesquisa 
realizada pela direção escolar, consegui me situar melhor sobre a situ-
ação de acesso à equipamentos e internet dos alunos. A partir desta, 
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pude melhor definir sobre quais estudantes eu poderia mobilizar e ter 
um pouco mais de segurança quanto ao aparato tecnológico.

Gráfico 1 – Estudantes do CEB: acesso à internet.
Fonte: Colégio Estadual de Bandiaçu (2020).

Em decorrência desse levantamento delimitei a pesquisa aos 
alunos do Ensino Médio, considerando a maior porcentagem de estu-
dantes com acesso à internet, ainda que tal acesso não apresente ga-
rantias. Opto por aproximações através de plataformas digitais, certo 
que assim não posso mais contar com uma total experiência corporal e 
o contato face a face, mas, seguindo com a postura ética e responsável. 
Outro desenho metodológico precisava ser pensado, afinal, estamos 
falando de uma investigação envolve vidas, da pesquisadora e de es-
tudantes. Pensando em plataformas familiares aos estudantes, escolhi 
o Google Meet que já tem sido utilizada com os estudantes em aulas 
remotas, entendo dessa maneira que há uma familiarização entre eles.

No intuito de realizar um percurso com autoria e personalidade 
de quem realiza intenta-se em um primeiro momento, a pesquisa será 
do tipo exploratório, construída a partir das narrativas estudantis e 
pautada nos “a-com-tecimentos” pautado por Carvalho (2008), que 
é um movimento relacionado com o processo exploratório/narra-
tivo e com a realidade posta pelos estudantes e por mim enquanto 
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professora e pesquisadora, resultando assim em uma ambiência de 
constante “a-com-tecer”. A técnica será fundamentada em observação 
participante e/ou colaborativa,1 fortalecida com o diário de bordo2. É 
importante frisar que todos esses processos serão mediados através 
da plataforma Google Meet e por grupo de WhatsApp. Partindo de 
construções coletivas, sem a pretensão de criar uma hierarquia, apenas 
de viver e apreciar o espaço escolar de uma forma diferente, criativa e 
construtiva para todos. Dito tudo isso, interessa-nos uma metodologia 
da conversa3 com o cotidiano, por permitir “[...] um conglomerado de 
rostos, gestos, vozes e silêncios” (SKLIAR, 2018, p. 12).

Uma pesquisa que aposta no acontecimento da conversa como 
metodologia de investigação, como um golpe que desafia a polícia meto-
dológica hegemônica, tão bem representada por questionários, roteiros, 
procedimentos rígidos busca por trilhas de reinvenções, sem que seja 
necessário destruir o que já se tem construído por longas datas e pesso-
as. “Ao apostar na conversa buscamos, na relação de pesquisa, abrir-nos 
ao acontecimento e aos possíveis que ele conjura, mesmo que isso, por 
vezes, possa significar a necessidade de desconstrução/reconstrução da 
própria investigação” (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018, p. 33).

É justamente através das conversas em nossa pesquisa que po-
deremos dar mais atenção às diferenças, a diferenciação, a alteridade 
e à singularidade constitutivas do próprio encontro como os outros e 
conosco (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018). Longe de utilizar a conversa 
como meio para se chegar aos dados ou reduzir o espaço escolar e seus 

1  Os estudantes serão fundamentais, ou melhor, a maior parte da pesquisa, os 
temas, os percursos, dependerão das vivências desses estudantes. As provocações 
do cotidiano escolar serão as provocações que eles também escolherem falar.
2  Assumindo outros modos de escrever, com a produção de vivências cotidianas. 
A tentativa é de avançar da visão crítica sobre a escola que ainda a esvazia de suas 
possibilidades para um olhar complexo que a reconhece como território de luta e 
produção de novos caminhos.
3  Conversa como caminho metodológico, onde o eu não tem qualquer transcendência 
na conversa porque se dilui na potência do “nós” (SKLIAR, 2018).
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sujeitos/praticantes em um lugar de aplicações de teorias, repetições, 
mesmices ou mais um procedimento diferenciado para se executar uma 
pesquisa. “Para nós, as conversas expressam tentativas de aproximação 
e de mobilização das relações vividas por esses sujeitos nas escolas, na 
medida em que apostamos na atitude política de pensar com eles e não 
pra ou sobre eles” (FERRAÇO; ALVES, 2018, p. 52).

Como apresentado na live sobre metodologia minúsculas, 
mencionada anteriormente, as conversas são encaradas muitas vezes 
como metodologias minúsculas, então como atuar diante dessas colo-
cações? O que construir enquanto espectadora e pesquisadora é que 
não há nada de mal de pensarmos esse tipo de proposição como algo 
pequeno mesmo, primeiro, porque são metodologias que apostam e 
prestam atenção na relação, no que se passa no dia a dia e não tem 
nada a ver com pessoa iluminada ou como um processo em que o 
pesquisador se isola e produz. Defendo, portanto, uma forma de fazer 
pesquisa que articula todos/as os/as envolvidos/as, com a forma de 
prestar atenção ao mundo, ao outro, as palavras, as expressões, os 
gestos, os encontros – e é isso que acontece todo dia no cotidiano da 
escola, na vida, nas relações e que as vezes parece ser tão desimportan-
te, que necessita apenas de uma pausa para escutar/sentir. Segundo, 
pelo fato de justamente por pequena, permitir um olhar para os coti-
dianos escolares, tão ricos e aprender com eles, enxergá-los, olhá-los, 
escutá-los, sentir e deixar a narrativa por conta das diversas visões, 
pontos de vista que a gente tem da escola, do educativo e talvez ainda 
nesse minúsculo, pulse a possibilidade de a gente descobrir aquelas 
potências que seguem clandestinas na escola, que só um olhar aberto 
e sensível pode perceber. Assim, não queremos o macro, o muito, 
queremos justamente esse mínimo, esse que nos permite não ser pior 
ou melhor que o maiúsculo, mas a aproximação, a lente mais ampla, 
permite a visibilidade que só a partir dessa forma as coisas podem vir 
a “a-com-tecer”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos vivenciado por muito tempo, processos e propostas de 
pesquisas que propuseram uma integração de todos os sujeitos em 
uma mesma perspectiva epistemológica, metodológica, relacional; 
uniformizando e apagando o que poderíamos ter de melhor a partir 
desses corpos, vidas e experiências. Se almejamos percorrer outros 
movimentos, devemos pôr em questionamentos as formas, os funda-
mentos e tudo aquilo que já foi “inventado” e produzido. É preciso 
um descontruir/desestabilizar destas estruturas conceituais binárias e 
hierarquizadas (DERRIDA, 2014). Só então, daremos conhecimento ao 
que se tem construído, do que se tem tecido, sair da posição daqueles 
que apenas narram os processos visíveis, dos que pensam e opinam 
sobre algo ou momentos mais perceptíveis, para uma perspectiva de 
a-com-tecimentos nesse cotidiano. Ou seja, a partir de movimentos 
dialógicos com a realidade, teorias e metodologias são criadas; e, em 
contato com o mundo, recriam, sob seus pontos de vista, essa confi-
guração que propiciará novos/outros processos, em constante movi-
mento de atualizações, que não se diz necessariamente progressivo 
(CARVALHO, 2008). Cientes da necessidade de mais espaço/tempo 
que favoreça um novo olhar para o ensino público e aos sujeitos que 
compõe este cenário, é que precisamos assumir um compromisso de 
mudanças, sejam no âmbito dos conceitos ou das relações.

Dessa forma, será diante de encontros e desencontros, com 
as construções dos estudantes e a partir do ambiente escolar do 
CEB que todos aqueles processos “pequenos”, “sem importância” ou 
quase “invisíveis”, podem se apresentar enquanto tramas de conflitos, 
tensões, anunciar conhecimentos marginais, caminhos tortos e con-
frontar diferentes saberes. Atuando nas tramas da encruzilhada, do 
silêncio e da invisibilidade, provocando a construção de um projeto de 
educação, que não aposte em “caminhos retos”. Lugar este, em que 
as possibilidades se apresentam, sobretudo, como outras maneiras 
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de articulação, produção, socialização e de relações (RUFINO, 2018). 
Ao contrário de impor regras e procedimentos, pretendo ouvir as 
vozes, fora das formas, lugares e limites já estabelecidos. E, atuar no 
inacabado, imprevisível, sempre nas vias de se fazer. Assim, escolhe-se 
aqui mergulhar inteiramente em uma determinada realidade buscan-
do referências de sons, sendo capaz de engolir sentindo a variedade 
de gostos, caminhar tocando coisas e pessoas e me deixando tocar 
por elas, cheirando os odores que a realidade coloca a cada ponto do 
caminho diário (ALVES, 2001, p. 18-19).
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A BONECA NEGRA: REFLETINDO SOBRE 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE REFORÇAM 

O RACISMO DENTRO DA ESCOLA1

Larissa da Silva Santos 

RESUMO 
O artigo desenvolvido vem de uma proposta elaborada no curso de Pedago-
gia na Universidade do Estado da Bahia durante a disciplina de Referenciais 
Teórico-Metodológicos do Ensino das Ciências Sociais na Educação Infantil. 
O trabalho traz uma reflexão sobre a vivência de uma prática pedagógica 
que ocorreu numa escola do município de Salvador, na qual o racismo é a 
questão que vem à tona, reforçando comportamentos que corrobora com 
o preconceito racial. Além de refletir sobre as questões raciais, o artigo 
apresentado traz a ideia de desconstruir comportamentos e falas, praticadas 
por professores, que muitas vezes se tornam normais no cotidiano escolar. 
Contudo, o trabalho parte do olhar reflexivo do discente, estudante do curso 
de Licenciatura em Pedagogia, com o intuito de encontrar, nas experiências 
vivenciadas, questões a serem discutidas, analisadas, pensadas e repensadas 
para que assim seja possível encontrar meios de refletir também sobre a pró-
pria prática, fazendo uma autoanálise e talvez reconstruí-la, ou até mesmo 
aprimorá-la. O artigo aborda alguns autores que auxiliam no desenvolvimen-
to do trabalho e traz contribuições importantes para as abordagens citadas.
Palavras-chave: Reflexão. Prática Pedagógica. Racismo.

1  Este trabalho faz parte da disciplina Referenciais Teórico-Metodológicos do 
Ensino das Ciências Sociais na Educação Infantil, 7º semestre do curso de Pedagogia, 
orientado pela Profª Dayse Lago de Miranda.
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INTRODUÇÃO

O artigo apresentado tem o objetivo de trazer uma reflexão 
sobre as práticas pedagógicas, a partir da descrição de uma cena 
pedagógica que reforça uma pedagogia racista, e da importância de 
desconstruirmos, através da docência, o racismo perverso, que muitas 
vezes aparece numa brincadeira em sala de aula, numa atitude sutil do 
professor, mas, que na verdade, é tão cruel quanto às situações que 
são nitidamente claras.

A proposta do trabalho desenvolvido surge na disciplina de 
Referenciais Teórico-Metodológicos do Ensino das Ciências Sociais 
na Educação Infantil, ministrada pela docente Dayse Lago na turma 
de Pedagogia do 7° semestre do turno noturno na Universidade do 
Estado da Bahia. A intencionalidade é fazer com que, a partir de cenas 
pedagógicas vivenciadas, os estudantes da disciplina reflitam sobre 
as práticas pedagógicas vivenciadas no percurso da disciplina RTM do 
Ensino de Ciências Sociais na Educação Infantil ou em situações do 
Estágio Supervisionado.

A partir da minha experiência abordarei minha experiência 
numa escola do município de Salvador, pública, localizada no Bairro 
de São Caetano. Minha inquietação surge por vivenciar ainda nos dias 
atuais, situações que reforçam o racismo. Por tempos e até os dias atu-
ais, crianças negras sentem dificuldades em aceitar ou identificar-se 
como negro, aceitar o cabelo, por não se sentirem parte de um padrão 
estabelecido pelo status quo. Nos livros didáticos, nas literaturas 
infantis, na mass media, mesmo com toda a evolução da sociedade 
e com crescentes conquistas dos negros, adquiridas através de lutas, 
considera-se pouco a representatividade negra. Tendo então, a escola, 
papel importante no processo de desenvolvimento e aceitação das 
crianças negras.

Considero que não é abordando as questões raciais apenas no 
dia 20 de novembro, nas escolas, que teremos sujeitos menos racistas, 
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mais conscientes e críticos. A escola tem papel importante por ser um 
espaço político que pode proporcionar mudanças e transformações, a 
partir da formação de sujeitos reflexivos.

O tema apresentado nesse artigo é importante para que edu-
cadores e futuros educadores possam refletir sobre a importância 
de uma pedagogia antirracistas numa sociedade perversa e que traz 
marcas da história escravocrata, pois, dessa forma trabalharemos a 
conscientização das crianças desde a Educação Infantil para que os 
mesmos se desenvolvam com a compreensão de que negros também 
têm direitos ao lugar de fala, ao emprego que desejar ao curso que 
sonhar fazer na universidade. A ideia é que essas crianças se sintam 
incluídas desde seus primeiros convívios sociais para que entendam 
que podem fazer parte do espaço que desejar.

A escola é um ambiente de formação em que a criança vai 
conviver socialmente com pessoas diferentes, cada uma com sua 
especificidade e característica. Assim sendo, o educador poderá pro-
porcionar momentos significativos para desconstruir ideias estereo-
tipadas e trabalhar identidade e o respeito ao outro. Pois abordar as 
questões e relações raciais proporciona aprendizagens significativas 
no processo educacional.

Experienciar e observar como as crianças negras se veem, como 
os docentes trabalham as questões étnicos-raciais, como a escola ca-
mufla o racismo, como as pessoas ainda olham meu cabelo, por não ter 
me sentido representada durante toda minha infância e adolescência, 
trarei uma cena pedagógica que me marcou fortemente, pois a mesma 
só acrescentou em mim o desejo de lutar ainda mais por uma pedago-
gia antirracista. Em suma, discutir e estudar as questões étnico-raciais 
representa a luta de mais uma futura educadora por uma educação de 
qualidade, que inclua e forme sujeitos críticos e reflexivos.
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REFLEXÃO SOBRE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA RACISTA

Em uma escola municipal da cidade de Salvador, localizada 
no bairro de São Caetano, no ano de 2019, num período em que se 
trabalhavam questões raciais, pois estávamos no mês de novembro e 
muitas escolas apenas dão ênfase as questões raciais no mês de novem-
bro, aconteciam ensaios para desfile da Beleza Negra, ornamentação, 
cartazes, alguns assuntos sendo abordados em sala. Encontrava-me na 
posição de estagiária confeccionando bonecas e bonecos grandes de 
pano para presentear a escola e produzindo materiais para confeccionar 
outras bonecas chamadas Abayomis para realizar uma ação pedagógica.

Na semana do dia 20 de novembro trabalhei com os alunos a 
história da boneca Abayomi e ensinei aos mesmos como as bonecas 
eram confeccionadas no passado. Levei todo material já cortado para 
certa de 150 alunos. De sala em sala, modelei para eles como a boneca 
era feita e os mesmos construíram as suas com o meu auxilio. O intuito 
da atividade era trabalhar a representatividade negra, histórias africa-
nas e produzir um produto final para que os alunos pudessem produzir 
e levar a lembrança do que foi apresentado.

Uma vez que o tema é importante do e muito esquecido no 
contexto educacional, entendi a necessidade de trabalhar a identida-
de negra e reforça o trabalho que era abordado apenas numa data 
comemorativa. Tomei todo cuidado possível para que os alunos não 
rejeitassem a proposta de confeccionar as Abayomis, contextualizei 
contando o motivo de estarmos construindo a boneca, qual a sua im-
portância, seu significado, de onde e como surgiu, entregando encartes 
que reforçava tudo o que eu estava falando oralmente no momento 
de modelagem da boneca e assim o momento da construção trouxe 
olhares e sorrisos de satisfação e positividade. Até então a meta havia 
sido alcançada.

As bonecas e os bonecos de pano, citados anteriormente, foram 
confeccionas por mim, com a ajuda da costura de uma amiga que é cos-
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tureira profissional. Fiz as roupas, turbantes em algumas bonecas, fiz o 
rosto e o resultado também foi positivo. O intuito era trabalhar também 
a identidade, pois, os mesmos teriam contato com bonecos e bonecas 
negras, pois o mercado, ainda hoje, traz em sua maioria referencias de 
bonecos e bonecas brancas. Em um outro momento usei os bonecos 
para contar a história do “Pretinho, meu boneco querido” de Maria 
Cristina Furtado. Os bonecos ficaram expostos para os que os alunos 
visualizem. Novamente uma atividade para trabalhar identidade.

Certo momento, quando os bonecos estavam expostos, 
algumas crianças se expressaram, demostrando terem gostado dos 
brinquedos novos da escola, observando os cabelos encaracolados, 
o turbante e entre outras características dos bonecos. Durante esses 
acontecimentos, um pega o boneco aqui, outro pega ali, uma docente 
e dois funcionários da escola chamaram os bonecos de “Boneco de 
Vodu”. Se comportaram como se fosse uma brincadeira normal, e para 
eles a brincadeira era realmente normal, sem intenção de criticar o 
meu trabalho ou algo parecido.

No momento da cena, não reagi ao comentário, pois não 
esperava tal ação de uma docente que acaba sendo, muitas vezes, re-
ferência com relação ao comportamento social. Senti, durante a cena, 
uma grande preocupação com o comportamento dos funcionários da 
escola, pois são formadores e educadores e influenciam diretamente 
no desenvolvimento e autoestima dos estudantes. Não me posicionei, 
pois naquele momento me senti frustrada com o que ouvi o quanto as 
pessoas ridicularizam, de forma tão natural, questões ligadas à raça.

O texto História do negro na educação: indagações sobre cur-
rículo e diversidade cultural (SANTANA; MORAES, 2009) traz a Lei nº 
10.639/03 como um grande avanço na área educacional quando se 
tratando das questões étnico-raciais. A Lei propõe a obrigatoriedade 
e valorização do ensino da história e cultura Afro-Brasileira e Africana 
na Educação Básica. Pensando a cena relatada, identificamos que a Lei 
em si não é cumprida, pois para que houvesse êxito na prática, seria 
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necessário um trabalho de desconstrução dos docentes e de toda a 
comunidade escolar para que assim a escola viesse a cumprir o que 
rege a Lei.

Cabe uma reflexão referente ao currículo e a prática pedagógica 
aplicada em sala de aula para que possamos atender as diversidades 
dentro das nossas escolas e construir um ambiente crítico e reflexi-
vo. Como dito por Moreira e Candau (2007, p. 25): “Reforçam-se as 
relações de poder favoráveis à manutenção das desigualdades e das 
diferenças que caracterizam nossa estrutura social”. A escola ainda é 
um ambiente que reforça o racismo, que desvaloriza a cultura e que 
reforça as relações de desigualdade. Tratar a diversidade de forma 
folclórica, vista como algo superficial e fora do cotidiano dos alunos, 
e reforça os estereótipos através do racismo, da falta de representati-
vidade, das brincadeiras racistas, terá um efeito negativo sobre a vida 
dos estudantes, visto que a escola é um espaço de poder.

Elaborar currículos culturalmente orientados demanda uma 
nova postura, por parte da comunidade escolar, de abertura às distin-
tas manifestações culturais. Faz-se indispensável superar o “daltonis-
mo cultural”, ainda bastante presente em nossas escolas (MOREIRA; 
CANDAU, 2007, p. 31).

Superar o “daltonismo cultural” é olhar para a escola como um 
local onde há pessoas com distintas histórias, culturas e saberes. De-
ve-se superar para que a prática docente proporcione aos educandos 
a oportunidade de entender o outro como um ser capaz e não menos 
eficaz por conta de sua etnia ou qualquer outra característica física e 
biológica. Pensar as questões étnicos-raciais na escola é identificar a 
importância do educador e de toda comunidade escolar ao trabalhar 
identidade e diversidade em sala, desconstruindo a ideia de abordar as 
questões apenas em datas comemorativas.

Construir um novo olhar da escola e dos docentes sobre a 
cultura africana-brasileira é uma tarefa de extrema importância para 
desconstruir esse currículo que por muito tempo excluiu os negros e 



77COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

suas histórias. Discutir questões étnico-raciais na escola, respeitar a 
cultura do outro, deixar de trabalhar a história dos negros apenas em 
datas comemorativas, construir novas práticas pedagógicas e zelar por 
uma formação de professores críticos são passos para a construção de 
novos olhares sobre o outro. É a negação de uma pedagogia racista.

Enquanto existirem pessoas achando que a luta contra o racis-
mo é uma questão apenas dos negros, vamos continuar numa socie-
dade com espaços para praticas equivocadas, que consequentemente 
refletirá nas nossas escolas. Portanto, é necessário desconstruir o cur-
rículo monocultural, superando o daltonismo cultural e ideias rígidas 
conteudistas. O currículo deve ser pluricultural, capaz de abranger as 
várias culturas e etnias que temos.

A população negra compõe mais do que a metade dos brasilei-
ros, segundo o vídeo 2 minutos para entender – Desigualdade Racial 
no Brasil, mas infelizmente a cor de pele pode fazer muita diferença em 
sua vida. 70% das pessoas em extrema pobreza são negras, 70% das 
pessoas que precisam do SUS são negras, a cada 12 minutos um negro 
é assassinado no Brasil. Em suma, a educação é o meio mais eficaz 
para que todos esses dados sejam alterados e para que a desigualdade 
racial venha a diminuir a cada dia. Entender que o racismo é uma luta 
de todos nós é o ponto de partida para que as mudanças venham a 
acontecer a partir das nossas escolas.

Sabemos que em sua formação inicial, o professor não se detém 
de todos os saberes necessários para que atenda todas as necessidades 
de uma sala de aula, pois esta muda de acordo com cada realidade, 
e com isso, é necessário que o/a professor/a permaneça estudando, 
realizando uma formação continuada a fim de (re)aprender, ou (re)sig-
nificar suas práticas diárias, buscando aprimorar seus conhecimentos 
e suas práticas (RODRIGUES; LIMA; VIANA, 2017, p. 30).

Dessa forma, cabe uma autoanálise para pensar e repensar a 
prática docente e se dispor a reconstruí-la. A formação continuada 
proporciona desconstruir ideias e comportamentos e reconstruí-los. 
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Ninguém é detentor de todo o conhecimento e por isso é preciso que 
os profissionais se reconheçam como sujeitos em crescente formação. 
É necessário olharmos para as questões que surgem no dia a dia para 
pesquisar e buscar novas informações e se autoanalisar.

Como diz Freire (2016, p. 12), “De nada adianta o discurso com-
petente se a ação pedagógica é impermeável à mudança”. Os docentes 
precisam estar se atualizando para lidar com as situações cotidianas e 
com os desafios encontrados. Sair do lugar de autoritário e dono da 
razão é uma atividade cotidiana e extremamente necessária para lidar 
com o outro. No momento em que estamos lidando com o diferente é 
preciso entender que “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem en-
sino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando” (FREIRE, 2016, p. 30).

Estar disposto a se perceber e se reconstruir é uma tarefa 
complexa, mas extremamente necessária para proporcionar melhorias 
significativas no processo e convívio social dentro da escola. Se olhar 
para identificar os erros cometidos é entender que estou lidando com 
gente,pessoas que sentem e passiveis de sofrimento. Assim, Paulo 
Freire nos deixa uma reflexão necessária.

Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a 
educadora. O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem 
ou adulta, mas gente em permanente processo de busca. Gente for-
mando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, mas 
porque gente, capaz de negar valores, de distorcer-se, de recuar, de 
transgredir. Não sendo superior nem inferior a outra prática profissio-
nal, a minha, que é a prática docente, exige de mim um alto nível de 
responsabilidade ética de que a minha própria capacitação científica 
faz parte. É que lido com gente. Lido, por isso mesmo, independen-
temente do discurso ideológico negador dos sonhos e das utopias, 
com os sonhos, as utopias e os desejos, as frustrações, as intenções, as 
esperanças tímidas, às vezes, mas às vezes, fortes, dos educandos. Se 
não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de 
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outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não 
com coisas (FREIRE, 2016, p. 141).

Como citado anteriormente, nós, educadores e futuros educa-
dores, trabalhamos com gente e gente diversa, gente com especificida-
des, singularidades. Com jovens, com idosos, com negro, com branco, 
com homem, com mulher, com heterossexual, com homoafetivo e 
entre outros. São pessoas com sonhos, com vontades e nós não temos 
o direito de influenciar negativamente na vida de nenhum deles por 
estarmos cheios das nossas próprias vontades e crenças. Olhar para o 
nosso fazer diário, nosso comportamento e nossa fala é um caminho 
para transformar a nossa educação tão precária e desigual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entender qual o nosso papel como docente é extremamente 
necessário para evitarmos a reprodução de práticas que possam 
reforçar o racismo, a homofobia, o preconceito, o desdém. Cabe es-
tarmos analisando a todo instante nossos fazeres, falas e ações. Cada 
atitude mal analisada pode gerar imensas complicações na vida de um 
educando. Brincadeiras só são engraçadas quando o outro também se 
diverte. É preciso olharmos o quão certa brincadeira pode influenciar 
na vida de alguém.

Nossas práticas pedagógicas necessitam por reflexões e mudan-
ças. Em suma, pesquisar, realizar leituras, proporcionar a escola que 
trabalhada a inserção de formações continuadas, são meios de refletir 
sobre a prática e meios também de encontrar soluções para os proble-
mas encontrados, além de se reconstruir como sujeito e profissional.

Em suma, a elaboração desse artigo acadêmico, para mim, foi à 
oportunidade de poder compartilhar uma das minhas inquietações que 
surgiu durante as experiências adquiridas no processo da graduação, 
na qual pude discorrer de forma detalhada e embasar teoricamente o 
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tema, me proporcionando maior aprendizagem e conhecimento teóri-
co ligado ao prático, vivenciado por mim. Este artigo mostra um pouco 
das minhas ideias e perfil de educadora, além de trazer também uma 
reflexão necessária para aqueles que tenham a oportunidade de com-
partilhar comigo desse texto em outros momentos e oportunidades.
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ÁFRICA AQUI, ACOLÁ.  
ÁFRICA EM TODO LUGAR!

Rosângela Accioly Lins Correia 

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa apoiada numa perspectiva 
etnográfica, dedicada a lidar com a singularidade do bairro de Itinga que 
abriga a presença de comunalidades1. Apresenta reflexões teórico-epis-
temológicas tendo como referência as origens civilizatórias em Ipitanga. 
Procuramos extrair desses legados civilizatórios a riqueza de valores e lin-
guagens que constituem suas formas de comunicação, elaboração de mundo 
e sociabilidades. Assim, nos dedicamos a propor linguagens lúdico-estéticas 
e metodologias para o Fundamental I da Escola Municipal do Loteamento 
Santa Julia. A análise que desenvolvemos se estrutura através do conceito 
de alteridade radical do filósofo Levinas. Tendo como referência o conceito 
desenvolvemos análises indagando se essas práticas consideravam o ethos2 
cultural da territorialidade. As reflexões e proposições que apresentamos 
neste projeto dialogam com as perspectivas indicadas na Lei nº 10.639/03 
que inclui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos africanos 
e dos africano-brasileiros.
Palavras-chave: Alteridade Radical. Educação Pluricultural. Lei nº 10.639/03.

1  Termo utilizado pela autora Narcimária luz para designar rede de alianças comu-
nitárias.
2  O ethos constitui a linguagem grupal enunciada, as formas de comunicação, os 
comportamentos, a visão de mundo, os discursos significantes manifestos, o modo 
de vida e a configuração estética (LUZ, 2000, p. 94).



82COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

INTRODUÇÃO

O Projeto pedagógico “África Aqui, Acolá. África em Todo 
Lugar!” é um trabalho de intervenção curricular realizado na Escola 
Municipal do Loteamento Santa Júlia, Itinga, Lauro de Freitas, região 
metropolitana de Salvador-BA. Essa iniciativa foi realizada durante o 
ano letivo de 2017, sendo reconhecida nacionalmente no XIX Prêmio 
Arte na Escola Cidadã em 2018. Essa premiação foi organizada pelo 
Instituto Arte na Escola Cidadã (IAE), São Paulo.

Há mais de 30 anos, o Instituto Arte na Escola (IAE), qualifica, 
incentiva e reconhece o ensino da arte na Educação Básica brasileira, 
defendendo que a arte é um objeto do saber e que desenvolve nos 
alunos habilidades perceptivas, capacidade reflexiva e incentiva a for-
mação de uma consciência crítica, não se limitando à auto expressão 
e à criatividade (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PRÊMIO ARTE NA 
ESCOLA, 2020).

Dessa forma ousadamente são abertas as discussões dessa 
proposição, quando enunciamos a ancestralidade negro-africana 
na diáspora. A partir de citações de Aldre Lord3, feminista negra que 
exprime em sua fala, um sentimento de união em torno da luta por 
igualdade, quando conclama ao não silenciamento afirmando “o peso 
do silencia vai terminar nos engasgando”. Para tanto, saudamos aos 
ancestrais que contribuíram para a construção da história desse país, 
as mães ancestrais que choraram pelos corpos lançados ao mar na 
trajetória escravocrata.

Saudamos também aos/as insurgentes negros/as que pagaram 
com suas próprias vidas pela ousadia de pensar, a partir de outra nor-
ma, que não a colonizadora.

Desse modo, para enunciar este trabalho buscamos um 
elemento da força feminina yorubana, as bonecas “Abayomi”, para 

3  Escritora caribenha-americana, feminista, mulherista, lésbica e ativista dos direi-
tos civis.
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traduzir a coragem das mulheres africanas, que nos impulsionou para 
a responsabilidade de trabalho com crianças, pois as “Abayomi” nos 
lembra a beleza da relação de uma mãe com seus filho e filhas.

Como a história conta que, “para acalentar seus filhos/as 
durante as terríveis viagens a bordo dos navios tumbeiros, as mães 
africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pe-
quenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como amuleto 
de proteção”. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas 
como “Abayomi”, termo em iorubá que significa em português “en-
contro precioso”. Os iorubás representam uma das maiores etnias do 
continente africano cuja população habita parte da Nigéria, Benin, 
Togo e Costa do Marfim.

Para propor conteúdos tão relevantes parti do problema que 
indaga: as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola municipal con-
siderava o ethos cultural da territorialidade? A resposta foi não. Desta 
forma, os conteúdos enunciados pelo projeto propuseram a valorização 
das histórias insurgentes que evidenciam a participação africana e afri-
cano-brasileira, a partir de outro continente teórico-epistemológico. 

Assim, reconhecendo essas bases foi necessário evidenciar a 
riqueza existente na diversidade, étnica, cultural, científica, tecnoló-
gica e seus valores existenciais. Tomando como base, também, um 
importante artigo de Elisa Larkin Nascimento (2000) que diz:

Vale ressaltar que essas conquistas tecnológicas não se 
restringem apenas ao caso do Egito. Como demonstram 
Diop (1955, 1974), Obenga (1980), Van Sertima (1983), 
Williams (1974), e outros autores, o legado egípcio funda-
menta um desenvolvimento autóctone africano em todo 
continente, assim como o saber o saber greco-romano 
fundamenta a civilização ocidental de origem europeia.

Pois bem, dentro dos conteúdos propostos pelo currículo 
escolar, intercambiamos, a partir dos estudos do campo da Descolo-
nização, o quanto de África temos em nossa maneira de ser, agir, na 
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cosmogonia, em nosso conhecimento tecnológico, técnicas culinárias, 
patrimônio cultural e artístico, dentre outros aspectos. Para dialogar 
com estes conteúdos foram construídos alguns objetivos que oportu-
nizaram promover a superação do discurso europeizado, hegemônico 
e totalitário que foi/é cotidianamente impetrado no currículo escolar e 
priorizar a escuta das vozes que foram silenciadas no contexto escolar. 
Além de estimular a construção de espaços de aprendizagens alicer-
çados em perspectivas estéticas negro-africanas e africano-brasileiras 
considerando o legado civilizatório milenar dos distintos povos.

Assim, reconhecer a diversidade étnico-cultural é perceber 
o quanto de Angola está no Rio de Janeiro, em Minas Gerais a forte 
presença do Congo, na Bahia a riqueza da Nigéria e no Maranhão a 
presente cultura do Benin e Gana.

Apontamos aos estudantes, a força feminina, as escarificações 
corporais como símbolos de identidade e hierarquia no continente 
africano, a marca identitária, a cosmovisão africana, que transmite 
realeza, beleza e alteridade. Mas, e, principalmente o que esta pro-
posição pretende revelar é a flagrante ausência desses conteúdos no 
cotidiano escolar e isto está intrinsecamente ligado à justificativa da 
missão colonizadora de que, na África não havia civilizações, a ideia 
do colonizador era a de “civilizar”. Então, recuperar essa memória é 
crucial, principalmente, para as populações africanas nas Américas.

Essas ações pedagógicas, sobretudo, ousaram provocar a des-
construção de estereótipos e preconceitos, e aprofundar a discussão 
das diferenças, pois somos oriundos de um país que escravizou por 
mais de 300 anos. De tal modo, a experiência negra na diáspora passa 
pelo cruel processo de escravização e coisificação, que mercantilizou 
vidas humanas, pós-libertação dos escravizados/as e foram engendra-
dos mecanismos de exclusão por meio da ausência de políticas públicas 
para as populações africano-brasileiras.
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E ainda como agravante, a ideia de convivência pacífica entre as 
raças no Brasil e o mito da democracia racial invizibilizou as histórias de 
injustiça e de violência praticadas pelo Estado brasileiro.

Mas ainda é preciso entender que essas diferenças sociais e 
econômicas advindas da escravização causaram na contemporanei-
dade uma ferida muito profunda na sociedade com a exclusão dessa 
população do acesso à educação, à moradia, à tecnologia, à saúde, 
enfim, à cidadania. O que agravou o genocídio dos jovens negros/as, 
que segundo Ronan (2019) no relatório entregue ao Fundo das Nações 
Unidas – Unicef, em cada 10 jovens que morrem no Brasil vítimas de 
violência, 7 são negros/as. 

De certa forma isto nos faz entender, porque, há tanta dificulda-
de na implementação da Lei nº 10.639/03 que foi sancionada há mais 
de dez anos e não é uma realidade na maioria das escolas brasileiras, 
pois o racismo no Brasil é estruturante. No entanto, é preciso que se 
construa de forma veemente uma prática plural, democrática e cidadã, 
em que a diversidade seja evidenciada e igualada epistemologicamen-
te no contexto escolar.

Uma preocupação relevante dessa proposição é que a criança 
negra possa se sentir representada e se identificar positivamente 
com sua ancestralidade africana e africano-brasileira, pois segundo 
Hasenbalg (1979 apud SILVA, 2005, 2001, p. 15-16) “a dimensão racial 
como variável no acesso a oportunidade educacional, entre os diversos 
grupos da população, não é um fator relevante para a pesquisa socio-
lógica sobre educação”. Isto é um equívoco como afirma o autor, pois 
os estereótipos, a invizibilização, podem sim, interferir diretamente no 
aprendizado, na evasão, na repetência, enfim no fracasso escolar de 
crianças negras.

Então pluralizar, mostrar as histórias, tratar o fenotípico negro 
de forma positiva é de extrema relevância para uma prática pedagógica 
amorosa, plural e assertiva. Igualmente, no tocante a metodologia, to-
mamos como referência os quilombos e os aquilombados, importante 
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forma de insurgência negra e indígena. Portanto, o maior desafio foi o 
de construir novos elementos pedagógicos na perspectiva pluricultural 
e pan-africanista, romper com a pedagogia do recalque, descolonizar 
as narrativas, africanizar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposição apresenta um repertório teórico de valorização 
do continente africano reconhecendo as ressignificações vividas pelos 
africano-brasileiros no processo diaspórico. A escolha de um trabalho 
de caráter etnográfico, nesse caso, foi o fato de que não conseguiría-
mos tratar de uma composição de linguagens para o Fundamental I 
em Ipitanga4 sem tratar da riqueza dos patrimônios civilizatórios que 
compõe essa territorialidade. Sobre a Etnografia Matos (2004) diz:

A etnografia é um processo guiado preponderantemen-
te pelo senso questionador do etnógrafo. Dessa forma a 
utilização das técnicas e procedimentos etnográficos não 
seguem padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim, 
o senso que o etnógrafo desenvolve a partir do trabalho 
de campo no contexto social da pesquisa. Estas técnicas, 
muitas vezes, tem que ser formuladas ou criadas para 
atenderem à realidade do trabalho de campo (MATOS, 
2004, p. 67).

Para atender a essa característica fundamental da pesquisa de 
caráter etnográfico, procuramos unir os valores, as cores, as formas, 
a maneira de pensar, o universo cosmogônico, os contos e mitos 
africanos, africano-brasileiros e outros aspectos, dando voz aos sig-
nificados culturais que estão por detrás de cada linguagem por meio 
das vivências que optamos em realizar. Nossa pesquisa explorou docu-

4  Nome inaugural dado pelos Tupinambá para a cidade de Lauro de Freitas. Este 
topônimo foi escolhido pelo trabalho para valorizar a presença dos povos inaugurais 
na territorialidade pesquisada.



87COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

mentos históricos, icnografias, observações participantes, entrevistas 
semiestruturadas e um referencial teórico-metodológico baseado na 
perspectiva pluricultural de educação.

Por meio dessa opção metodológica da pesquisa de natureza 
qualitativa, que privilegia a subjetividade, foi possível fazer à seleção 
e análise criteriosa das literaturas que foram utilizadas, dedicadas a 
contar as histórias das populações negras. Outros aspectos como a 
atmosfera das relações étnico racial no ambiente escolar, os valores, as 
crenças e como as linguagens pluriculturais africano-brasileiras foram 
vivenciadas em sala de aula.

As linguagens pluriculturais e vivências que fomentamos 
traduzem a subjetividade que envolveu as oficinas da aula pan-afri-
canista – heróis e heroínas negros/as; da oficina de bonecas Abayomi; 
da contador de histórias – o Akpalô; da apresentação musical Quem 
foi Pixinguinha? – uma apresentação da Camerata Quarteto Novo, Or-
questra Sinfônica da Bahia. Além do Chá das Avós – Ajeum; da oficina 
geometria Ndebele; da apresentação da Camerata de Violões com 
ritmos africanos – Wa Bayeke; da exposição África Yetu – os Massai; e 
do espetáculo teatral África aqui, acolá. África em todo lugar!

TESSITURAS TEÓRICAS

É necessário entender como elemento fundante, toda essa teia, 
que é o racismo à brasileira, que faz da vítima o algoz. É um enigma 
que só com muito aprofundamento teórico, que foram realizados nas 
universidades em todo país e com os recentes dados de indicados por 
Ronan (2019), em seu relatório para o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância – Unicef acerca de número de mortes de menores no Brasil.

Deste modo, iniciativas como essa se fazem relevantes, à medida 
que se propõe a evidenciar proposições metodológicas que apontam 
para novas abordagens teóricas, quanto ao enfrentamento ao racismo, 
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ao preconceito, ao machismo e à violência epistêmica e simbólica. As 
proposições estão pautadas nas lutas pelo reconhecimento das vozes 
dos povos do planeta, vozes que historicamente foram silenciadas pelo 
currículo patriarcal, hegemônico e eurocentrado.

A abordagem curricular, também, foi evidenciada pelos direitos 
humanos universais, direito a uma convivência pacífica e de respeito 
às alteridades civilizatórias de populações tratadas como minoritárias 
e subalternizadas.

Trouxemos conteúdos e conceitos que são baluartes da justiça 
social, da igualdade e da soberania dos povos, foi uma proposta des-
centralizadora e democrática, na medida em que foram intercalados 
os conteúdos propostos pelos livros didáticos, e os mesmos já trazem 
a história colonial, euro-americana e essas narrativas foram inseridas 
aos conteúdos do projeto. Isto faz toda a diferença, quando tratamos 
de pluralidades culturais. É o reconhecimento das diversas falas no 
contexto das contribuições para a humanidade.

Também salientamos a necessidade de ampliarmos mais a 
concepção de criança, evitando o conceito uno e totalitário de infância 
que não acolhe as distintas alteridades civilizatórias, que a dilui e es-
vazia. Se estivermos falando de alteridades civilizatórias é necessário 
que se afirmem os valores desses povos. Uma contribuição importante 
sobre alteridade levanta o porquê das nossas inquietações. “Outrem 
não aparece apenas no seu rosto – como um fenômeno sujeito a ação 
e à dominação de uma liberdade. Infinitamente afastado da própria 
relação em que entra apresenta-se aí de choque como absoluto” (LE-
VINAS, 1988, p. 192-193).

Por conseguinte, o conceito de alteridade nos interpela tra-
zendo, sobretudo, uma responsabilidade irrestrita e absoluta do seu 
significado. Então, a partir das discussões do filósofo lituano, percebe-
mos que a racionalidade não pode dar conta do ethos que transita na 
imagem de vários povos, com relação a sua própria ideia de criança/in-
fância. A cosmogonia desses povos está intrinsecamente ligada ao que 
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seja criança/infância, ela faz parte desse universo, nasce para cumprir 
um destino. Sua vida comunal está ligada aos valores socioexistenciais 
contida nas comunalidades tradicionais. Suas crenças estão ligadas às 
suas práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais.

Pois nos deparamos no dia a dia com uma linha temporal e 
história que o currículo apresenta e ainda aponta para a europeização, 
para o conservadorismo e patriarcalismo. É urgente encontrar formas 
de enfrentar a opressão contra o povo negro, as mulheres, a voz da 
diversidade planetária precisa fazer parte do contexto escolar, pois:

O desrespeito aos outros é o grande desafio do mundo 
contemporâneo. O perverso processo de negociação de 
identidade de grupos e povos, de sua visão de mundo, 
religião formas de apropriação do saber, de suas hierar-
quias e instituições, conduziu a um montante agressivo 
sem precedentes. [...] No rito de passagem para o século 
XXI, estamos presenciando o agravamento dos problemas 
cruciais advindos dos trágicos conflitos emergentes da 
diversidade humana. Alteridade, heterogeneidade, pre-
conceito e discriminação marcam profundamente a for-
mação pluriétnica e cultural do mundo contemporâneo.5

Com essa análise teórica pretende-se entender a ausência dos 
povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro e desenvol-
ver uma visão crítica desse panorama curricular. O reconhecimento da 
escola como um organismo vivo, que dissemina práticas pedagógicas, 
é vital para promover nessa ambiência transformações.

Assim, muitas atividades puderam ser realizadas propositada-
mente envolvendo os/as educadores/as, coordenadores/as, pais, ges-
tores/as e funcionários/as da escola Santa Júlia, quando foram levadas 
atividades para o pátio (nos dois turnos-vespertino e matutino), com 
envolvimento das outras turmas que não a diretamente envolvida com 
o projeto, uma forma de dar efervescência ao debate, pois a unidade 

5  Carta Africana dos Direitos Humanos (ONU, 1981). 
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escolar atende em média quase mil estudantes, desde a Educação 
Infantil até o Fundamental II.

Desta forma, foi possível fomentar espaços de aprendizagem 
que apontaram a diferença como um elemento constituidor da hu-
manidade. Foi fundamental identificar os principais obstáculos teóri-
co-epistemológicos à compreensão de perspectivas da Educação que 
considerem o legado civilizatório milenar dos distintos povos ao apelar 
para as alteridades civilizatórias que os constituem.

Buscamos aqui igualmente, o conceito de interccionalidade que 
é importante ser evidenciado neste trabalho, pois se faz necessário 
apontar para uma nova epistemologia que revele a perversidade dos 
marcadores sociais, como elementos de desigualdades. Nesse caso, a 
população atendida pelo projeto são crianças negras em sua maioria, 
oriundas das classes sociais menos favorecidas.

Vale acentuar que estes marcadores sociais estão ligados di-
retamente ao drama da escravização que se relaciona com algumas 
categorias como: raça, classe social e sexo. Portanto, esses elementos 
levam a uma situação de vulnerabilidade e muitas vezes não deixam 
espaço para o/a aluno/a da rede pública acreditar em seu potencial, 
se ver como protagonista da história, reconhecer sua ancestralidade 
como produtora de conhecimento. Então, é marcante falar de uma 
África autônoma, berço da humanidade, evidenciar seu patrimônio, 
artístico, científico e cultural como uma estratégia importante para 
implementação da Lei nº 10.639/03. Por conseguinte, quando se fala 
da frente de lutas, realçar a herança da escravização é pertinente, é 
preciso ressaltar as hierarquias de raça e classe, pois elas têm uma im-
portância tão forte que definem a existência do branco e do negro no 
Brasil, desenham o lugar social e econômico e projetam desigualdades 
de cada um, conforme seu fenótipo. É relevante relatar que o conceito 
de raça não existe biologicamente, pois foi no continente africano que 
surgiu o primeiro ser humano, mas segundo o Professor Dr. Carlos 
Moore (2012) as raças existem política, histórica e sociologicamente. 
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Novamente, é basilar construir um enfretamento ao eurocentrismo 
no cotidiano escolar, pois existe um imaginário do lugar destinado ao 
negro/a na sociedade que deve ser urgentemente rechaçado.

Portanto falamos da diáspora, da escravização, do processo de 
coisificação do negro e da desumanização da figura do/a negro/a, to-
car na ferida, no sofrimento a que foi acometida a população negra nas 
Américas e foi imprescindível destacar suas formas de reação assim 
como legitimar os heróis e heroínas negros/as.

RESULTADOS

O trabalho pedagógico trouxe a perspectiva da ética, da valori-
zação das diferenças, da assimetria das raças e etnias. Patra tanto foi 
fundamental referenciar os valores civilizatórios que formam a socie-
dade brasileira possibilitando a construção de outros comportamentos 
e atitudes no contexto escolar. Acreditamos que a consolidação da 
base de pesquisa Descolonização e Educação Prodese Uneb/CNPq que 
vem estimulando a produção de pesquisas cujos resultados poderão 
produzir uma nova abordagem teórico-epistemológica e fazê-la reper-
cutir no cotidiano da escola brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos e reafirmamos que a naturalização do currículo 
homogêneo, patriarcal, racista, sexista e europeizado apresentado 
a crianças e adolescentes impede o contato desses estudantes com 
outras culturas e não os direciona para a convivência pacífica e respei-
tosa com as diferenças. Conforme pesquisas Cavalleiro destaca: “Em 
contrapartida, crianças brancas revelam um sentimento de superio-
ridade, assumindo em diversas situações atitudes preconceituosas e 
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discriminatórias, xingando e ofendendo as crianças negras, atribuindo 
caráter negativo à cor da pele” (CAVALLEIRO, 2007, p. 10).

Para tanto, a iniciativa buscou ser libertadora à medida que 
promoveu o fortalecimento da autoestima e das identidades, o enten-
dimento das diferentes culturais e singularidades, ao colaborar para 
elevar a importância das contribuições histórico-culturais das culturas 
africano-brasileiras e africanas, pois conclamamos uma imponente 
África Aqui, Acolá, África em Todo Lugar, África berço das civilizações. 
Finalmente, convidamos o/a educador/a para arriscar a pensar a partir 
de outros campos conceituais que florescem através das narrativas 
que comunicam a identidade profunda das nossas crianças.
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AS INFLUÊNCIAS AFRICANAS  
NO CONTEXTO ESCOLAR: CAMINHOS 

PARA A RESSIGNIFICAÇÃO DA 
IDENTIDADE NEGRA NA EDUCAÇÃO  

DE JOVENS E ADULTOS

Thaila Bastos da Fonseca 

RESUMO
O presente trabalho apresenta as influências africanas no contexto escolar 
como tentativa de resistência, valorização e contribuição para a formação da 
identidade cultural dos estudantes da EJA1. Tendo em vista que somos frutos 
de uma miscigenação, e essas influências são latentes, mas ainda pouco valori-
zada na escola. A escassez de material específico para o estudo e aplicação da 
literatura e cultura africanas no âmbito escolar é evidente, desse modo, não há 
valorização e reconhecimento efetivos no contexto escolar. Neste sentido, des-
mistificar concepções etnocêntricas enraizadas pelos nossos colonizadores é 
uma tentativa de resistência que contribui para a consciência da construção de 
nossa identidade. Dessa forma, objetivamos desenvolver e aplicar estratégias 
diversificadas no contexto escolar como subsídio pedagógico aos professores, 
e acima de tudo evidenciar e ressignificar os conhecimentos das heranças 
africanas na escola de acordo com a Lei n° 11.645 de 2008. Para consistência 
teórica foram selecionados Munanga (1988); Todorov (2010); Oliveira (2008); 
Memmi (1960) e a Lei nº 11645/08. O trabalho apresentou resultados signifi-

1  Educação de Jovens e Adultos.
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cativos tendo em vista que os estudantes aprenderam mais profundamente 
acerca das nossas heranças culturais e desconstruíram atitudes preconceituo-
sas enraizadas através da ação colonial. 
Palavras-chave: Cultura Africana. Ensino-Aprendizagem. Identidade Cultural. 
Resistência. Valorização.

INTRODUÇÃO

A ausência de material específico para os estudos sobre África 
e os afrodescendentes contribui para a criação de uma série de este-
reótipos e preconceitos que dificulta a construção de uma identidade 
positiva sobre as nossas origens e permite a formulação de hipóteses 
preconceituosas e desinformadas. A contribuição da história e da 
tradição dos povos africanos e de seus descendentes para a formação 
da identidade do povo brasileiro é de suma importância, pois foram 
estes povos que contribuíram para a formação dos aspectos culturais 
da nossa sociedade.

Neste sentido, objetivamos explorar o conceito de culturas afri-
canas no contexto escolar enfatizando as suas contribuições na cons-
trução dos aspectos da cultura local levando em consideração a Lei nº 
11.645/08. Nesta perspectiva, procuramos desmistificar concepções 
preconceituosas ainda enraizadas pelos colonizadores e evidenciar o 
quanto as influências africanas foram relevantes para a formação da 
identidade cultural dos estudantes da Escola Estadual Eduardo Sá. 
Levando-os assim ao reconhecimento das heranças e dos elementos 
africanos pertinentes na nossa realidade.

Visamos unir não somente os “irmãos de cor”, sobretudo, 
propiciar um sentimento de respeito e igualdade perante a diversi-
dade, visto que, não é a cor, a forma do nariz e o modo de vestir-se 
que define uma raça como inferior, pois não existe uma raça negra, 
branca ou indígena e sim a raça humana. Esperamos, sobretudo, que 
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os estudantes compreendam, valorizem e acima de tudo preservem 
e divulguem os aspectos culturais dos seus antepassados, como seus 
costumes, crenças e valores. Posto que reconhecer que somos frutos 
de uma miscigenação cultural estamos contribuindo para a construção 
de sua identidade no presente.

INFLUÊNCIAS AFRICANAS NO CONTEXTO ESCOLAR COMO 
TENTATIVA DE RESISTÊNCIA

Durante muito tempo pessoas negras, ou de culturas e costumes 
negros eram vistos, pensados e definidos como seres de raça inferior, 
pois eram marcados e pensados a partir de sua cor, reflexão pejorativa 
que ainda insiste em perpetuar nas sociedades atuais. Na Lei nº 10.639, 
de 2003, alterada em 2008 para a Lei n° 11.645 estabelece a obrigato-
riedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas disciplinas de 
história, língua portuguesa e de artes nas escolas. Nessa perspectiva:

A identidade consiste em ter orgulho da condição racial, 
expressando-se, por exemplo, na atitude de proferir 
com altivez: sou negro! A fidelidade é a relação de vín-
culo indelével com a terra-mãe, com a herança ancestral 
africana. A solidariedade é o sentimento que une, invo-
luntariamente, todos os “irmãos de cor” do mundo; é o 
sentimento de solidariedade e de preservação de uma 
identidade comum (MUNANGA, 1988, p. 44).

Mediante o exposto, ensinar e aprender Literaturas e Culturas 
Africanas é romper com o discurso hegemônico de poder, superar as 
diversas formas de desigualdades instauradas na escola, avançar no 
combate ao racismo e promover a inclusão. Preservar os aspectos 
culturais e reconhecê-los é uma forma de construção e legitimação 
da identidade. De acordo com Todorov (2010): “materializam a me-
mória social, isto é, o conjunto de leis, normas e valores que devem 
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ser transmitidos de uma geração a outra, para garantir a identidade 
da coletividade” (TODOROV, 2010, p. 111). Permitindo-nos conhecer 
a história de nossa cultura, a formação de determinado povo, seus 
aspectos culturais e a origem de muitos comportamentos que identifi-
cam determinadas sociedades.

Devido à escassez de material específico para o estudo e apli-
cação da literatura e cultura africanas e suas influências na formação 
cultural brasileira em sala de aula, torna-se pertinente à aplicação 
deste trabalho como subsídio pedagógico aos professores e os co-
nhecimentos das heranças africanas dos estudantes, como também 
desmistificar concepções racista enraizadas pelos nossos colonizado-
res. Nas instituições de ensino ainda perpetuam diversas formas de 
desigualdades e preconceitos entre os estudantes relacionados ao 
racismo e quando não se responde às curiosidades dos educandos a 
respeito de suas origens, estão negando aos mesmos a possibilidade 
da ação reflexão ação sobre o mundo, do entendimento da diversidade 
étnico-racial e de outras áreas de conhecimento. Ainda nesta perspec-
tiva, convém destacar que:

[...] diante desse quadro geral, enfrentaremos grandes 
desafios para fazer valer a Lei Federal 10.639/03, em 
virtude da carência de docentes na área das relações 
étnico-raciais e, também da parca pública e circulação 
de materiais didáticos, teóricos e literários pertinentes à 
demanda atual, que é primar pela valorização e ressig-
nificação da história e cultura africana e afro-brasileira, 
sem cair nas teias enredadas pelo racismo à brasileira 
(OLIVEIRA, 2008, p. 1).

Desse modo, a criança reproduz seus conceitos, suas visões de 
mundo que lhes foram transmitidas através das vivências em socieda-
de. Portanto, a ação educativa precisa se constituir a partir de atitudes 
éticas em favor da construção de uma educação antirracista, inclusiva e 
democrática. Da mesma forma, o ensino de literatura deve ser visto, se-
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gundo Oliveira (2008, p. 22), como algo que “desenvolve em nós aquela 
quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos 
e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante”, desmistificando 
certas concepções a respeito da literatura africana no ensino.

Quanto ao processo de colonização, foi se institucionalizando 
mediante a supremacia do homem branco, a separação por raças e re-
pulsão aos negros. Neste sentido Albert Memmi é enfático em afirmar 
que a figura do colonizador desvaloriza a do colonizado, afirmando, em 
sua linguagem, que o colonizado é um débil, evidenciando assim a su-
premacia do colonizador, que faz uso do discurso ideológico, partindo 
do pressuposto de que o colonizado é preguiçoso. Neste sentido:

[...] o colonizador institui o colonizado como ser pregui-
çoso. Decide que a preguiça é constitutiva da essência do 
colonizado. Isto posto, torna-se evidente que o coloniza-
do, qualquer que seja a função que assuma, qualquer 
que seja o zelo com que a ela se dedique, nunca será 
nada além de preguiçoso (MEMMI, 1960, p. 119).

Diante desta constatação, espera-se que os alunos desmistifi-
quem concepções pejorativas e ideológicas criadas pelos colonizado-
res, no intuito de subalternizar a figura do colonizado. Aliados a isso, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio apregoam que dar 
espaço para a verbalização da representação social e cultural constitui 
um grande passo para sistematização da identidade de grupos que 
sofrem processo de deslegitimação social. Assim, aprender a conviver 
com as diferenças é:

reconhecê-las como legítimas e saber defendê-las em 
espaço público fará com que o aluno reconstrua a au-
toestima. A literatura é um bom exemplo do simbólico 
verbalizado. Guimarães Rosa procurou no interior de 
Minas Gerais a matéria-prima de sua obra: cenários, 
modos de pensar, sentir, agir, de ver o mundo, de falar 
sobre o mundo, uma bagagem brasileira que resgata 
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a brasilidade. Indo às raízes, devastando imagens pre-
conceituosas, legitimou acordos e condutas sociais, por 
meio da criação estética (BRASIL, 1999, p. 142).

A pluralidade cultural oportuniza uma abordagem diversificada 
e de característica interdisciplinar no âmbito escolar, como também 
pode ser um meio incentivador para o ensino de literatura em sala de 
aula, pois engendra acontecimentos que se passaram em um tempo 
remoto, misturando fatos reais e históricos com fatos irreais de uma 
pluralidade de mundos.

Assim, sob uma perspectiva de pesquisadora, mas também de 
professora atuante no Ensino Básico, faz-se necessário colocar em evi-
dência os PCN, em especial, a aplicação das ideias sobre a pluralidade 
cultural na prática pedagógica. Tendo em vista que, as pluralidades 
de mundos e identidades, deveriam ser aprofundadas desde o Ensino 
Fundamental, pois a pluralidade cultural é caracterizada como “expres-
são de identidade”. Logo, possibilita o reconhecimento e a valorização 
da diversidade cultural brasileira e das formas de perceber e expressar 
a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas regiões e 
grupos sociais do País.

OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E AS 
EXPERIÊNCIAS NA PRÁTICA DOCENTE

O projeto foi aplicado na Escola Estadual Eduardo Sá com a 
participação efetiva dos estudantes da Educação de Jovens e Adul-
tos – EJA do Ensino Médio em parceria com os professores do turno 
noturno. Visamos diversificar o processo de ensino e aprendizagem e 
a conscientização dos educandos acerca da temática retratada, pois 
conforme afirma Parente (2006, p. 58) “a educação tem o objetivo 
de desenvolver esse homem no máximo de suas potencialidades, 
na relação dialógica entre educador, em busca do desvelamento, da 
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conscientização”. As atividades integradas ao projeto teve início em 
maio de 2018 e foram culminadas no dia 20 de novembro de 2018, dia 
da Consciência Negra.

Assim, foi realizada uma investigação ação participante, levan-
do em consideração a importância dos sujeitos em nossa pesquisa 
(alunos), pois eles são os protagonistas e participantes do nosso traba-
lho. É um enfoque diferente do método tradicional, no qual as pessoas 
são vistas como meros objetos de pesquisa. Diante desta constatação 
Cano (2003, p. 59) demonstra que a investigação participante:

[...] mais do que uma atividade investigativa, é um pro-
cesso eminentemente educativo de auto-formatação 
(sic) e autoconhecimento da realidade na qual a pessoa, 
que pertence à comunidade ou ao grupo, sobre os quais 
recai o estudo, tenha uma participação direta na produ-
ção do conhecimento sobre a realidade.

Desse modo, na pesquisa participante torna-se relevante a par-
ticipação e o diálogo entre os integrantes da pesquisa e ação docente. 
Neste sentido, introduzimos as atividades objetivadas com um estudo 
contextualizado e dirigido sobre Lei nº 11.645, como também, reflexões 
acerca da literatura no contexto escolar estabelecendo um paralelo à 
temática afro-brasileira. Discutimos sobre a importância da identidade 
negra de forma interdisciplinar, para propiciar maior interação entre 
docentes e discentes. Procuramos levar em consideração o estudo e as 
relações étnicas e raciais no âmbito escolar visando promover ações, 
reflexões e práticas pedagógicas inovadoras. A seguir estarão expos-
tas as fotos registradas durante a aplicação do projeto, é importante 
destacar que as imagens foram cedidas mediante as autorizações dos 
protagonistas deste trabalho, os estudantes.
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Figura 1 – Estudantes da Educação de Jovens e Adultos realizando um estudo 
dialógico acerca da Lei nº 11.645/08.
Fonte: Arquivo fotográfico da coordenadora do projeto.

Em seguida visualizamos o vídeo O xadrez das cores2, cuja 
temática aborda o preconceito racial enraizado em pleno século XXI 
e outros temas transversais, mas que não impediram a relação efe-
tiva com o contexto histórico da temática do projeto. Os estudantes 
observaram atenciosamente o documentário, anotando os aspectos 
que julgaram relevantes, os quais foram socializados na aula seguinte. 
Este processo foi de grande valia, pois ao se posicionarem criticamente 
acerca da temática retratada, desenvolviam o posicionamento crítico.

Logo após, promovemos um cine debate com o filme 12 anos 
de escravidão3, que retrata a biografia de um negro livre da cidade de 
Nova Iorque, e ao ser enganado, passou 12 anos como escravo, no 

2  Filme dirigido por Marco Schiavon, 2004.
3  Filme produzido por Steve McQueen e Brad Pit, 2013.
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estado da Louisiana-EUA. Com este filme, os estudantes aprenderam 
aspectos historiográficos relativos à escravidão, pois muitos estados 
se negavam a libertar seus escravos, como exemplo, a Louisiana. Esta 
discussão foi muito produtiva e causou comoção nos educandos, uma 
vez que as cenas eram fortes e se aproximavam muito da realidade 
da época, e assim o processo de conscientização e aprendizagem da 
história ia se consolidando.

A etapa seguinte centrou-se na leitura do texto de cunho di-
dático e memorialístico Meu velho feiticeiro4 cuja autoria é de Ramon 
Mello, o critério de escolha desta narrativa se deu porque a linguagem 
é acessível e de fácil compreensão. Além disso, a temática retrata a 
saga dos escravos e os resquícios das atrocidades do período escravo-
crata. Dessa forma, esta narrativa oportunizou também explorarmos 
as características do gênero memórias literárias e as modalidades de 
uma narrativa, por se tratar de um projeto interdisciplinar, os aspectos 
da língua portuguesa foram explorados e revidados, assim como ativi-
dades interpretativas de texto.

Posterior a isso, os estudantes realizaram um levantamento da 
culinária afro-brasileira pertinente na culinária tefeense, esta atividade 
foi desenvolvida grupalmente, no intuito de promover a aprendizagem 
coletiva. Desse modo, os estudantes perceberam que a culinária 
brasileira teve grandes influências africanas. Logo após, cada turma 
preparou um prato típico da culinária afro-brasileiro como: a feijoada, 
a cocada, o acarajé, o bolo de milho, a rabada, o vatapá e o cuscuz. Os 
grupos explanaram o modo como prepararam as receitas e comparti-
lharam entre si.

4  Fragmento adaptado do Porto do Rio: do início ao fim, cuja autoria é de Ramon 
Mello, publicado na cidade do Rio de Janeiro pela editora Rovelle, em 2012.
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Figura 2 – Exposição dos pratos da cultura afro-brasileira preparados pelos 
estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Escola Estadual Eduardo Sá.
Fonte: Arquivo fotográfico da coordenadora do projeto.

Figura 3 – Socialização de como foram preparados os pratos típicos da culinária  
Afro-brasileira.
Fonte: Arquivo fotográfico da coordenadora do projeto.
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Na culminância do projeto, fez-se presente a Coordenadoria de 
Educação e da Qualidade de Ensino (Seduc), e a pessoa que represen-
tava a respectiva instituição ressaltou a relevância da temática para a 
valorização da nossa identidade. Reafirmou que a EJA é um público de 
tripla jornada e que precisa construir o seu protagonismo. Além disso, 
os estudantes dramatizaram coreograficamente a música Identidade 
de Jorge Aragão e interpretaram as personalidades negras como Pelé, 
Zumbi dos Palmares e sua esposa Dandara e a poeta Conceição Evaristo.

Figura 4 – Representando as personalidades Negras e suas respectivas biografias.
Fonte: Arquivo fotográfico da coordenadora do projeto.

Desse modo, constatamos uma forte presença da cultura negra 
em nossa história e que faz parte da terceira matriz que forma o povo 
brasileiro: branca, índia e negra. Neste sentido a crítica histórica e 
cultura na sala de aula deve se constituir da transversalidade da “Plu-
ralidade Cultural”. Posto que o conhecimento de como se constituiu a 
identidade do povo brasileiro é desconstruir o discurso hegemônico. 
Em consonância com Souza (2011, p. 14):
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O desafio de valorização da cultura, estímulo à leitura 
ou qualquer outro fator de contribuição ao desenvolvi-
mento do estudante é um desafio a ser assumido por 
aqueles que têm a obrigação de levar à frente processos 
de tomadas de consciência, ou seja, os pesquisadores 
(SOUZA, 2011, p. 14).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As heranças dos nossos ancestrais africanos foram evidenciadas 
e ressignificadas no contexto escolar por intermédio deste trabalho. 
Como também, os jovens que estão matriculados na Educação de 
Jovens e adultos tornaram-se protagonistas no processo de aprendi-
zagem. Com esta proposta, contribuímos para o desenvolvimento da 
criticidade dos educandos e de seu protagonismo, pois eles tomaram a 
frente das atividades desenvolvidas no projeto.

Este trabalho foi de grande valia para que os discentes tenham 
novas concepções de vida, pois os mesmos poderão ter novas visões 
de mundo e vivenciá-las a partir de atitudes étnicas e moral para viver 
e compreender o seu semelhante. Acreditamos na reinvenção de nós 
mesmos e de nossa história. Reinvenção de um caminho afro-brasi-
leiro de vida, fundado em sua experiência histórica, na utilização do 
conhecimento crítico e inventivo de suas instituições golpeadas pelo 
colonialismo e pelo racismo.

Enfim reconstruir no presente uma sociedade dirigida ao futu-
ro, mas levando em conta o acervo do passado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece 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”. 



106COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Brasília, DF, 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em: 9 abr. 2021.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Língua Portuguesa.

Brasília, DF: MEC: SEF, 1999. 

CANO, F. M. Investigación participativa: inícios y desarrollos. Xalapa: Nueva, 2003. 

GOMES, N. L. Implantação da lei 10.639 esbarra na gestão do sistema e das escolas. 
Revista Nação Escola, Florianópolis, n. 2. 2010. 

MEMMI, A. Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  

MUNANGA, K. Negritude: usos e sentidos. 2. ed. São Paulo: Ática, 1988.  

OLIVEIRA, M. A. de J. Literatura afro-brasileira infanto-juvenil: enredando inovação 
em face à tessitura dos personagens negros. São Paulo: Abralic, 2008. 

PARENTE, R. P. Pesquisa e Prática Pedagógica II. Manaus: Editora UEA, 2006. 

PETRÔNIO, D. J. Movimento da Negritude: uma breve reconstrução histórica Media-
ções: Revista de Ciências Sociais, Londrina, v. 10, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2005. 

SOUZA, A. As Lendas Amazônicas em Sala de Aula: apropriação da cultura e forma-
ção sociocultural das crianças na interpretação do ser sobrenatural. 2. ed. Manaus: 
Editora Valer, 2011. 

TODOROV, T. A conquista da América: a questão do outro. Tradução de Beatriz Per-
rone Moisés. 4. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.



DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E 
CURRÍCULOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL1
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Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

Palavras-chave: Diversidade Étnico-Racial. Educação Infantil. Currículo. Prá-
ticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

Ao pensar no conceito de currículo, antes, é preciso compreen-
dê-lo a partir de três teorias/concepções. São elas: tradicionais, críticas e 
pós-críticas. De acordo com Tomaz da Silva (2005), as teorias tradicionais 
focam na instrumentalização do ensino, ou seja, apenas nas questões 
burocráticas – avaliação, objetivos, didática, planejamento, entre ou-
tros. Em contrapartida, as teorias críticas e pós-críticas argumentam que 
nenhuma teoria é neutra, mas que existem relações de poder.

As teorias críticas visam nas questões sociais, como discutir a ideo-
logia, classes sociais, poder, currículo oculto, emancipação e libertação. Já 
as teorias pós-críticas visam, especialmente, a identidade dos sujeitos e o 
multiculturalismo sendo estes essenciais para a discussão que fundamen-
tará este estudo: a diversidade étnico-racial na Educação Infantil.

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota das organizadoras).
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No Brasil, existem algumas políticas curriculares que fundamen-
tam a diversidade étnico-racial na Educação Básica, entretanto não há 
uma especificidade na etapa da Educação Infantil, podendo influenciar 
em como as práticas pedagógicas são reproduzidas e mantidas em sala 
de aula.

OBJETIVOS

Esse resumo expandido, financiado pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), tem como objetivo discutir 
o que os currículos da Educação Infantil trazem sobre a diversidade 
étnico-racial e refletir sobre as práticas pedagógicas na primeira etapa 
da Educação Básica.

REFERENCIAL TEÓRICO

A etnia não tem a ver com a cor de pele ou características 
físicas; a etnia é a herança cultural do indivíduo, é a sua identidade. 
De acordo com Geertz (1978), a cultura opera por meio de signos e 
significados, e o ser humano vai sendo humanizado ou desumanizado 
através dela (WHITAKER, 2003). À vista disso, ao longo do contexto 
sociopolítico brasileiro fez-se e faz-se necessário políticas curriculares 
sobre a diversidade étnico-racial.

A Constituição federal de 1988 teve como base os Direitos 
Humanos (ONU, 1948), os quais reconhecem que todo ser humano 
tem direito à vida digna. Essa Constituição também trouxe a obrigato-
riedade da educação para todos/as. A Educação Infantil passou a ser 
reconhecida como primeira etapa da Educação Básica através da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Básica nº 9.394/1996 – LDB.
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A Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008 são alterações da LDB 
que incluíram o ensino de Histórias Afro Brasileiras e Africanas nos cur-
rículos e, a de 2008, inclui a Indígena, sendo específicas para o Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. As discussões da diversidade étnico-ra-
cial na Educação Infantil surgem a partir das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (Dcnei) de 2009. No entanto, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017 não especifica em seus 
objetivos um olhar para as identidades dos sujeitos.

METODOLOGIA DESENVOLVIDA

A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa, 
do tipo bibliográfica, através da análise nas discussões sobre currículo, 
diversidade étnico-racial e Educação Infantil. E documental, por meio 
da análise de documentos legais da Educação Infantil, na perspectiva 
da diversidade étnico-racial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pretos/as, brancos/as, indígenas, ciganos/as, com base na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1984), todos os seres hu-
manos têm o direito de serem reconhecidos como pessoa em qualquer 
lugar, inclusive nas escolas. Diante disso, será mesmo que o currículo 
leva em consideração a diversidade étnico-racial? Para Antonio Morei-
ra e Tomaz da Silva (2002):

O currículo não é um elemento inocente e neutro de 
transmissão desinteressada do conhecimento social. O 
currículo está implicado em relações de poder, o currí-
culo transmite visões sociais particulares e interessadas, 
o currículo produz identidades individuais e sociais 
particulares (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 8).
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Assim, se o currículo para a teoria tradicional produz um perfil 
específico, então esse currículo acaba selecionando um modelo e 
excluindo as identidades, como também seleciona os conhecimentos 
que serão ensinados e os que não serão, não se preocupando em 
respeitar as diversidades, e sim, em transmitir a ideologia que está por 
detrás desse currículo.

Quando o currículo não leva em consideração as identidades 
dos sujeitos, as práticas pedagógicas acabam sendo práticas exclu-
dentes, como, por exemplo, aponta Lucimar Dias (2014): nas salas de 
Educação Infantil, em grande parte, os materiais didáticos e a literatura 
infantil não apresentam personagens em suas diversidades, as/os 
bonecas/os geralmente são de pele clara e cabelos lisos, professoras/
esa demonstram terem mais afetividade com as crianças brancas – re-
forçando a ideia de beleza associada à criança branca –, como também 
as atividades artísticas não apresentam as expressões e manifestações 
de outras culturas.

Dias (2012) também traz outras práticas excludentes na Edu-
cação Infantil, tais como: as ilustrações – cartazes, fotos, livros – não 
trazem a diversidade. Há uma falta de interesse da gestão escolar para 
investir em momentos formativos para os/as professores/as, funcioná-
rios/as e alunos/as. Essa “diversidade” é mais vista em dias específicos 
durante o ano letivo.

Essas práticas podem gerar nas crianças baixa autoestima, 
dificuldades em aceitar a sua herança cultural ou ter preconceito com 
as diversidades, as crianças podem não se sentirem representadas em 
sala de aula. Além do mais, em datas específicas como, por exemplo, 
o Dia do Índio, a escola pode reforçar um estereótipo de como são os 
índios. No entanto, é preciso pontuar que os/as professores/as e/ou a 
gestão escolar não são os únicos responsáveis pelas práticas excluden-
tes, mas sim, existe todo um sistema que contribui para a permanência 
da escola como “aparelho ideológico” (SILVA, 2005, p. 31). Também, 
é possível perceber que há uma carência de políticas curriculares na 
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Educação Infantil. Embora existam algumas políticas curriculares para 
a diversidadeétnico-racial na Educação Básica, mais especificamente 
no Ensino Fundamental e Ensino Médio, ainda não existe uma política 
educacional específica na etapa da Educação Infantil, o que pode re-
forçar dessa temática ser trabalhada em sala de aula apenas em datas 
comemorativas.

Vale salientar que há falhas na formação inicial e continuada 
dos/as professores/as e profissionais da educação. As grades curricula-
res dos cursos de licenciatura muitas vezes não abordam a diversidade 
étnico-racial e, quando se tem uma disciplina, esta é uma disciplina 
optativa. Em relação aos cursos de formação continuada, muitos 
profissionais não são estimulados a buscarem um aprofundamento te-
órico de maneira crítica-reflexiva em seu desenvolvimento profissional 
e pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que haja práticas pedagógicas que contemplem o ensino 
da diversidade étnico-racial na Educação Infantil e respeitem essas 
identidades, é preciso haver políticas curriculares coerentes, pensadas 
a partir das teorias pós-críticas. Como também, é preciso (re)pensar 
na formação inicial, continuada e contínua dos/as professores/as e 
profissionais da educação.

No entanto, ainda que não se tenham políticas curriculares 
específicas, a gestão escolar poderá desenvolver encontros formativos 
para os/as docentes, coordenadores/as pedagógicos/as e demais 
funcionários/as, para problematizar, discutir, refletir e propor práticas 
pedagógicas que contemplem, valorizem e respeitem a diversidade 
étnico-racial.
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DOCENTES E DISCENTES NA 
MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS: UM ESPAÇO PARA DEBATES 

DAS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS

Silvana Azevedo Bastos

RESUMO
Educação de Jovens e Adultos – EJA é um espaço de conquistas e renova-
ções. O Serviço de Orientação Pedagógica, responsável pelo Planejamento 
Pedagógico, deve estabelecer um dialogo maduro e continuo entre toda 
equipe docente e discente. Debatendo, indagando as questões étnico-raciais, 
interagindo com a economia, com a cultura, com os conflitos de espaço e 
território. Trabalhar com a EJA não é um páreo fácil, os professores, profissão 
em questão, necessitam ter uma certa propriedade para essa modalidade. O 
Serviço de Orientação Educacional deve ser atuante, afinal, quem está matri-
culado na EJA, já foi excluído, pois não estudou em tempo convencional pelos 
mais diversos detalhes, somado ao fato de ser negro e não concluiu o Ensino 
Básico, dispensa comentários, perante a realidade sócio histórica do nosso 
país. Com tudo isso será focado o conteúdo das disciplinas básicas e dos Te-
mas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, editados em 
1997, mais a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica – DCNEB, elaboradas em 2013. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/1996, 
no seu 26º artigo, tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-bra-
sileira e indígena. Considerando o fato, elaboramos o Projeto de acordo com 
a modalidade, com a escola, com o ambiente social.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação Étnico-Racial. Edu-
cação Popular.
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INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos – EJA permanece porque ainda 
é necessário, algo não foi suficientemente suprido, no passado dos 
cidadãos que já foram excluídos. Fazendo uma síntese dos principais 
iniciativas poderíamos começar com Lei Saraiva2 de 1882, incorporada 
posteriormente à Constituição federal de 1891, em que se inviabilizou 
o voto ao analfabeto.

A Educação de Jovens e Adultos – EJA permanece porque ainda 
é necessário, algo não foi suficientemente suprido, no passado dos 
cidadãos que já foram excluídos. Fazendo uma síntese dos principais 
iniciativas poderíamos começar com Lei Saraiva1 de 1882, incorporada 
posteriormente à Constituição Federal de 1891, em que se inviabilizou 
o voto ao analfabeto alistando somente os eleitores e candidatos que 
dominassem as técnicas de leitura e escrita.

Em 1925, através da Reforma João Alves, também conhecida 
como a Lei Rocha Vaz, Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, 
com 147 artigos, estabeleceu-se o ensino noturno para jovens e adul-
tos, no seu artigo 27, atendendo os interesses da classe dominante 
que, por volta de 1930, iniciava um movimento contra o analfabetismo, 
mobilizado por organismos sociais e civis cujo objetivo tambémera o 
de aumento do contingente eleitoral. A educação escolar passa a ser 
considerada o baluarte do progresso e desenvolvimento da nação.

No Brasil, a primeira iniciativa pública, visando especificamente 
o atendimento do segmento de adolescentes e adultos, ocorreu em 
1947 com o lançamento da Primeira Campanha Nacional de Educação 
de Adolescentes e Adultos (CEAA), iniciativa do Ministério da Educação 
e Saúde e coordenada por Lourenço Filho.

Resumindo entre a Lei Saraiva passando pelo Movimento 
Brasileiro de Alfabetização – Mobral, instituída em 1964, na Ditadura 

1  A Lei Saraiva, Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, foi a lei que instituiu, pela 
primeira vez, o Título de Eleitor, proibiu o voto de analfabetos.
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Militar, chegando ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), estabelecido pela Lei nº 12.513 de 26 de outubro 
de 2011, foram eficientes, em certos momentos, para determinados 
grupos, para selecionadas clientelas, mas não eficazes para todos.

Paralelamente no desenrolar deste processo que permanece 
nesta modalidade é fundamental mencionar Paschoal Lemme (1904-
1997), pode se dizer que foi o pioneiro da Educação de Jovens e Adul-
tos, Álvaro Vieira Pinto (1909-1987), personalidade que influenciou a 
EJA, mas pouco lembrado e é claro Paulo Freire, além das Conferências 
Internacionais de Educação de Adultos – Confintea, cuja a primeira foi 
realizada em 1949.

O ensino supletivo2 sempre esteve associado à Educação de 
Jovens e Adultos, foi apresentado, em princípio, como uma modali-
dade temporária, de suplência, para os que necessitavam comprovar 
escolaridade no trabalho e para os analfabetos. Porém, tornou-se uma 
forma de ensino permanente, cuja oferta é necessária, considerando 
a crescente demanda, a preferencia pelas alunos em cursar os estudos 
em um breve período.

Na história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil houve 
progresso e retrocessos, o país foi de império a república, mas algo 
permaneceu nas entranhas da sociedade brasileira. Após atribui-se um 
capítulo para o ensino supletivo e o Parecer nº 699/72, do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) regulamenta os cursos supletivos seriados 
e os exames com certificação. A organização curricular e a matriz do 
ensino supletivo seguiam a proposta curricular do ensino regular, 
porém de forma compactada, não denotando qualquer especificidade 
à população jovem e adulta neste processo de escolarização mais de 
500 anos da chegada dos portugueses nas terras indígenas, que hoje 
representam apenas 0,50% do total dapopulação do país, um dos me-
nores índices da América Latina, segundo o Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe – Cepal.

2  Na Lei nº 5.692/71.
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Transcorridos 132 anos após a Abolição dos Escravos, a popu-
lação negra representa 54%, entretanto está na margem da sociedade 
brasileira mais pobre. Os índios ficam parcialmente limitados na Região 
Norte e Centro-Oeste. Enquanto os negros estão em maior número, 
distribuídos em todo o território nacional, as evidencias das desigual-
dades sociais são mais visíveis, enquanto as desigualdades dos índios 
são locais, regionais e quase sempre associadas à questões ambientais, 
quando são divulgadas.

Centralizemos uma escola localizada no bairro do Jardim Cata-
rina, bairro popular, uma das maiores comunidades na América Latina, 
em São Gonçalo, a Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, 
o Nicanor, simplesmente, que oferece Ensino Fundamental completo, 
nos três turnos, manhã, tarde e noite. Focaremos as turmas da noite, 
que formam a EJA, todas desta modalidade no regime supletivo por 
exigência da própria comunidade.

Ressalto que a escolaridade da população do Jardim Catarina 
apresenta um quadro não favorável, praticamente a metade da po-
pulação possui o Ensino Fundamental Completo e a outra metade 
não possui o mesmo grau de escolaridade. Na cidade de São Gonçalo, 
segunda cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro é a 16º 
do país, 34,4% concluem o Ensino Médio e apenas 7% da população 
possuem nível superior completo. Entre os negros, 37,4% possuem 
Fundamental incompleto, 20,6%, Fundamental completo e Ensino Mé-
dio incompleto, 31,8%, Ensino Médio completo e Superior incompleto.

São Gonçalo apresenta índice de negros e pardos de 55,9%, 
enquanto Niterói, cidade vizinha, famosa pelo Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal (IDHM) é composta por 35,8% de negros 
e pardos e um índice populacional de 35% que concluem o Ensino 
Superior, “independente” da cor.

Na cidade do Rio de Janeiro há bairros que a presença de ne-
gros é quase inexistente. A representação visual convincente sobre as 
desigualdades raciais existentes na cidade. A concentração de brancos 
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nas áreas mais ricas e de pretos nas áreas mais pobres, aponta para 
a longa história de segregação racial que tem suas raízes na brutal 
história do Rio na época da escravidão., segundo os dados da pesquisa 
do geógrafo Gusmão3.

Para comentar a respeito dos docentes, mais especificamen-
te do Nicanor, não temos a pretensão de descrever as pesquisas de 
Stenhouse, Schön, Young, entre outros nomes da obra organizada por 
Marli André (2004), mas demostrar um planejamento que está dentro 
do contexto da Diversidade.

Considerando os processos de constituiçao das identidades, 
lotar um docente negro, não tão jovem na unidade que comporta a 
EJA, pode aproximar mais os alunos da escola. Isso a prática docente, a 
experiência no Serviço de Orientação Educacional-SOE e no Serviço de 
Orientação Pedagogica – SOP já demostrou.

OBJETIVOS

Um dos nossos objetivos e combater a evasão, o maior incon-
veniente e desafio da EJA, independente do local. Com isso contido, 
fazer com que o aluno veja na escola uma possibilidade de ser um 
cidadão mais consciente, transformador, sendo o protagonista perante 
a sociedade. Costumamos dizer que concorremos com o horário nobre 
das novelas.

3  O trabalho detalhado foi feito pelo geografo Hugo Nicolau Barbosa de Gusmão, em 
2015. Ele pensou em desenvolver os mapas depois de ver as ilustrações detalhadas 
sobre a segregação racial em cidades dos Estados Unidos e não ter encontrado 
nada equivalente sobre raça e geografia para cidades brasileiras. Usando dados 
do último censo de 2010, Gusmão primeiro mapeou a distribuição racial na Zona 
Sul da cidade, o que foi destaque no The Global Post, jornal com sede em Boston, 
nos Estados Unidos, pois mapas que mostram a segregação racial em toda a região 
metropolitana, demonstrando a divisão racial que caracteriza toda a cidade.
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Induzimos o aluno negro, pardo, que já sofrei discriminação pela 
cor e pelo local onde mora, uma comunidade complexa, marcada pela 
violência, a continuar os estudos, concluir o Ensino Médio, engajar em 
uma graduação. Embora para isso é necessário mais que informação, é 
primordial não resumir esse assunto no Dia de Zumbi dos Palmares, em 
novembro e Abolição, em maio, mas debater durante todo o ano letivos, 
além da conscientização, gerar frutos, construir um legado, ir além dos 
muros da escola, além do Jardim Catarina, além de São Gonçalo.

A herança da escravidão permanece após mais de um século da 
“abolição”. Temos que falar no psiquismo do colonizador e do coloni-
zado. É já que estamos enfocando a questão do negro e da docência, 
cito Frantz Fanon (1925-1961), era negro, psiquiatra, francês, nascido 
no Caribe. Na sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas (2008), o autor 
trata da ideologia que ignora a cor e como ela pode apoiar o racismo e 
busca aguçar o senso crítico sobre a questão.

Precisamos ir contra a Reprodução, processo social declarado 
por Bourdieu e Passeron, pois sabemos que a escola é mais reprodu-
tora que transformadora. A meritocracia seria uma desculpa conve-
niente apresentada para as classes populares, a Educação não é nula 
conforme afirma as obras Freireanas. Não foi assim no Brasil Colônia, 
no Império e na República, persiste desde os tempos mais remotos, 
entre Espartanos e Atenienses, na Grécia Antiga.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

É de extrema importância fazer um bom trabalho na Educação 
em todas as modalidades, mas quando falamos da Educação de Jovens 
e Adultos temos que ter cuidado e a atenção, saber o que falar, o que 
argumentar. Pois quando temos um aluno negro, dentro desta mo-
dalidade é como ter todas essas questões redobradas. Há um grande 
porcentual de negros que retornam para as salas de aula, praticamente 
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sete em cada 10 alunos são pardos ou negros. Esses alunos já foram 
excluídos duas vezes da sociedade, uma vez por não ter tido oportuni-
dade de estudar de forma conveniente e a outra pelo peso da cor.

Muitas são as questões que afetam atualmente o traba-
lho docente... A primeira que consideramos de especial 
importância pode ser assim formulada: entre saberes e 
culturas: o que ensinar? Esta pergunta é na atualidade 
extremamente desafiadora para os professores. A 
identidade docente tem estado fortemente ancorada 
no domínio de um conhecimento especifico... Confiante 
no nosso saber, formação e nos materiais de apoio 
selecionados podemos desenvolver com tranquilidade e 
competência nossa atividade docente diária.
Esta era a visão dominante, mas a reflexão pedagógica 
em geral e, mais especificamente, a teoria curricular, 
nos últimos anos vem questionando fortemente esta 
concepção do conhecimento escolar. Este passa a ser 
concebido como uma construção especifica do contexto 
educacional, em que o cruzamento entre diferentes 
saberes, cotidianos e/ou sociais e científicos, referencia-
dos a universos culturais plurais (CANDAU, 2012, p. 58).

Cada vez mais se faz necessário está busca de interlocução entre 
os participantes da comunidade educativa. A formação de professores 
passa, nos tempos atuais de pós-modernidade, por um momento mui-
to rico quanto às diversidades e pluralidades de diálogos que podem 
ser estabelecidos. Esta diversidade e pluralidade, que em muitos casos 
são vistas como um perigo, ao contrario, são uma excelente oportu-
nidade para ampliarmos o repertório de conhecimento e de saberes 
sobre nosso fazer educativo (BARCELOS, 2012, p. 26).

Segundo Antônio Flavio Moreira (2015) o Currículo Educacional 
Brasileiro até os anos 90 se manteve estático, influenciado pelo padrão 
americano, devido a Ditadura Militar. A partir dos anos 90, com gran-
de mudança política, começa haver uma adaptação para a realidade 
nacional, mas não uma alienação para os teóricos estrangeiros. Nos 
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últimos anos, temas derivados dos estudos culturais, de gênero, do 
meio ambiente e minorias sociais começaram a se fazer notar no pen-
samento brasileiro, entre elas as questoes étnico-raciais.

Na disciplina de Língua Portuguesa, podemos fazer uso de arti-
gos de jornais, excelentes para a EJA, poemas, letras de musicas, além 
de livros paradidáticos, que vem crescendo dentro deste gênero, com 
personagens protagonistas negros. Indo além do trabalho de Ana Célia 
Silva, professora baiana que analisou o negro no livro didático.

Embora a unidade escolar do Nicanor não comporte o Ensino 
Médio, tendo no currículo básico a disciplina de Literatura, há obras 
que devem ser mencionadas no Ensino Fundamental, como a obra 
póstuma de Lima Barreto Clara dos Anjos (1948), Negrinha (1920) de 
Monteiro Lobato. No mesmo ano, Lobato publicou A menina do nari-
zinho arrebitado um livro infantil, onde foi apresentado o personagem 
mais representativo no quesito da problemática racial, Tia Anastácia.

Na Educação Artística, apresentamos aos nossos alunos Di 
Cavalcanti, pintor de mulatas, recordaremos as letras das músicas 
estereotipadas, O Teu cabelo não nega (1929) adaptada por Lamartine 
Babo e Nega Maluca (1950) de Evaldo Rui e Fernando Lobo. Entre os 
grandes artistas Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho que não ficou 
limitado por ser deficiente e negro, no século XVIII. Joaquina Maria da 
Conceição Lapa, a Lapinha, a primeira mulher negra a cantar ópera. 
O grande Abdias do Nascimento percursor do teatro negro no país e 
mais uma infinidade de manifestações culturais e artísticas, que o povo 
brasileiro herdou.

Na disciplina de Ciências Naturais olhando para o lado positivo, 
entre percas e danos, tivemos cientistas negras voltados para a biomedi-
cina, como as americanas Jane Cooke Wright (1919-2013) desenvolveu 
novas formas de conter o câncer. Patrícia Bath (1942-2019) foi a oftal-
mologista responsável por criar o tratamento a laser para a catarata.

E porque não Tedros Adhanom diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) desde 2017, que nos dias de pandemia foi o 
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rosto mais visto. Nascido na Etiópia, em 1965, graduado em biologia, 
pesquisador de malária e doutor em saúde comunitária foi vítima de 
preconceito racial devido as suas origens e da cor da pele, em pleno 
século XXI, na maior crise de Saúde, nos últimos cem anos.

Em Matemática podemos demostrar os dados em porcenta-
gens, gráficos, índices a grande desigualdade social e econômica entre 
negros e brancos no Brasil, mas também no mundo, em especial nos 
Estados Unidos. Como resistência podemos citar as matemáticas Ka-
therine Johnson, Mary Jackson e Dorothy Vaughan, cientistas da Nasa, 
no período da Guerra Fria, nos anos 60, que inspirou o filme Estrelas 
além do tempo (2016).

Na disciplina de Língua Estrangeira palavras afins com o tema, 
como “black power” e a atual “black lives matter”, as canções Free Like 
We Want To Be e Black Or White que foram interpretadas respecti-
vamente por Bob Marley e Michael Jackson, cuja a letra é contra o 
preconceito racial, torna-se algo prazeroso em um final do dia, em uma 
noite de estudos.

A disciplina de Educação Física pode ser que seja a disciplina 
que aponte mais equívocos, pois pode parecer até um elogio quando 
se ouve falar que o negro tem jeito para o esporte, para a dança e para 
puxar samba. Pode ser um dos maiores preconceitos mantidos, pois é 
associada à ideia que o negro tem somente dotes físicos e corporais. 
A mulata exportação, as mulatas do Sargentelli4, atletas como João do 
Pulo, o Pelé, o Garrincha, figuras que foram ícones entre os anos 70 e 
80. Mas temos que lembrar das mentes brilhantes como André Rebou-
ças, engenheiro, que viveu no século XIX, Milton Santos (1921-2001), 
maior geógrafo do país, Joaquim Barbosa que foi ministro do Supremo 
Tribunal Federal de entre os anos de 2003 a 2014.

4  Osvaldo Sargentelli foi um radialista, apresentador de televisão e empresário da 
noite carioca, irmão de Lamartine Babo. Ficou famoso devido a fazer shows com mu-
latas que sambavam na casa noturna Oba-Oba, no bairro da Lagoa. Sucesso absoluto 
nos anos 70, tendo lançado varias mulatas no mundo artístico.
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O esporte vai muito além das quadras e campos. O futebol é o 
esporte mais popular do país, é para todas as raças e todas as classes 
sociais, mas já houve um tempo, mais exatamente no início do século 
XX, em plena cidade do Rio de Janeiro os jogadores tinham que passar 
pó de arroz para jogar futebol, exigência do clube das Laranjeiras, o 
Fluminense Football Club.

O atleta negro americano Jesse Owens bateu a suposta superio-
ridade racial dos alemães ao vencer a corrida de 100 metros, nas olim-
píadas de 1936, em Berlim, contudo, ao colocar os pés num suntuoso 
hotel onde seria homenageado, nos EUA, logo foi orientado para que 
utilizasse o elevador de serviço. Mas esses detalhes não pertencem ao 
passado, nem se limitam aos países emergentes5.

Na disciplina de Geografia podemos não somente demostrar 
os aspectos geográficos e físicos, mas a geografia humana, mencionar 
o apartheid, situar o líder Mandela, apresentar a grande desigualdade, 
já demostrada no trabalho de Hugo Gusmão, não somente na cidade 
do Rio de Janeiro mas em todo território nacional.

A África é sempre associada a problemas, como Aids, guerra 
civil, fome, miséria e atrasos. Mas ninguém lembra de que forma os 
europeus colonizaram este continente. É sempre declarando nos livros 
didáticos que o Egito fica localizado no Oriente Médio, mas na verdade 
está situado no nordeste da África e que existiram faraós negros.

Entretanto não é fácil de admitir, entre os adeptos do eurocen-
trismo, que uma civilização que conhecia a engenharia, a arquitetura, 
a medicina de forma evoluída, acima das demais, para a época, situa-
va-se na África.

Como não estamos sozinhos, a influencia é reciproca. Pertinen-
tes ao tema presente é considerável lembrar o movimentos america-

5  A França conseguiu seus dois Campeonatos Mundiais (1998 e 2018), graças a montar 
um time multirracial, formado por descendentes de imigrantes dos países africanos, 
principalmente. Lembrando que os negros geralmente são muçulmanos, residem em 
áreas mais pobres de Paris e das demais cidades francesas, nos bidonvilles.
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nos como o Panteras Negras, Loving Day, a Marcha de Selma, a figura 
de Malcolm X, Martin Luter King, Rosa Parks, as escritoras Angela Davis 
e Bell Hooks, nos anos 60, os obtiveram resultados positivos voltados 
para os afrodescendentes americanos. Uma renovação, que sucedeu 
com Barack Obama, primeiro presidente negro, que governou os Es-
tados Unidos, um país que tem no seu histórico-cultural a segregação 
racial, entre os anos de 2009-2017.

Retroagindo com Donald Trump, cuja o governo que iniciou 
em 20 de janeiro de 2017, outros rumos foram tomados, embora os 
Estados Unidos tenha sido construído por negros e imigrantes, as 
políticas contra imigração e credos religiosos iniciaram-se e o Ku Klux 
Klan (KKK) e outros movimentos neonazistas renasceram não somente 
nos EUA, mas em diversos lugares do mundo. Mas digamos que a im-
popularidade deste governante6 elegeu Joe Biden, como Presidente e 
Kamala Harris, como vice-presidente, sendo a primeira mulher e negra 
a ocupar o cargo.

Na disciplina de História as leis voltadas para as questões raciais 
podem ser mencionadas em uma certa ordem cronológica, acompa-
nhada de uma argumentação dos fatos históricos e sociais, sendo a lei 
do A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco uma 
lei abolicionista, promulgada em 28 de setembro de 1871, assinada 
pela Princesa Isabel. A Lei dos Sexagenários, também conhecida como 
Lei Saraiva-Cotegipe, foi promulgada em 28 de setembro de 1885, 
era destinada aos negros com 60 anos, mas devido aos maus tratos 
poucos chegavam a essa idade. A Lei 1390 de 1951, conhecida como 
Lei Afanso Arinos, que proibia qualquer tipo de discriminação racial. 

6  A procura de um novo mártir teve que ser lançada, os incidentes com Jorge Floyd 
e Jacob Blake, ambos em 2020, encabeçou a movimentos isoladas, no último ano do 
mandato de Trump. Com isso, no Brasil, incidentes semelhantes sucederam, onde 
houve manifestaçose populares, principalmente em Recife, no Rio e até no Sul na 
cidade de Porto Alegre, onde o racismo é mais visível. Lembrando que a população 
afro-americana é de cerca de 13%, nos EUA, enquando do Brasil 54%.
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A Lei 7716 de 1989, conhecida como a Lei Caó;, tipificou o crime de 
racismo, imprescritível e inafiançável. Além dessa lei há a injúria racial, 
artigo 140º, parágrafo 3º do Código Penal.

Mas, finalmente, no Brasil a Lei das Cotas nº 12.711 foi apro-
vada em agosto de 2012, como política pública de ação afirmativa na 
Educação Superior, após uma década de debate e com muitas contro-
vérsias. As obras de Thomas Showell (2004), Rui Magalhães Piscitelli 
(2014) e alguns livros de Delcele Mascarenhas Queiroz são referências.

Na história, foi ofuscada a imagem do negro, entre marinheiro 
Marcílio Dias, um herói e o Presidente da República Nilo Peçanha, que 
governou entre os anos 1909 a 1910. Ainda se tem em mente que para 
um negro se dar bem tem que ser atleta ou pagodeiro. E relevante ana-
lisar que o Sérgio Camargo, então presidente da Fundação Palmares 
declarou em 2020 e também a entrevista dada pelo ator americano 
Morgan Freeman ao apresentador Mike Wallce, em 20067.

Pode-se resumir essa disciplina: Existe a história do negro, sem 
o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o negro.

Os Temas Transversais, incluídos nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN, somados com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira, 2013, são fundamentais para o enriquecimento 
do planejamento pedagógico da EJA.

O bairro do Jardim Catarina foi erguido em um mangue, corta-
do pelo Rio Alcântara, onde há matadouros, aviários e currais, havendo 
casos de toxoplasmose, questões para as aulas de Educação Ambiental, 
afinal o meio ambiente interfere na Saúde Pública coletiva.

7  Sergio Camargo, em maio de 2020 fez alguns comentários a respeito de Zumbi, 
entre outros, que não agradou grande parte da comunidade negra e o ator americano 
Morgan Freeman ao ser entrevistado declarou que não concordava com o fato de 
haver o Dia da Consciência Negra Americana, no Programa 60 Minutes, pela Rede de 
TV CBS, no dia 14 de junho de 2006.
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Os problemas ambientais não são democráticos. Isto fica claro 
quando se observa que a distribuição das moradias em uma cidade é 
desigual. As piores áreas, aquelas que sofrem mais com enchentes, 
deslizamentos de terra e falta de serviços públicos, como água tratada 
e rede de esgoto, são ocupadas pelas pessoas mais pobres e de grupos 
discriminados, por exemplo, os negros. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, que busca 
fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, os ODS, e 169 metas, o objetivo 10, Redução das 
desigualdades, como uma das metas será que até 2030, empoderar e 
promover a inclusão social, econômica e política de todos, indepen-
dentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 
condição econômica ou outra.

Saúde e sexualidade, temas transversais muito pertinentes para 
as turmas da EJA. A origem racial e predomínio entre negros e mulatos 
é um aspecto de significativa importância quando se considera a doença 
do ponto de vista de saúde coletiva e se pretende estabelecer estratégias 
para seu controle. Moradores em especial na periferia dos grandes cen-
tros urbanos, tornam estas doenças mais comuns nestes grupos sociais. 
Não houve políticas públicas voltadas para a Saúde da população negra, 
consistente e continua, que é a metade da população do país.

 A Pluralidade Cultural, sendo um tema transversal, espaço 
para folclore. Ritmos, como Semba, Funaná, Kuduro, Sakiss, Puita, 
Marrabenta, muito comum principalmente em Angola, país do qual 
vieram muitos negros escravos. O tema pode interagir com o Ensino 
Religioso, laico e facultativo, uma artimanha quando trabalhamos To-
lerância Religiosa, pois no bairro do Jardim Catarina há cerca de onze 
centros de religião afro-brasileiras.

Nas questões da transversalidade, Trabalho e Consumo, que 
embora já haja leis pertinentes, muitos alunos negros desconhecem, 
cito Lei 12.990 de 9 de junho de 2014, reserva aos negros 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos e outros dispo-
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sitivos. Há dois tempos destinados à disciplina Orientação Profissional, 
como norma da Secretaria Municipal de Educação, para as turmas 
do segundo segmento, onde as questões trabalhistas são expostas.
Empregos é algo de extremo interesse para a EJA. A baixa escolaridade 
e o ambiente desmotivador, longe do centro da cidade, além do alicia-
mento dos jovens para a vida ilícita, faz a equipe procurar outros meios 
para as aulas ficarem interessantes, como palestras e passeios e um 
mural de emprego atualizado.

Se tivéssemos que escolher o tema transversal dos PCN que 
melhor resumisse o principal assunto deste artigo, talvez Ética, fosse 
o ideal. A Ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. A 
pergunta ética por excelência é: como agir perante os outros?

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O assunto a respeito de questões raciais não devem ser apre-
sentadas somentenos meses de maio e de novembro, respectivamente 
Abolição e Zumbi de Palmares. As questões étnico-raciais interessam 
o aluno adulto, pois é um fato que sucede todos os dias, em todos os 
momentos, que interage no convívio social, como já foi mencionado 
entre os objetivos.

Tardif (2014, p. 229) propõe que se pare de considerar os 
professores, como técnico que aplicam conhecimento produzidos por 
outros, por exemplo, os funcionários do Ministério da Educação. Por 
outro lado, também como agentes sociais cuja atividade é determina-
da exclusivamente por forças ou mecanismos sociológicos, como a luta 
de classes, campos sociais. Acredita que para compreender a natureza 
do ensino é necessário levar em conta a subjetividade dos professores.

O professor tem que partir para adaptações objetivas e 
subjetivas, principalmente quando se trabalha na Rede Pública, na 
Região Sudeste, região que recebe uma população de outras regiões. 
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Podemos dizer que uma escola não e igual a outra, quem já viu várias 
unidades, continua se surpreendendo. Estamos em um país multicul-
tural, multirracial, com mal distribuição de renda. A diversidade e a 
heterogeneidade estão cada vez mais entranhadas e a escola não pode 
ser indiferente.

O aluno tem a oportunidade de fazer parte do currículo escolar, 
ele sendo negro ou pardo, de origem humilde, morador do Jardim 
Catarina de falar da sua experiência de vida e de suas frustrações e vi-
tórias, desde o momento que sai do bairro e é visto em uma entrevista 
de emprego. O conteudo das disciplinas foi apresentado, em nenhum 
momento omisso.

Ouvimos as experiências relatadas, que muitas das vezes são 
acompanhadas de melancolia e choro. Animamos, aconselhamos, 
informamos para um novo posicionamento.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Para fazer um bom trabalho tem que haver um bom planeja-
mento, com objetivo e proposta e meios para atingir as metas positivas. 
Todos devem estar envolvidos, o Serviço de Orientação Educacional 
– SOE, a Orientação Pedagógica – SOP, o gestor, o pessoal de apoio, 
a equipe de docentes, devem enquadrar-se na proposta da EJA. De-
vemos informar os alunos dos seus direitos, mas temos também que 
informa-los a respeito dos seus deveres. Não apresentamos uma pro-
posta pedagógica supérflua, nos aponhamos em instrumentos rígidos. 
Não temos uma visão de misericórdia e pena. Envolvemos todos na 
luta de alma negra real, docentes, EJA e diversidade.
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O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
DE PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA ÉTNICA: POSSÍVEIS 
REFLEXOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Pablo Vinícius Costa Barros 
Elília Camargo Rodrigues 

RESUMO
O objetivo principal deste estudo é analisar o projeto político pedagógico do 
curso de pedagogia da Uneb Campus VIII em relação a estrutura curricular 
na formação de profissionais da educação, comprometidos em fomentar 
práticas de promoção à consciência étnica para a formação da identidade e 
pertencimentos dos estudantes da Educação Básica. Na fundamentação des-
te trabalho, destacamos as contribuições de Freire (1987, 2011); Cavalleiro 
(2000); Queiroz (2004); Fanon (2008); Munanga (1986) e Hall (2011). Trata-se 
de uma investigação qualitativa, descritiva na perspectiva de um estudo de 
caso, fragmento da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. Devido 
ao contexto pandêmico causado pelo coronavírus (covid-19), utilizou-se 
da ferramenta Google Forms para o cumprimento da pesquisa de campo e 
realização do questionário entre dez (10) egressos, profissionais da educação 
que atuam em escolas públicas ou privadas, sujeitos deste estudo. Os resul-
tados evidenciam que, embora o curso de pedagogia possui um currículo que 
contribui para a formação da consciência étnica, os profissionais da educação 
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formados não conseguem compreender e atuar na complexidade que envol-
ve o racismo estrutural no âmbito da Educação Básica.
Palavras-chave: Consciência Étnica. Projeto Político Pedagógico. Identidade. 
Pertencimento. Educação Básica.

INTRODUÇÃO

Este artigo discute o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso 
de pedagogia da Uneb campus VIII na formação de profissionais da edu-
cação comprometidos com as questões que dizem respeito a identidade 
étnica, racialidade e preconceitos existentes. Considera-se a consciência 
cultural étnica e o processo de identificação e pertencimento dos estu-
dantes, elementos importantes para o desenvolvimento cognitivo das 
aprendizagens discentes. Esta consciência, ao se fazer parte do processo 
formativo acadêmico é incorporada na realidade da práxis dos profis-
sionais da educação de maneira disciplinar e interdisciplinar. A pesquisa 
constitui fragmento do trabalho de conclusão do curso concluído nesta 
universidade, no curso de graduação em Pedagogia.

Para tanto, os dispositivos pedagógicos dos profissionais da Edu-
cação Superior: a forma de organizar sua prática pedagógica implicada 
na elaboração individual dos planos de cursos; coerência com a proposta 
institucional da ementa; a fundamentação teórica e apropriação das 
temáticas étnico raciais, são fatores que contribuem diretamente para a 
formação da consciência étnica dos profissionais que atuarão na realida-
de da Educação Básica e nos variados espaços educacionais.

A relação e o compromisso da Educação Superior com a práxis 
dos profissionais em licenciatura, interfere diretamente na realidade 
da Educação Básica, podendo construir ou até mesmo ressignificar as 
problemáticas sociais advindas do senso comum, com impactos na 
formação da identidade discente. Desta maneira, ao me apresentar na 
autoria deste trabalho como estudante negro no curso de pedagogia, 
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que ingressou nesta formação beneficiado pelas políticas de cotas, 
militante da negritude, sinto-me confortável para afirmar a insufici-
ência do curso de pedagogia na formação de pedagogos que tenham 
fundamentação e propriedade para atuar na formação da consciência 
étnica de maneira disciplinar e interdisciplinar.

Esta abordagem analisa a intencionalidade da práxis implicada 
na consciência étnica e no compromisso social de atuar como agente 
de combate às desigualdades raciais. Assim, compreende a pedagogia 
como uma das ciências protagonistas na redução de preconceitos e 
desigualdades nas escolas, universidades, espaços formativos e conse-
quentemente em todo construto social.

Esta pesquisa tem pertinência porque busca evidenciar o com-
promisso do curso de pedagogia com a formação da consciência étnica 
dos profissionais da educação, a projeção das práticas pedagógicas 
desenvolvidas nesta formação para subsidiar a construção e (re)cons-
trução da identidade, o pertencimento dos estudantes da Educação 
Básica e consequentemente, contribuir para reduzir as desigualdades 
sociais neste espaço, despertando um ideário de inclusão social e 
cidadania previsto nas bases legais oficiais vigentes.

A motivação pessoal para pesquisar o objeto deste estudo, tem 
relação direta com vida do autor. Apresento-me como militante da ne-
gritude, cotista que percebe a universidade pública como um espaço 
de negação da identidade negra e do direito de ser reconhecido pelas 
capacidades e habilidades inerentes a condição humana. Esta realida-
de se evidencia diante de algumas práticas que se apresentam como 
representação dos segmentos deste campus: docentes, discentes e 
funcionários. Tais práticas, intencionais ou não intencionais, se colo-
cam em contradição com o slogan da própria universidade que versa 
sobre inclusão e diversidade.

Pisar no chão da universidade e permanecer neste cenário 
contraditório, diante das situações cotidianas de rejeição, é perceber 
uma incapacidade institucional de gerir a organização curricular para 
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potencializar a formação da consciência étnica, favorecendo assim 
a lógica do senso comum que reforça o discurso racista do ideal de 
democracia racial.

O problema de pesquisa apresenta-se: como o curso de pe-
dagogia do campus VIII elabora o projeto político pedagógico para 
fomentar práticas de promoção à consciência étnica dos profissionais 
da educação para a formação da identidade e pertencimento dos estu-
dantes na Educação Básica?

O objetivo que orienta esta abordagem é analisar como o curso 
de pedagogia da Uneb campus VIII elabora o projeto político peda-
gógico para fomentar práticas de promoção à consciência étnica dos 
profissionais da educação e seus reflexos na formação da identidade e 
pertencimento dos estudantes na Educação Básica.

Diante de um contexto pandêmico, crise sanitária e isolamento 
social a pesquisa de campo foi viabilizada através de uma plataforma 
virtual, Google Forms. Assim, trata-se de uma pesquisa social qualitativa 
que utiliza de recursos estimados para facilitar a visibilidade e compre-
ensão das respostas. Para tanto, constitui um estudo de caso descritivo 
e apresenta como procedimento de coleta de dados a aplicação de dez 
(10) questionários elaborados na plataforma digital Google Forms, que 
foram enviados em formato de link para os egressos da Uneb campus 
VIII; atuantes como profissionais da educação em instituições públicas 
ou privadas, sujeitos desta pesquisa.

Do ponto de vista das considerações, afirmamos a relevância 
de uma prática pedagógica comprometida com a formação da consci-
ência étnica dos profissionais da educação que direta e indiretamente 
afeta a Educação Básica, e consequentemente a sociedade em geral.

Vale destacar, que o curso de pedagogia no momento da pes-
quisa, passou por uma reformulação curricular. Todavia, é preciso con-
siderar que se os docentes e discentes não tiverem compromisso com a 
ação proposta pelo currículo, assim como o empenho para tornar estes 
conhecimentos significativos, as mudanças poderão ter pouco impactos.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Os caminhos percorridos para a realização da pesquisa, apre-
senta-se em curso a teoria, o método e a criatividade, elementos que 
“produzem conhecimentos e dão continuidade a tarefa dinâmica de 
sondar a realidade e desvendar seus segredos” (MINAYO, 1994, p. 7). 
Entendemos que a viabilidade de uma pesquisa qualitativa se dá a par-
tir da escolha dos referenciais metodológicos definidos e organizados, 
de forma a compreender através de recursos materiais, imateriais e 
suas dimensões contextuais os procedimentos necessários para rea-
lização de uma pesquisa. Assim Chizzotti (2017, p. 98), nos convida a 
pensar que, “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há 
uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdepen-
dência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”.

Esta relação dinâmica apresentada pelo autor entre o mundo 
real e o sujeito, possibilita um olhar singular que perpassa pela descri-
ção das subjetividades e, desta forma garante representação autêntica 
do mundo em que o sujeito se percebe e expõe a sua realidade. Em 
corroboração a estes preceitos apresentados anteriormente, esta pes-
quisa se define como qualitativa utilizando-se de recursos mesuráveis. 
Para Weller (2010),

[...] no campo da educação as abordagens qualitativas 
não são relevantes apenas no desenvolvimento de 
pesquisas e teorias ou na avaliação de programas e 
políticas educacionais, mas também no processo de 
ensino aprendizagem durante a formação de futuros 
profissionais que irão atuar no campo da educação 
(WELLER, 2010, p. 17).

A análise nos possibilita compreender que a pesquisa qualita-
tiva, tem a capacidade não só de potencializar reflexões a partir de 
aspectos peculiares do objeto, dos sujeitos e do lugar da pesquisa, mas 
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também de orientar docentes que se assumem qualitativos, a perce-
ber a realidade para além do pedagógico, tendo em vista as questões 
políticas, econômicas e culturais.

Para tanto, esta pesquisa representa-se como descritiva na 
perspectiva de um estudo de caso, considerado um método relevante 
pois compreende que “a seleção e a delimitação do caso são decisivas 
para a análise da situação estudada”. Assim, ao delimitar um caso para 
estudo o mesmo “deve ser uma referência significativa para merecer 
a investigação”. Com isso, a análise do PPP do curso de pedagogia da 
Uneb – Campus VIII, apresenta como um caso proposto para discutir a 
formação da consciência étnica como representação de “comparações 
aproximativas, apto a fazer generalizações e situações similares ou 
autorizar inferências em relação ao contexto da situação analisada” 
(CHIZZOTTI, 2017, p. 126).

Creswell (2014) define o estudo de caso como uma metodologia: 
um tipo de projeto de pesquisa qualitativa que pode ser um objeto de 
estudo como também um produto da investigação. Ao afirmar que o 
estudo de caso é um projeto de pesquisa qualitativa subentende-se 
que os aspectos da subjetividade e da análise crítica da realidade são 
elementos implícitos na realização dessa estratégia, pois “o investigador 
explora um sistema delimitado contemporâneo da vida real (um caso) 
ou múltiplos sistemas delimitados (casos)” (CHIZZOTTI, 2017, p. 6).

O PPP do curso de pedagogia é referência de currículo nuclear 
para dez campi da Uneb em formato de multicampia, que são distribuí-
dos entre 24 municípios do Estado da Bahia em 29 departamentos. São 
eles: Campus VII/Senhor do Bonfim, Campus VIII/Paulo Afonso, Cam-
pus IX/Barreiras, Campus X/Teixeira de Freitas, Campus XI/Serrinha, 
Campus XII/ Guanambi, Campus XIII/Itaberaba, Campus XV/Valença, 
Campus XVI/Irecê e Campus XVII/Bom Jesus da Lapa.

Os sujeitos desta pesquisa são dez (10) egressos da Uneb – cam-
pus VIII – profissionais da Educação Básica em atuação em instituições 
escolares públicas ou privadas.
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O CONTEXTO PANDÊMICO E AS FERRAMENTAS VIRTUAIS 
DA PESQUISA DE CAMPO

É importante considerar que este trabalho foi realizando em um 
momento atípico na história da humanidade, que afetou diretamente 
o desenho metodológico projetado anteriormente para a realização da 
pesquisa de campo. Uma pandemia de um vírus letal e com alto nível 
de transmissão, a saber o coronavírus (Sars-CoV-2). Este vírus matou 
milhões de pessoas e deixou muitas outras com leves e graves se-
quelas por todo mundo, causando impactos de grande relevância nas 
relações sociais, e inevitavelmente, nas possibilidades de desenvolver 
pesquisas de campo, pois o contato com o outro e as aglomerações 
devem ser evitados com o intuito de cumprir o protocolo de segurança 
desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde – OMS. Desta forma, 
escolas, universidade e todos formatos de trabalhos educacionais na 
modalidade presencial foram interrompidos no Brasil e no mundo.

Algumas instituições já retomaram suas atividades através de 
mediação tecnológica, como é o caso da Universidade do Estado da 
Bahia – Uneb que retornou parcialmente e de forma reduzida suas 
atividades. Diante disso, a instituição ofertou um semestre extraor-
dinário que possibilitou aos concluintes apresentar seus trabalhos 
de conclusão, assim, os questionários da pesquisa não puderam ser 
desenvolvidos de maneira presencial, daí a necessidade de ferramen-
tas virtuais como o Google Forms, que é uma plataforma da empresa 
Google com o objetivo de desenvolver formulários.

O programa garante a autenticidade das respostas, por não 
permitir que o pesquisador altere as respostas dos entrevistados. 
Outro aspecto relevante é a organização instantânea dos resultados 
em formato de gráficos possibilitando aos seus usuários maior desem-
penho nesta etapa da pesquisa.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

A partir dos resultados desta pesquisa, é possível constatar que 
do ponto de vista teórico, o projeto pedagógico do curso de pedagogia 
contém em sua estrutura, pressupostos filosóficos e componentes que 
possibilitam a formação da consciência étnica dos profissionais da edu-
cação para atuar em variados espaços de formação, especialmente na 
Educação Básica, entretanto, esta realidade não se configura por limi-
tações do desenho institucional do ponto de vista docente e discente. 
Para os docentes, elencamos pontos como: assiduidade, frequência, 
fundamentação teórica e transposição didática. Esta última definida 
como “[...] um conjunto de ações cuja finalidade é transformar um 
saber científico em saber ensinável” (LIMA; FILHO, 2021, p. 2).

Para os discentes, destacamos: falta de compromisso por parte 
considerável dos estudantes com a leitura de uma maneira em geral 
e sobretudo aquelas que abordam as problemáticas raciais para for-
mação da identidade étnica, por se tratar de conteúdos que remetem 
a cultura de matriz africana, marginalizada pelo senso comum imerso 
no racismo estrutural. A ineficiência das políticas públicas voltadas a 
permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, 
que suprime a disponibilidade de tempo para estudos e pesquisas, 
acarreta em muitos casos, na evasão ou baixa produtividade.

Para tanto, torna-se necessário ratificar a importância dos 
grupos de estudo, pesquisa e centros estratégicos para reforçar a for-
mação em pedagogia, subsidiando as identidades e o pertencimento, 
tendo em vista que direciona o estudante ao seu campo de pesquisa.

Cumpre sublinhar, que na elaboração do questionário foi apre-
sentado apenas três representações étnicas: branco, negro e indígena, 
por entender que são as principais etnias responsáveis pela formação 
do povo brasileiro. No entanto, no questionário foi disponibilizado a 
opção “outros” como quarta possibilidade de resposta, para contem-
plar a diversidade étnica dos sujeitos da pesquisa.
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As opções “pardas e pardos” aparecem como representações 
dos sujeitos envolvidos por isso, torna-se necessário discutir as limi-
tações conceituais destes termos. Estas afirmações pressupõem que 
estes sujeitos não se identificam como negros e negras, no entanto:

para alguns militantes negros, esses dados provam que 
o brasileiro que se declara “pardo” é visto pelos outros 
como “negro” e por isso mesmo, é uma vítima de racis-
mo. Portanto, haveria no Brasil uma vergonha de ser ne-
gro que impediria as pessoas que assim são percebidas 
de se enxergarem como tal. E é justamente por isso que 
as discriminações raciais tenderiam a ser identificadas 
pelas suas vítimas pelas expressões de elitismo ou pre-
conceito social e não racial (CAMPOS, 2013, p. 85).

Para Silva e Leão (apud MUNANGA, 2012), os pardos compar-
tilham uma situação socioeconômica parecida com a dos pretos, mas 
sistematicamente identificam menos discriminação racial do que esse 
grupo. O fato de não se identificar não isenta o sujeito de ser percebido 
na sociedade como negro que sofre as condições de vulnerabilidade, 
bem como todos os tipos de violências por motivações raciais. As au-
toras enfatizam que o foco nas experiências e na percepção dos que 
se consideram pardos, permitem analisar questões relacionadas tanto 
com a classificação racial, quanto com a mensuração da discriminação 
a partir de uma perspectiva ainda pouco explorada.

Na intenção de entender a categoria parda como atributo de 
identificação em relação a cor da pele, as respostas dos colaboradores 
desta pesquisa remeteram esta cor como etnia, o que é um equívoco 
do ponto de vista conceitual, pois as características de uma etnia in-
cluem-se a cultura na sua totalidade: ritos, comportamentos, crença, 
linguagem. Assim, corroboramos com o entendimento que “pardos 
seriam negros alienados por não perceberem o impacto da discrimina-
ção racial” (SILVA; LEÃO apud MUNANGA, 2012, p. 119).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação sobre a análise do PPP do curso de pedagogia 
da Uneb/campus VIII para a formação da consciência étnica dos pro-
fissionais da educação em atuação em escolas públicas ou privadas, 
mostrou-se relevante para compreender o potencial do currículo para 
a consolidação das práticas pedagógicas dos profissionais da educa-
ção, a incompatibilidade entre o saber institucional e a realidade da 
Educação Básica, a importância da universidade para a sociedade, a 
influência indispensável das Ciências Sociais para o curso de pedago-
gia, a necessidade de formação continuada para a ressignificação dos 
saberes e fazeres, a significativa colaboração dos grupos de pesquisa 
e centros acadêmicos para subsidiar e direcionar a formação e o com-
promisso com a interdisciplinaridade.

Ao refletir a estrutura teórica e os pressupostos filosóficos do 
curso de pedagogia que colaboram para a formação de profissionais 
com consciência étnica, consideramos que atende ao processo forma-
tivo para compreender a diversidade cultural, o racismo estrutural e 
institucional e problemáticas decorrentes das questões étnicas. Assim, 
concebemos que esta formação do ponto de vista teórico, é capaz de 
habilitar pedagogos da práxis para a desmistificação do racismo estru-
tural presente no espaço escolar e na sociedade. No entanto, algumas 
limitações reveladas na pesquisa, podem ser elencadas como: insufi-
ciência de docentes com a apropriação das temáticas raciais, ausência 
de compromisso com a universidade e com a sociedade em geral, 
infraestrutura material e imaterial da universidade, insuficiência das 
políticas estudantis, falta de fundamentação teórica e principalmente 
ausência de diálogo com a Educação Básica.

A discussão sobre os processos identitários étnicos e suas 
implicações na prática pedagógica docente, revelou que as identida-
des não são fixas e sim passíveis de mudanças, no sentido de evitar 
estigmas que impossibilitam o reconhecimento identitário e dificultam 
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o pertencimento do sujeito em todas as dimensões. Consideramos que 
ao assumir a identidade, em qualquer campo da existência, abre-se a 
percepção sobre o significado das lutas sociais e das conquistas por 
uma sociedade mais justa e menos desigual.

A pesquisa de campo verificou aspectos teóricos e práticos da 
formação em pedagogia, através da pesquisa bibliográfica, das infor-
mações dos egressos deste curso, profissionais atuantes em escolas 
públicas e privadas, sujeitos desta pesquisa. Dentre estes aspectos, 
destacamos o não reconhecimento de alguns sujeitos que não se 
identificam como negros e se afirmam como pardos e pardas, repre-
sentando uma limitação na compreensão da etnicidade e da formação 
do povo brasileiro. Percebe que estes profissionais tem dificuldades 
em identificar problemáticas raciais no cotidiano do espaço escolar na 
proporção que reconhecem o racismo estrutural.

As evidências apresentadas nesta pesquisa mostram que o 
curso de pedagogia precisa ressignificar as práticas docentes, criando 
espaços de diálogos disciplinares e interdisciplinares que possa con-
tribuir para uma formação pedagógica humanizada e inclusiva. Em 
relação ao cumprimento da Lei nº 10.639 registra-se a necessidade das 
escolas apropriarem-se de ações curriculares distribuídas, no decorrer 
de todo ano letivo.

Por fim, destacamos a necessidade de implantar a avaliação 
institucional como um mecanismo de formação continuada que via-
biliza a autocrítica e promove o trabalho colaborativo para diminuir as 
lacunas que limitam a possibilidade de uma ação institucional formati-
va coerente com o projeto curricular do curso.
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NECROBIOPODER NA ESCOLA: 
REFLEXÕES SOBRE VIDA E MORTE  

NO ESPAÇO ESCOLAR

Juliane Costa Silva 

RESUMO
O presente estudo constitui-se como uma malha textual provocativa para 
pensar a escola como um espaço de disputa entre políticas de vida e de mor-
te para os sujeitos da diferença. Assim, a partir do conceito de necrobiopoder 
problematizamos a escola e suas práticas institucionalizadas de fazer morrer 
ancoradas em uma política educacional atual de desmonte da educação. 
Nesse sentido, o texto elenca alguns pontos reflexivos, tensionando e ques-
tionando o seu leitor acerca da escola e a importância de ela reconhecer 
as existências desses sujeitos subalternizados como uma política efetiva em 
suas práticas. Para tais reflexões, fazemos uso de algumas incitações trazidas 
por Foucault (1994), Spivak (2010), Bento (2018) e Mbembe (2016). Não bus-
camos finalizar as proposições lançadas nesse texto, apenas vamos tecendo 
que os corpos diferentes estão em processo não apenas de insurgência, mas 
de uma luta diária pela vida.
Palavras-chave: Escola. Necrobiopoder. Vida. Morte.
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INTRODUÇÃO

Começo esse texto com a premissa da deformação. É preciso 
deformar a escola. A escola da monocultura de saberes, da vigilân-
cia dos corpos, da colonização de saberes e fazeres. Pedimos assim, 
a escola como uma instituição viva uma licença “deixa eu bagunçar 
você”. Vamos bagunçar a escola, desamarrar as amarras, vamos viver 
e morrer menos. Diria que essas palavras resumem o que tento pensar 
aqui, vidas na escola, políticas de existência. Queremos uma escola 
que é vida, tem estratégias de vida, mas, sobretudo, que tem políticas 
de vida para todes, todas e todos.

Quando pensamos a escola como um espaço de poder, algumas 
vezes deixamos escapar um olhar mais amplo sobre essa instituição tão 
investigada e tão pouco ainda compreendida em tantas e diversas nuan-
ces. O poder, como um instrumento relacional, inscreve-se e encarna-se 
em muitos cenários, instituições e comportamentos. A naturalização 
da ordem das coisas, a busca por verdades absolutas, a higienização 
social são alguns dos instrumentos que nos revelam como o poder se 
infiltra socialmente e se corporifica em nós. O poder é um fenômeno 
de continuidade. Ele não se finda com algumas ações, mas precisa ser 
desconstruído cotidianamente por cada um de nós. O poder foi fortale-
cido e historicamente, ele não aparece de maneira inesperada, ele está 
enraizado e estruturado por muitas instituições e comportamentos.

Compreender a escola não é um exercício fácil, olhá-la em seus 
múltiplos ângulos, projetos e currículos requer de nós estarmos aten-
tos ao poder. Afinal, “É preciso estar atento e forte. Não temos tempo 
de temer a morte” (GIL; VELOSO, s.d.). A escola é uma instituição de 
poder, sobretudo, a escola é um espaço de relação de poder, de natu-
ralizações, verdades absolutas, normatizações e normalizações. Entre 
os silêncios, gritos e pausas a escola se constitui como uma estrutura 
de poder bem fortalecida.
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Assim, meu primeiro olhar sobre a escola parte da compre-
ensão desse espaço como um território de poder, colonialidades, 
normalizações e subalternidades. Não me interesso por conclusões ou 
diagnósticos acerca da escola nesse contexto, o que faço são provo-
cações para pensarmos como ela tem atuado em alguns momentos 
a favor de um poder hegemônico, patriarcal, machista e racista. Com 
isso, não afirmo a escola como um espaço ruim, não, penso que a esco-
la tem uma grande responsabilidade na fomentação de uma formação 
social, cultural e histórica na vida de todos que ali estão. Assim, ela é 
espaço também de rasuras, de desconstrução e de possibilidades de 
existência. Entre políticas de vida e de morte a escola constrói-se. Nes-
sa perspectiva, o objetivo central desse texto é compreender como a 
escola tem se organizado historicamente como um espaço conflituoso 
entre as políticas de vida e de morte ao mesmo tempo.

O que tento fazer nesse texto são provocações, ainda iniciais, 
sobre a escola como um espaço de aberturas, mortes, vidas e rasu-
ras. A escola como um território de morte e de vida. A escola em 
seu necrobiopoder. Para isso, volto-me para autores como Achille 
Mbembe para pensar o conceito de necropoder, o conceito de Spivak 
de subalternidade e discurso, os estudos de Foucault (1994) a partir da 
análise do governo de si e dos outros. Principalmente, volto-me para 
a construtora do conceito de necrobiopoder – Berenice Bento (2018).

ESCOLA PARA QUEM?

A ideia de necrobiopoder vai sendo pautada nessa escrita a 
partir dos estudos de Berenice Bento (2018), ressaltando o conceito 
que se tece entre os sentidos da biopolítica e da necropolítica e pro-
cura refletir o Estado como aquele que ao promover vida, também 
promove morte. O Estado é aquele que determina quem deve viver e 
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quem deve morrer, é também, aquele que dá a vida e que promove a 
morte, são as estratégias de governabilidade.

E o que isso tem a ver com a escola? A escola é um espaço de 
governabilidade, efeitos e estratégias. Quando compreendemos que 
na escola a diferença se faz presente a todo o instante, mas nem sem-
pre é pautada, ou mesmo, chega a ser completamente invisibilizada. 
Estamos falando de governabilidade de vida e de morte. Assim, não é 
possível pensar a escola apenas como espaço que promove socializa-
ções, formações e potencializações de sujeitos. A escola é, também, 
em consonância um espaço de morte, negação e invisibilidade. Vive-
mos uma escola que tem constantemente pautado a morte e a vida 
nos seus cotidianos.

Olhemos alguns exemplos, o sujeito negro que tem sua his-
tória negada, silenciada dentro da escola. É aquele sujeito que vive 
constantemente estratégias e políticas de morte. Já o sujeito branco 
e privilegiado que se vê a todo o momento representado nos livros e 
nos discursos hegemônicos, vivencia constantemente políticas de vida. 
Não procuro dizer que a escola dá vida ou faz morte, mas que estão no 
seio das estratégias escolares uma série de políticas ocultas e visíveis 
que caminham juntas entre vida e morte dos sujeitos escolares.

Os ritos de eliminação, negação e invisibilidades se modificam 
na escola de acordo com os corpos em vigilância. Assim, mesmo que 
em uma proposta similar de morte, sujeitos negros, gays, lésbicos, gor-
dos, trans, trasvesti experimentam modos diferentes e parecidos de 
morrerem. Ao retirarmos muitas vezes a humanidade desses sujeitos 
a partir de um olhar animalesco ou de estranheza vamos descarac-
terizando esse sujeito em seu direito de viver. Não se mata somente 
fisicamente, se mata, também, subjetivamente. Afinal, mata-se em 
discursos, práticas, violências e silenciamentos. A violência vivida 
por determinados grupos na escola são pequenos experimentos das 
políticas de morte ou práticas de morte que eles irão vivenciar em so-
ciedade. A escola, portanto, como esse espaço de violação dos corpos 
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e das subjetividades, muitas vezes se configura nesse espaço de morte 
por tentar ainda atender a uma ideia colonizadora dos corpos.

Em um estado fascista, em quem os direitos são diminuídos, a 
humanização das pessoas é questionada e a violência é aplaudida. As 
arminhas estão nas mãos e a violência escancara-se. Nada mais atual, do 
que pensar em uma política de necrobiopoder em tempos Bolsonaristas.

O governo Bolsonarista, iniciado em 2019, já trouxe nos seus 
cem primeiros dias de governo muitas insatisfações e questões para 
discutirmos na Educação. Como não me interessa fazer um texto que 
problematize mais de perto sobre essas questões, proponho-me nesse 
momento, apenas pensar acerca das ações construídas para educação e 
como estas têm afetado diretamente a vida dos professores e dos estu-
dantes, sinalizando um retrocesso totalitarista e uma política de morte.

Para isso, bastaríamos elencar algumas questões emergentes 
nos primeiros cem dias de governo como: a extinção de secretarias 
em janeiro, por meio de decreto, foi extinta a Secretaria de Articulação 
com os Sistemas de Ensino (Sase), principal responsável por articular 
o Sistema Nacional de Educação (SNE) e prestar assistência técnica e 
dar apoio aos estados e municípios no processo de monitoramento e 
avaliação dos planos decenais de educação e na implementação do 
Piso Salarial Nacional. Assim como a Sase, o ex-ministro Ricardo Vélez 
Rodríguez extinguiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabeti-
zação, Diversidade e Inclusão (Secadi). O órgão era responsável pelos 
programas, ações e políticas de Educação Especial, Educação de Jovens 
e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educa-
ção Escolar Quilombola, Educação para as relações Étnico-Raciais e 
Educação em Direitos Humanos; O ex-ministro Vélez e o secretário 
de alfabetização Carlos Nadalim defenderam o método fônico como 
solução para os problemas relacionados à alfabetização, colocando o 
letramento como “vilão da alfabetização”.

A eliminação da Secadi nos fez retroceder muitos anos na esfera 
de reparação social e de valorização da diferença. Nos faz pensar que 



148COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

não temos mais um projeto de educação, ou mesmo, uma concepção 
de Educação, mas uma política educacional ultraconservadora e de 
extrema direita que ao acusar os professores e esse modelo de escola 
que temos de doutrinadores, exerce o seu papel de doutrinação ao 
tentar cada vez mais inserir uma ideia de militarização nas escolas e de 
descaracterização da Escola Pública como um serviço público e laico.

O ataque ao financiamento de qualidade, a tentativa de validar 
a educação domiciliar. Tem sido, do ponto de vista de uma política de 
estado, uma prática de desmonte a Educação. Sua regulamentação 
constava em uma das 35 metas prioritárias do plano de 100 dias de 
governo de Bolsonaro e está atribuída ao Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, a criação da Subsecretaria de Fomento às 
Escolas Cívico-Militares. Braço da Secretaria de Educação Básica (SEB), 
a divisão deve fomentar, acompanhar e avaliar a ampliação de escolas 
e modelos de gestão compartilhada entre as Secretarias de Educação, 
o Exército, as Polícias Militares (PM) e o Corpo de Bombeiros.

Como não pensar que vivemos um tempo em que a escola tem 
sido pautada em uma política educacional de necropolítica?

A desconstrução das políticas públicas para diversidade, a ideia 
de escolas ultraconservadoras e militarizadas nos deixa cada vez mais 
preocupados com o por vir, a ideia de um governo que pensa a educa-
ção de maneira conservadora nos coloca novamente no passado, nos 
faz reviver uma educação como privilégio para poucos, mas acima de 
tudo, a educação como um fazer de adestramento dos sujeitos, como 
uma política educacional de fazer viver apenas os poucos, os privile-
giados, os que conseguem ser aceitos em um processo de higienização 
das diferenças.

Com uma política de educação de negação das diferenças, de 
apagamento das ideias de liberdade e criticidade, de uma política de 
higienização nas escolas e de deturpação dos conceitos de educar, 
alfabetizar e formar sujeitos, resta-nos perguntar nesse cenário, para 
quê Educação, para quem, a serviço de quem? Uma Educação que vai 
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sendo construída em um processo muito análogo a uma política de 
Estado de Exceção.

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse senti-
do, como a instauração por meio do estado de exceção, 
de uma guerra civil legal que permite a eliminação 
física não só dos adversários políticos, mas também de 
categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, 
apareçam não integráveis ao sistema político (AGAM-
BEN, 2004, p. 13).

O totalitarismo moderno chega até nós de diferentes formas, 
mas, sobretudo, pensando a partir do olhar sobre a diversidade per-
ceberemos que o Estado de Exceção legitima a morte e a eliminação 
de cidadãos que não se integram ao padrão de normalidade: lgbts, 
negros, índios, dentre tantos outros corpos. Os corpos subalternizados 
e colonizados não são legitimados como dignos de vida, de existência, 
de integração ao sistema político. Entre um patamar de indetermina-
ção entre a democracia e o absolutismo temos vivido analogicamente 
a um Estado de Exceção. Na farsa de uma luta pela democracia, vemos 
cada vez mais o sistema democrático ser desconfigurado e remodelado 
a um espelho de um novo totalitarismo. Uma educação e uma escola 
produzida para deixar morrer muitos, exterminar corpos, diferenças, 
higienizar a escola, a sociedade e a liberdade de expressão.

O cenário político atual reverbera em todas as suas ações a ten-
tativa de uma colonialidade dos corpos. Na máxima de Deus, família e 
pátria, muitos corpos são violentados. Afinal, a crença em Deus não 
contempla a todos, que modelo de família estamos falando e pátria 
para quem? Sabemos que para aqueles corpos que nascem fora do pa-
drão e marcado por suas diferenças, nem sempre cabemos na pátria, 
nos modelos de família e nos modelos de religião.

Nessa perspectiva, a escola está a serviço de quem, de quais 
corpos? Qual o conceito de família, de pátria, de vida que temos viven-
ciado na escola? A escola se inscreveu historicamente em um processo 
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de silenciamento das diferenças. Ela tem formado/forjado identidades, 
silêncios e corpos. Por trás de discursos totalitaristas temos cada vez 
mais vivenciado uma escola que tem respirado entre um discurso con-
servadorista, mas, também, tem suspirado a construções de rasuras.

A escola construiu-se em uma perspectiva de política de saber e 
fazer colonizado que privilegia um discurso não afetivo com os sujeitos 
da diferença. Para Silva (2014, p. 81), “a identidade e a diferença não 
são, nunca, inocentes”, afinal onde existe oposição ali o poder está. 
Estão inscritos, nas marcas da identidade e da diferença, o incluir e o 
excluir, a normalização e a classificação.

O corpo classificado como diferente por um sistema capitalista, 
machista e racista é o alvo da escola e da sociedade para ser forjado. 
Há uma preeminente negação das existências pautadas em agendas 
políticas e escolares do cristianismo, da heterossexualidade compulsó-
ria e do racismo estruturado.

Segundo Foucault (2009), a sociedade fabrica diferentes dispo-
sitivos de construção/manutenção do biopoder, isto é, instrumentos e 
discursos que são responsáveis por disciplinar os corpos e controlá-los, 
governa-se a vida e a morte. Encobrimos os corpos de outros sujeitos 
pautados na perspectiva de que há um Deus único a ser seguido, um 
jeito de ser homem e mulher na sociedade e classificando os corpos 
em brancos e negro, opressores e subalternos.

Nesse interim, Butler (2015), por sua vez, nos aponta que o 
corpo não pode ser pensado como algo naturalizado, mas precisamos 
pensá-lo como significado e como significação, ou seja, ele só pode ser 
entendido a partir da compreensão de que a linguagem e o discurso 
o constroem. São esses discursos de legitimação de controle e poder 
que estão sendo pensados aqui. O discurso que determina o outro 
corpo, outros sujeitos, outras vidas que não importam. É no discurso 
de poder que iremos pensar as políticas de existências, os corpos e 
vidas que importam e aquelas que precisam a todo o momento fazer 
suas insurgências de vida.



151COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

NECROBIOPODER E A ESCOLA

Quando lembro das minhas histórias de infância, escolarização, 
automaticamente volto a um tempo em que não me deixei morrer. 
Meu corpo negro que chegou ao Ensino Superior como estudante e, 
posteriormente, como docente, criou muitas rotas de fugas para não 
morrer na escola.

Entre o racismo velado e escancarado, muitas foram as estra-
tégias de governabilidade utilizada na escola por professores, colegas 
de sala, gestores e do currículo para me silenciar, me fazer morrer. A 
morte aqui não está no corpo físico, apesar de sabermos quais são os 
corpos que mais morrem fisicamente, os subalternos. A morte aqui 
está inscrita em um sentido mais amplo, a morte que silencia, cala, 
nega e desumaniza. Entre os apelidos de mata atlântica ou neguinha 
por meus cabelos crespos e minha cor da pele. Resistir e resisto para 
poder hoje falar sobre a escola.

Meu corpo preto, desumanizado e silenciado foi muitas vezes 
cancelado e eliminado na escola. Ao mesmo tempo em que me de-
sumanizavam, forjava-se uma política de formação e de escolarização 
que parecia me oferecer sempre as melhores coisas, mas que eu não 
era capaz de alcançar ou acompanhar. Outros corpos viviam, enquan-
to, o meu estava sendo morto.

Esse texto, porém, não é sobre mim, mas também sobre mim. 
É sobre corpos abjetos, marginalizados e negligenciados que foram 
sendo mortos no espaço escolar. É sobre uma escola que em tempos 
de pandemia (covid-19), deixou muitos sujeitos morrerem com o 
escancaramento das desigualdades sociais, das dificuldades de conec-
tividade e do não acesso à escola.
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Proponho nomear de necrobiopoder um conjunto de téc-
nicas de promoção de vida e da morte a partir de atributos 
que qualificam e distribuem os corpos em uma hierarquia 
que retira deles a possibilidade de reconhecimento como 
humano, e que, portanto, devem ser eliminados e outros 
que devem viver (BENTO, 2018, s.p.).

Se para Foucault é possível controlar a vida a partir de práticas 
que gerem a vida e que o Estado ao se ausentar dessas políticas de 
vida, executam políticas de morte. A partir de Mbembe (2016) po-
demos pensar que não estamos mais falando de uma suspensão da 
morte, mas de um fazer morrer. A necropolítica é uma forma de pensar 
a gestão do estado a partir do capitalismo em uma produção de morte. 
O sistema capitalista sustenta um fazer da morte. Nesse sentido, o 
sistema capitalista estruturado produz morte todos os dias a partir de 
diferentes tentáculos.

Não temos como não pensar a necropolítica a partir da dife-
rença. Os sujeitos que estão para morrer são os sujeitos da diferença, 
esse outro que é construído a partir de um referencial de normalidade. 
Independente, de onde nos filiarmos, seja a partir da concepção de 
subalterno de Spivak (2010), da necropolítica de Mbembe (2016) ou 
da Biopolítica de Foucault (2014) estamos pensando a escola como 
essa instituição que como um tentáculo de poder, também, está 
estruturada em uma gestão da morte. A gestão da morte na escola 
inscreve-se de maneiras diferentes, mas também é um reforço desse 
Estado de Exceção, a partir de uma ausência de práticas, por exemplo, 
de acolhimento, visibilidade, politização das identidades, inclusão das 
pautas de raça, etnia, religiosidades, gênero e sexualidade.

A lentidão no reconhecimento da escola acerca dos nomes 
sociais dos sujeitos trans, a ausência da discussão de gênero, sexu-
alidade e raça na escola, são estratégias de morte, do fazer morrer 
queles sujeitos que não se enquadram em uma lógica privilegiada 
que merecem viver. A necrobiopolítica é tentacular e sistemática 
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(BENTO, 2018). Ela se espalha nas paredes, cotidianos, currículos, 
práticas e pedagogias da escola. As relações de poder nas escolas 
muitas vezes parecem invisíveis, pois já foram naturalizadas, de tal 
modo, que temos dificuldade muitas vezes de reconhecer as hierar-
quias pré-determinadas naquele espaço.

Na história brasileira do Estado, “dar a vida e dar a 
morte” não podem ser pensados separadamente. 
Quando eu digo dar a vida e dar a morte me distancio da 
posição de Foucault, segundo a qual o Estado moderno 
tem como fundamento “fazer viver, deixar morrer”. O 
verbo “deixar” sugere que o Estado não irá desenvolver 
políticas de morte. Ao contrário, afirmo que há uma rei-
terada política de fazer morrer, com técnicas planejadas 
e sistemáticas. Ao mesmo tempo, me distancio também 
de Agamben (2013) porque nem todas as vidas são nuas. 
Algumas nascem para viver, outras se tornam vidas ma-
táveis pelo Estado (BENTO, 2018, s.p.).

Para mim, está claro que vivemos como nos alerta Bento (2018), 
ou seja, em uma política estruturada de morte, não deixamos morrer, 
fazemos morrer em práticas cada vez mais recorrentes, aprimoradas e, 
muitas vezes, silenciosas e silenciadoras. Entre a escola sem partido e a 
Ideologia de gênero vemos emergir na escola uma onda ainda maior do 
ódio como política de existência. Cenários nebulosos do levantamento 
de uma direita reacionária e conservadorista que sustenta um governo 
político em nome de Deus, da pátria e da família. Quem tem direito a 
viver? O discurso de ódio que tomou ainda mais conta da sociedade 
reflete-se sempre na escola, como esse espelho social de práticas, es-
tratégias e políticas. Ao falarmos de uma escola sem partido, estamos 
fomentando uma estratégia de morte para o direito do pensar, expres-
sar-se, existir. A escola sem partido como uma política da morte nos diz 
muito sobre como pensamos a alienação e a subversão na sociedade.

Assim como, a concepção de uma Ideologia de gênero que 
sustentada por um discurso religioso não está para garantir vidas, mas 
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para fazer morrer, para despertar ódios e sustentar preconceitos. Para 
aqueles que ainda desconhecem a Ideologia de gênero construiu-se 
como uma política do Vaticano, que chega nas eleições passadas for-
temente, a partir do discurso do atual presidente. A propagação da 
Ideologia de gênero nada mais é do que a uma política de eliminação e 
de silenciamento para os corpos a partir da concepção de gênero. For-
ja-se um discurso de que a escola e os professores estão produzindo 
materiais para ensinar os estudantes a burlarem a experiência hete-
rossexual. Ensina-se a ser gay, lésbica, ensina-se a heterossexualidade 
como algo ruim.

Esse discurso pauta-se em uma política evidente que nega a 
política dos corpos e das existências e que tende a partir de discursos 
falsos e equivocados silenciar as rasuras dos corpos diferentes. É uma 
clara política de tentar deixar morrer, resistências, vidas e a autonomia 
dos professores. Há uma tentativa de desmontar as pequenas rasuras 
que estamos conseguindo fazer na educação a partir das pautas do ra-
cismo, do gênero e da sexualidade. A escola é um território em disputa 
dos corpos que obedecem e desobedecem às ordens e a necropolítica 
se incorpora nela à medida que se exerce livremente o direito de matar. 
Desumaniza-se os corpos para matá-los. Estamos vivendo uma nova 
política de guerra que está nas nossas mãos diariamente, enquanto 
professores, vamos usá-la ou exterminá-la?

(RE)EXISTIR E VIVER: PROVOCAÇÕES FINAIS

“Tudo é perigoso...É preciso estarmos atentos e fortes, não 
temos tempo de temer a morte” (GIL; VELOSO, s.d.). Nossos corpos in-
surgentes não têm tempo para temer a morte, precisamos insurgir na 
vida, para a vida. Quando querem nos silenciar, falamos. Quando nos 
oferecem ódio, oferecemos conhecimento e acolhimento, rasuramos, 
rompemos, fissuramos discursos. Pode o subalterno falar? Não só 
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pode falar, como estamos falando, pautando nossas diferenças, nossos 
corpos e nossas experiências. Estamos nos desnudando do medo de 
não existir para existirmos enquanto sujeitos e corpos que incomodam 
e existem. Spivak (2010) já nos alertava que “os subalternos são hete-
rogêneos”. Precisamos enxergar essas heterogeneidades para além de 
um sistema capitalista-machista-racista-lgbtfóbico, mas compreender 
as heterogeneidades em suas corporeidade e experiências.

Estamos exercendo nos nossos corpos uma política de vida e 
de existência na qual aprendemos a falar mais sobre nossas histórias, 
compartilhar experiências, trazemos para a escola a necessidade de 
formar professores e estudantes que pensem sobre seus corpos, vejam 
suas diferenças, compreendam suas singularidades, mas, sobretudo, 
reconheçam o outro como um corpo muitas vezes subalternizado e 
que está em disputa com o poder. Estamos tentando viver, quando 
todas as políticas educacionais de um desgoverno tentam nos matar.

“O controle da sociedade sobre os indivíduos não é feito ape-
nas por meio da consciência ou da ideologia, mas também no corpo e 
com o corpo. Para a sociedade capitalista, a biopolítica é o que mais 
importa, o biológico, o somático, o físico” (FOUCAULT, 1994, p. 210). É 
a todas essas formas de controle que resistimos e insurgirmos. Nossos 
corpos diferentes, desumanizados estão vivendo, apesar, das políticas 
de morte. Estamos tecendo movimentos, nos unindo e nos fortalecen-
do pela luta por uma escola que não esteja mais alicerçada em práticas 
e políticas do fazer morrer, mas que possamos viver a/na escola.

Assim, que possamos escrever outras histórias sem tantas 
marcas de silenciamentos, dores e apagamentos e retrocessos. Que 
nossas conquistas cheguem à escola e se façam presentes na escola. 
Professores e alunos/as/alunes não precisam de uma escola que go-
verne seus corpos. Precisamos de uma escola da liberdade, do saber, 
do fazer, das acontecências, das experiências, de vida. Não buscamos 
apenas sair de uma Pandemia que alarmou ainda mais as políticas de 
morte, queremos que a escola junto com o Estado pratique políticas 
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de vida e deixem de nos matar. Nossa luta hoje tem sido de produzir 
uma formação de professores e de estudantes que não se sustentem 
em uma política de ódio, ou mesmo, uma lógica capitalista do fazer 
morrer. Mas na produção de cidadãos que não são cidadãos de bem, 
mas cidadãos de existências diversas. Queremos não olhar para a esco-
la e para os nossos professores e estudantes a partir de uma lógica da 
necrobiopolítica. Não queremos mais falar sobre a morte dos nossos 
corpos, mas sobre as existências e vidas dos nossos corpos.

Esses escritos aqui têm sido para pensar sobre essa escrita que 
a partir do meu corpo marginalizado, coloca-se no lugar de formadora 
de professores e de estudantes da Educação Básica para acessarmos 
uma pequena análise sobre o que temos vivido na escola e sobre as 
lutas que temos vivenciado para fazer da escola uma história de todas, 
todos e todes. Deformar a escola em suas estruturas é nossa luta, uma 
luta para vivermos, para ajudarmos outros a também viver.
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RESUMO
Conforme nos aponta Goodson (1995), o currículo constitui-se como uma tra-
jetória de disputas e relação de poder, de modo que nas instituições de ensino 
predominam os saberes “considerados socialmente válidos”. Sendo assim, a 
cultura escolar tende a padronizar pautas educativas eurocentradas, legitiman-
do assim, identidades universais e homogeneizadas que excluem o acolhimento 
das diferenças. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou analisar práticas 
docentes cujas vivências pedagógicas tiveram suporte no trabalho com obras 
literárias afro-brasileiras, visando ao cumprimento da Lei nº 10.639/03, atua-
lizada mais recentemente pela Lei nº 11.645/08, no contexto escolar de três 
escolas que ofertam Ensino Fundamental I, num município do interior do norte 
do estado Bahia. Para tanto, buscamos suporte numa abordagem qualitativa, a 
partir da Observação Participante, entrevistas semiestruturadas com professo-
res do 1º ao 3º ano, bem como, com seus respectivos educandos. Ao final do 
processo, analisamos que o racismo estrutural e o déficit na formação docente 
são fortes entraves no desenvolvimento de uma educação antirracista. Ainda 
que as práticas tenham boa intencionalidade, as representações, equívocos e 
estereótipos subvertem as intenções do currículo.
Palavras-chave: Educação Contextualizada. Currículo. Relações Étnico-Ra-
ciais. Estereótipos. Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

A padronização do ensino norteia as pautas educativas para 
uma perspectiva de vivências centradas no eurocentrismo e na uni-
versalidade, tornando as nossas escolas indiferentes à presença das 
diferenças dos sujeitos que as constituem e que se manifestam diaria-
mente, mas que são abafadas, tendo em vista um discurso de igualda-
de, forjado para sustentar a exclusão do acolhimento da diversidade 
cultural, legitimando assim, identidades universais e homogeneizadas.

Nesse sentido, as instituições de ensino formal tendem a 
limitar e a significar a existência humana a partir de aspectos culturais 
dominantes, ratificando que o currículo, conforme nos diz (GOODSON, 
1995), constitui-se como uma trajetória de disputas e relação de poder 
e não apenas como um processo de transmissão de saberes puros de 
conhecimento, mas sim, de saberes que são selecionados e “conside-
rados socialmente válidos”. Portanto, segundo (SILVA, 2010, p. 27), “o 
currículo produz e nos produz”. A essência que permeia e integra o 
repertório curricular é, também, parte significativa daquilo que somos, 
nos tornamos e nos tornaremos. No âmbito daquilo que somos, nos 
colocamos nesse texto, como professora negra, em que desde o início 
da docência, percebemos o alto número de tantos outros sujeitos ne-
gros que frequentam nossas escolas, mas que não se reconhecem nos 
currículos que movimentam as vivências nelas e que ouvem e veem, 
desde a mais tenra idade, atitudes e discursos carregados de discrimi-
nação racial serem invisibilizados e tratados com indiferença, sendo 
considerados por muitos profissionais da educação como bobagem, 
brincadeira de criança, ou apenas uma piada engraçada; fortalecendo 
assim, o racismo educacional; Atitudes indiferentes como esta, tornam 
o ambiente escolar uma instância social repleta de uma agressiva 
realidade em que as diferenças étnico-culturais são desrespeitadas, 
corroborando, pois, com a propagação de preconceitos que atingem 
de modo cruel os sujeitos marginalizados, no contexto escolar. Sendo 
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assim, quando falamos em Educação Contextualizada, precisamos 
considerar os sujeitos que habitam e dão vida ao espaço escolar, e, 
neste caso, não podemos ignorar um contexto construído por meninas 
negras e meninos negros.

Logo, desenvolver uma Educação Contextualizada no âmbito 
das instituições de ensino é, também, defender o enegrecimento do 
currículo. Apesar de serem as crianças negras o maior número de 
estudantes que dão vida e movimento às escolas públicas, durante 
apresentações e eventos promovidos por estas instituições, por exem-
plo, ainda é bastante raro vê-las ocupar o lugar da princesa, da fada, 
do príncipe, ou de qualquer outro modelo considerado belo, dentro do 
padrão estético socialmente aceitável.

Na escola, os pequenos vivenciam a negação de sua condição, já 
nas suas primeiras experiências, no contato com os textos e com as his-
tórias infantis, onde os personagens bem-sucedidos e felizes são sempre 
caracterizados a partir dos padrões do branco europeu. Desse modo, 
estão envoltos a situações em que, desde a mais tenra idade, aprendem 
a negar a sua cor e sua identidade, em razão da ausência de um referen-
cial étnico racial positivo, que ajudaria a fortalecer a sua autoimagem.

Essa situação nos leva a compreender quão importante é travar 
lutas a favor da descolonização curricular, nos colocando numa situa-
ção de disputa e subversão ao currículo homogêneo que ainda tende a 
se manifestar de modo racista, mesmo quando se propõe à ampliação 
e à discussão do respeito à diversidade. Nesta jornada, não é difícil 
observarmos algumas poucas crianças que ao arriscarem desobedecer 
e a não se renderem ao padrão estético europeu ditado pelo currí-
culo dominante, ouvirem de outras crianças expressões depreciativas 
como: “cabelo ruim”, “juba de leão”, “nega preta”.

Atitudes como essas deveriam ser, imediatamente, problema-
tizadas e discutidas pelo educador junto aos educandos. Todavia, por 
vezes, já presenciamos colegas de trabalho se referirem a algumas 
crianças, usando expressões imperativas e exclamativas, tais como: 
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“Prenda o seu cabelo!”; “Olhe aquela juba!”; “A mãe de ‘fulana’ não 
cuida do cabelo dela!”, entre tanto outros. Na percepção de (CAVAL-
LEIRO, 2003), em situações como estas, que envolvem conflitos na 
escola, geralmente, as crianças negras vitimadas tendem a manifestar 
um comportamento inativo, o que revela um sentimento de “medo, 
dor e impotência”.

Esses fatores só confirmam a atenção que os educadores preci-
sam ter a quaisquer sinais de tratamento discriminatório que inferiorizam 
os envolvidos. Afinal, em casos como estes, prevalece, com maior força, 
a voz das crianças que se dirigem com xingamentos e palavras negativas 
às crianças negras. Todavia, a escola que deve promover a socialização 
e a integração saudável entre os distintos sujeitos ainda é a mesma que 
edifica o muro da discriminação escolar, que segrega, que exclui, que 
intimida os educandos a partir do parâmetro de raça, gênero, orientação 
sexual, classe social. É a mesma escola que rejeita a diversidade humana, 
que oprime os educandos que integram os grupos considerados inferio-
res, nas variadas hierarquias construídas socialmente.

Problematizar esta realidade, perceber-se como possível sujeito 
vetor de discriminação, refletindo e buscando meios de superação dos 
seus próprios preconceitos, deve ser uma postura de todo e qualquer 
professor e professora comprometido e comprometida com uma esco-
la mais plural, humanizada e feliz. Enegrecer o currículo, desabafando 
as identidades negras, tirando-as do lugar do emudecimento gritante 
a que são submetidas todos os dias, num currículo universalista, é con-
textualizar as vivências, a partir da inclusão das subjetividades desses 
sujeitos na rotina escolar, sem, contudo, negar outras histórias, outros 
saberes, outras lutas. É, conforme nos diz (SANTANA; SANTANA; MO-
REIRA, 2012), considerar o “Outro”, sempre como um “Outro” legítimo 
e não marginalizado, construindo uma relação de preocupação entre 
seres humanos culturalmente diferentes entre si.

Porém, é preciso destacar que o racismo estrutural ordena as 
normas e padrões que regem a realidade, assim, temos convicção por 
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exemplo, da imensa fragilidade que os professores enfrentam para 
lidarem com as pautas relacionadas às questões raciais, afinal, foram 
e são pautas inexistentes durante todo o nosso percurso formativo. A 
formação docente (inicial e continuada) é fragmentada, frágil e ainda 
quase inutilizada no desenvolvimento de um trabalho pedagógico que 
vise ao cumprimento da Lei nº 10.639/03 a qual torna obrigatório o 
ensino da história, cultura africana e afro-brasileira nas escolas e mais 
recentemente, a Lei nº 11.645/08, a qual estende este estudo à comu-
nidade indígena.

Logo, as dificuldades na abordagem destas questões, nas 
instituições de ensino é um desafio nada fácil de ser vencido, numa 
sociedade que ainda necessita superar a hegemonia do discurso euro-
cêntrico dos materiais pedagógicos, bibliográficos e midiáticos dispo-
níveis, bem como, o racismo impregnado nas distintas esferas sociais.

Assim, tendo como referência as leis supracitadas, a Secretaria 
de Educação de um Município localizado no interior do norte do estado 
Bahia, nos últimos cinco anos, tem buscado fomentar estas discussões, 
tendo iniciado primeiramente com as séries do Fundamental I, am-
pliando até o ano de 2020, à Educação Infantil e Fundamental II, tendo 
como suporte obras literárias infanto-juvenis.

Desse modo, nos interessamos em analisar como as escolas 
municipais potencializam a representação do negro e sua estética, nas 
séries iniciais, bem como, o modo como as crianças negras se sentiram 
representadas nesses espaços. Para tanto, investigamos essa vivência 
relacionada às questões étnico-raciais nos últimos cinco anos e desde 
a sua gênese, desenvolvendo o estudo numa abordagem qualitativa, a 
partir da Observação Participante e entrevistas semiestruturadas, em 
3 escolas do município.

É indispensável ressaltar, que ao estabelecer a vivência de um 
currículo que possibilite a inclusão de conteúdos afrocêntricos bem 
como a inserção da cultura indígena, ampliando as discussões e ins-
trumentos contra o preconceito e a discriminação racial, valorizando a 
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cultura essas culturas numa perspectiva positiva, as referidas leis não 
propõem a substituição desta perspectiva de currículo em detrimento 
do currículo que apresenta um viés branco-europeu ou asiático.

Muito pelo contrário, busca-se não uma “vingança”, novas 
excludências ou inversão de grupos a serem considerados o centro das 
narrativas hegemônicas, mas sim, a subversão/desconstrução de um 
currículo tradicional, homogeneizador e dominante. A superação de 
um currículo opressor que despreza a diversidade e a multiplicidade.

Embora existam muitos fatores que dificultem a efetiva pratici-
dade da Lei nº 11.645/08, como os já citados conteúdos dos materiais 
pedagógicos, sobretudo, o livro didático, bem como, as lacunas e limi-
tações presentes na formação docente, no que se refere à discussão 
ligada à racialidade, a Secretaria Municipal de Ensino que norteou 
o trabalho foco desta pesquisa, investiu na abordagem do tema em 
questão, tendo como suporte distintas obras literárias.

No entanto, por questões de limite de espaço, iremos aqui nos 
deter, às vivências cujo foco foram as pautas baseadas em literaturas 
afro-brasileiras, mais especificamente, nos deteremos à primeira expe-
riência observada e seus desdobramentos, voltados para o conteúdo 
da obra O Cabelo de Lelê (BELÉM, 2007).

TENTATIVAS, DESENCONTROS E INTERPRETAÇÕES  
DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A REPRESENTAÇÃO  
DO NEGRO

As discussões referentes à diversidade étnico-racial não podem 
se restringir ao âmbito educacional, afinal, os problemas que envol-
vem as relações raciais são estruturais e tecem relações para além das 
instituições formais de ensino.

No entanto, tendo em vista o fato de que, historicamente, a 
escola brasileira formal e elitista foi negada ao povo negro, a Lei nº 
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10.639/03 é uma importante conquista institucionalizada para o reparo 
e aparecimento da história e cultura do nosso povo de forma efetiva, 
nos currículos escolares, estabelecendo a possibilidade de desestabili-
zação e de um contradiscurso em relação aos discursos hegemônicos.

As instituições de ensino necessitam, portanto, compreender 
que o ato de ensinar exige o ato de aprender a viver junto às diferen-
ças, rejeitando qualquer forma de discriminação, e, como nos ensinou 
(FREIRE, 2002, p. 20), é preciso rejeitar toda prática preconceituosa de 
classe, raça e gênero que “ofende a substantividade do ser humano e 
nega radicalmente a democracia”.

Os desafios para esta efetivação prática são muitos, entre eles, 
está a superação do silenciamento de muitas instituições de ensino 
em relação ao referido tema de estudo. Nesse sentido, levantamos 
as hipóteses de que o silêncio pode ser não apenas resistência ao 
enegrecimento do currículo, mas também, pouco conhecimento e 
preparo para uma abordagem significativa do que a Lei nº 10.639/03 
e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana propõem ou até mesmo, concordância com práticas racistas.

Diante disso, ressaltamos que os dados desta pesquisa foram 
construídos a partir da observação participante e de entrevistas com 
professores do 1º ao 3º ano, bem como, com alunos destas séries, com 
idades entre 6 e 8 anos, em três escolas da rede municipal de ensino. 
No contato com estes sujeitos, observamos que os professores deste 
ciclo de ensino receberam da Secretaria de Educação, uma Sequência 
Didática – conjunto de atividades planejadas e interdependentes entre 
si, visando ao alcance de um determinado conteúdo. De acordo com 
Zabala (1998, p. 18): trata-se de “um conjunto de atividades ordena-
das, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo 
professor como pelos alunos”.
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A sequência didática trazia um conjunto de intervenções pe-
dagógicas acerca do trabalho com a Obra Literária O Cabelo de Lelê. 
A primeira fase desta sequência consistia em sensibilizar e aguçar a 
curiosidade das crianças para o tema que viria a ser estudado por elas. 
Assim, nas escolas investigadas, houve a distribuição de cartazes com 
frases tais como: “Prepare-se! Vem aí Lelê!; Quem é Lelê? Qual é a cor 
de Lelê? De onde vem Lelê? Aguardem! Vocês se surpreenderão com 
Lelê!; Contagem regressiva, para a chegada de Lelê...”. Os questiona-
mentos eram distribuídos, diariamente. A cada dia, um novo cartaz, 
uma nova surpresa. A cada vez que estes escritos eram divulgados nas 
paredes das escolas, as crianças perguntavam, se inquietavam e mos-
travam-se bem curiosas para descobrirem esse mistério, o que tornou 
o momento bastante lúdico e atrativo para a criançada.

À medida que se aproximava o grande dia de apresentar Lelê 
aos alunos, em momentos distintos, acompanhamos a movimentação 
e os preparativos dos docentes. E foi exatamente nesse processo que 
começamos a perceber algumas lacunas no que se refere à discussão e 
compreensão das questões étnico-raciais por parte dos professores e 
de todos que compunham tais escolas.

Lelê, protagonista da narrativa em questão, é uma menina que 
não gosta do seu cabelo crespo e quer “dar um jeito” nele. Porém, 
ao pesquisar nos livros, descobre a história dos países africanos, 
consegue contextualizar a sua aparência, aceitar e ser feliz com a sua 
própria imagem diante do espelho. Convidando assim, o leitor a fazer 
o mesmo. Diante deste cenário, observamos professores preocupados 
com quem possivelmente iria representar a protagonista do livro, para 
dar maior concretude e realidade à narrativa. Pois bem, vimos pro-
fessores negros buscando outros professores para se FANTASIAREM 
de Lelê. E, até então, a iniciativa que vinha nos encantando, passou a 
nos inquietar e a se revelar como uma prática perigosa em torno das 
representações existentes, referentes à estética e às representações 
das características negras.
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Na Escola 1, a professora eleita para representar Lelê foi uma 
das docentes de pele com tom mais clara, o que a levou a buscar uma 
série de apetrechos para se FANTASIAR, de modo a assemelhar-se à 
personagem. Para tanto, pintou todo o rosto e os braços de tinta preta, 
colocou uma peruca Black power, retirou uma flor artificial do jarro 
que enfeitava a mesa para pôr na peruca, colocou uma calça preta, 
luvas pretas e um vestido colorido, inventando um negro que na con-
cretude da vida, é irreal, não existe, uma imagem que não representa 
a personagem do livro e muito menos as crianças negras que dão vida 
à escola. Colocando o negro, mais uma vez, na situação do ridículo, do 
cômico, do caricatural.

Na Escola 2, observamos que elegeram uma professora negra 
para representar Lelê. Tendo em vista as características fenotípicas da 
docente (pele com tom escuro, cabelo crespo), já se dispensava qualquer 
apetrecho para representação da protagonista da história. Porém, ainda 
assim, a professora pintou o rosto de preto, usou luvas, camisa de man-
gas compridas e calça preta para representar a pele de Lelê e colocou um 
vestido florido por cima. Ou seja, vimos uma docente negra estranhar 
ou ser indiferente a sua identidade e características fenotípicas naturais, 
sentindo a necessidade de recorrer à construção de uma imagem da 
representação do negro; reproduzindo os efeitos discriminatórios deri-
vados de uma herança pejorativa da imagem folclorizada do ser negro e 
negra, numa sociedade fortemente marcada por um padrão de beleza 
eurocêntrico. Na Escola 3, ao ter contato com o livro e ao observar a 
personagem, espontaneamente, uma professora negra com tonalidade 
de pele escura se autoidentificou e afirmou que dramatizaria a história 
para os educandos. A princípio, observamos a docente muito tranquila, 
sem demonstrar nenhuma preocupação com a busca de alguns dos 
apetrechos usados pelas docentes anteriormente citadas. Chegado o 
dia da apresentação, diferentemente das outras duas, a professora 3 
chegou à escola com uma roupa comum, sem nenhuma fantasia. Até 
que, nos pouquíssimos últimos minutos que antecederam o início da 
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apresentação, ela pegou o tecido TNT – fez um laço extremamente exa-
gerado na cabeça, pegou o restante do TNT e enrolou-o no corpo, como 
se pensasse: “Agora sim, estou vestida a caráter!”.

Nos três casos, as professoras foram recebidas pelos alunos 
com bastante euforia, palmas, gritos e muitos, muitos sorrisos. Tor-
nando-se bastante complicado acalmá-los, sendo que a todo o tempo 
numa das escolas, eles queriam descobrir quem estava por trás da 
tinta; na outra, queriam fotografar, outros riam, incontrolavelmente; e 
não foram poucas as tentativas utilizadas para convencer as crianças a 
ouvirem a história, principal motivo que justificava a presença “daque-
le personagem” na escola.

Perguntando a três crianças da Escola 1 (1º ano) o que elas 
tinham achado de Lelê, elas respondem sorrindo e gargalhando, quase 
sem conseguir emitir as palavras: “Lelê é muito, muito, muito engraça-
da” (Criança 1); “Ela é divertida!” (Criança 2); “Eu me diverti bastante 
com ela. Foi legal” (Criança 3).

Observamos que diante da montagem caricatural da perso-
nagem, muitos dos alunos restringiram-se à comicidade, ao perfil 
pitoresco e engraçado ao qual visualizaram. Na escola 2, nenhuma das 
crianças entrevistadas falou sobre o ser negro, prenderam-se apenas 
ao humor; e quando entrevistamos seis crianças do segundo ano, o 
parecer mais distinto que obtivemos foi: “Lelê conta a história de uma 
boneca negra divertida” (Criança 6, 2015).

Vale destacar que a obra não narra a história de uma boneca, 
mas sim, de uma menina. Porém, a superficialidade com que a menina 
negra foi representada criou nas crianças, a impressão de se tratar de 
uma boneca e não de um ser humano.

O modo como os professores, consciente ou inconscientemen-
te, representaram a personagem não ajudou a desenvolver de forma 
saudável, uma valorização da estética negra, uma vez que continuaram 
a destacar a forma limitada e os estereótipos que reforçam meios 
variados de preconceito, sobretudo, numa fase em que a criança está 
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construindo a sua identidade e precisa de referenciais positivos para 
elevar a autoestima, em relação a sua etnia.

Na escola 3, dois dias após a dramatização no pátio, a professora 
propôs uma caminhada junto aos alunos do terceiro ano, pelas ruas do 
entorno da escola, em que ela estaria vestida/fantasiada de Lelê. Para 
tanto, um dos acordos estabelecidos para participação da caminhada, 
era que todos os estudantes estivessem fardados e assim, devidamente 
identificados como alunos desta escola. Na data marcada, dois alunos 
foram sem a farda e, por isso, não puderam participar do momento 
junto à professora e aos demais colegas. Ao questionarmos sobre o 
motivo pelo qual tinham esquecido o acordo, um deles respondeu: “A 
gente veio sem farda porque a gente quis. Vou nada participar dessa 
palhaçada, né não? Vergonha danada!”, e o outro colega balançou a 
cabeça com um sinal de que apoiava a afirmativa.

As crianças são levadas a internalizarem os estereótipos 
construídos no imaginário social e reproduzidos também na escola, e 
podem criar uma imagem vergonhosa, distorcida e depreciativa de si 
mesmas, tornando isto, um empecilho na sua construção identitária, 
tendo em vista as representações que ridicularizam suas característi-
cas étnicas. A identidade da criança negra é constituída nas interações 
sociais, sendo, pois, essencial, que ela tenha garantido na escola, ele-
mentos positivos em relação à sua etnia, para que possa desenvolver 
sua autoestima.

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 
1998, p. 13) traz a afirmativa de que a escola pode “auxiliar as crianças 
a valorizarem suas características étnicas e culturais, ou pelo contrário, 
favorecer a discriminação quando é conivente com preconceitos”. 
Neste último caso, ainda temos o predomínio de escolas que desqua-
lificam, desfavorecem ou rejeitam as características e estética negra.

Outra intervenção que integrava o trabalho com a sequência 
didática a qual já nos referimos, foi a possibilidade de as crianças 
terem o contato com bonecas negras, fato ainda bastante restrito se 
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comparado às bonecas brancas. A partir dessa justificativa, a Escola 
1 confeccionou uma boneca preta para cada turma, a qual recebeu o 
nome de Lelê.

Uma professora nos relatou que a cada sexta-feira, o nome de 
uma criança era sorteado, para decidir quem levaria a boneca para 
casa e ficaria com ela no fim de semana. Todas as segundas-feiras, um 
estudante iniciava a aula contando aos colegas sobre suas vivências 
junto à boneca Lelê. Até que um dia, nas palavras da professora:

Uma aluna chegou com Lelê dentro da caixa. Eu estra-
nhei, porque todas as outras já chegavam empolgadas, 
com a boneca nos braços. Ao ser questionada sobre seu 
fim de semana, ela (de apenas 6 anos) afirmou que o fim 
de semana dela tinha sido um desastre. Disse que o pai 
falou que a boneca não era de Deus e, por isso, prendeu 
e isolou a boneca numa caixa, afirmando que tudo 
naquele final de semana havia dado errado por conta 
da boneca preta. Pela reação e o modo como ela falava, 
dava a entender que a boneca era um vudú. Depois, 
conversamos com o pai, falamos sobre a diversidade 
cultural, religiosa, etc. Ele disse que respeitava todo 
mundo, ele é evangélico, mas, enfim. É complicado essa 
questão, as pessoas acham que é macumba (Professora 
1, 2015).

O que temos neste caso, é um sinal de profunda intolerância. 
Um dos empecilhos que estão postos na real efetivação da Leis nº 
10.639/03; nº 11.645/08, também é a superação da resistência não 
só dos sujeitos no ambiente escolar, mas também, no ambiente 
familiar. Quando as discussões envolvem os personagens e temas 
afro-religiosos, estes costumam ser desvalorizados, diabolizados e 
marginalizados, por não se emoldurarem nos modelos culturais da 
religião do colonizador. Desse modo, destacamos o parecer da pro-
fessora ao afirmar que algumas ações são bem conflituosas para a 
criança, pois em muitos casos, “a escola constrói e quando o aluno 
chega em casa, a família descontrói”.
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A partir dessa experiência, compreendemos a necessidade de a 
Lei nº 10.639/03 e as Diretrizes serem conhecidas não somente pelos 
sujeitos responsáveis pela educação das crianças na escola, mas tam-
bém, pela família; buscando assim, esclarecer a todos os envolvidos 
no processo educativo de cada educando, que a garantia desta temá-
tica nas escolas brasileiras não se trata da exaltação de uma religião 
específica, mas do estudo e compreensão da cultura afro-brasileira, 
desmistificando a ideia fixa de homogeneidade.

Educar é ensinar a compreender, experimentar e respei-
tar as diferenças. O ensino e estudo responsável sobre 
religião devem ser multidisciplinares e multiculturais, 
sem valorizar, por exemplo, certos padrões que a cultura 
ocidental e burguesa coloca como universais e superio-
res (SILVA, 2004, p. 9).

Após vivenciarem diversas outras atividades propostas na sequ-
ência didática em estudo, as escolas municipais investigadas realizaram 
um desfile para exaltar a beleza negra. E o que vimos foram crianças, 
que assim como suas professoras, se sentiram na necessidade de se 
caracterizarem como “negras”, mesmo as de tons de pele mais escuro, 
sobretudo, as meninas, que tiveram como referência, a representação 
construída pelas docentes. Muitas delas fizeram vestidos de TNT, colo-
caram flores artificiais no cabelo, outras puseram detalhes de estopa 
na roupa, outras se encheram de colares da mãe, utilizaram saias flori-
das (de adultos), entre tantos adereços que não utilizam no cotidiano. 
Uma observação que chamou nossa atenção foi o fato de que todas 
as meninas se apresentaram com os cabelos soltos, a maioria seco e 
bastante volumoso, pois, segundo uma delas, os cabelos das negras 
são “black power”. Vemos então, o quanto o discurso pedagógico ao 
tentar trabalhar a diversidade cultural, racial, sem o devido preparo e 
esclarecimento, pode cometer o equívoco de padronizar e uniformizar 
a estética negra, como se houvesse um modelo específico de ser negra 
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e negro. Assim, as crenças e as percepções dos sujeitos são aplicadas 
no corpo, ditando as normas que os corpos devem seguir.

Ao final do desfile, muitas crianças se dirigiam ao banheiro, 
para desfazerem aquelas fantasias, como se quisessem sair da “fealda-
de” e voltarem ao normal, aos padrões da “brancura”, molhando, pois 
os cabelos e voltando a prendê-los (GOMES, 2002) nos ajuda a refletir, 
afirmando que embora a manipulação do cabelo esteja diretamente 
ligada ao comportamento social e cultural, quando se trata do negro 
brasileiro, este não é um processo que ocorre na ausência de confli-
tos, muito pelo contrário, na maioria das vezes, representa rejeição 
e negação ao pertencimento étnico-racial. O déficit na formação dos 
docentes e seus próprios preconceitos ainda são fortes agravantes no 
desenvolvimento de uma educação anti-discriminatória.

À medida que o racismo é ignorado, nas suas mais “simples” 
manifestações, vai ganhando espaço, aumentando a força do opressor 
e em muitos casos, diminuindo a força e autoestima do oprimido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que apesar de a Lei 10.639/03 ter sido imple-
mentada há mais de uma década, o estudo que envolve a História e 
Cultura Afro-Brasileira, nos contextos investigados, ainda reproduz a 
representação de personalidades negras a partir de um viés estereoti-
pado, fictício e caricatural, produto de um discurso social que em nada 
contribui para uma autoaceitação e valorização das características 
afro-brasileiras desses sujeitos. Logo, não basta garantir a inserção da 
História e Cultura Afro-Brasileira no currículo, mas, sobretudo, uma 
abordagem cuja perspectiva não esteja baseada na diferença como 
um desvio de norma, que não coloque os sujeitos integrantes deste 
grupo étnico numa situação de omissão, envergonhamento, exotismo 
e depreciação.
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Nesse sentido, compreendemos que não basta inserir temas 
ligados à pluralidade cultural nas pautas que permeiam o campo educa-
cional, pois, conforme esclarecem os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 2000), os conteúdos referentes ao tema pluralidade cultural, 
por exemplo, já estavam presentes no cotidianos da escolas, todavia, 
colaboravam mais com a disseminação de preconceitos, que esclarecen-
do e desconstruindo; manifestando-se, portanto, de modo inadequado.

As “brincadeiras” e piadas com teor racista ainda prevalecem 
com muita força nas instituições de ensino, tendo como foco principal 
o corpo, a estética negra (com ênfase no cabelo e na cor) e aspectos 
ligados às religiões afro-brasileiras. Nesse sentido, com a implemen-
tação da Lei 10.639/03 e sua atualização por meio da Lei 11.645/08, 
faz-se indispensável uma significativa atenção não somente aos 
materiais didáticos, mas, em especial, à formação docente. Currículo 
e formação são indissociáveis. Um professor que não compreende a 
sua identidade, não gosta de seu cabelo crespo e da sua cor, jamais 
conseguirá efetivar o cumprimento da lei de forma adequada, gerando 
assim, total distorção na intenção do currículo afrocentrado.

A preocupação com uma educação cuja perspectiva seja inter-
cultural está relacionada à Pedagogia do “acolher e escutar o outro”, 
em que há relação e preocupação entre seres humanos culturalmente 
diferentes entre si, o que exige uma descolonização, também, nos 
processos de formações.

Enquanto dinâmica essencial na educação e no currículo cuja 
abordagem preza pela interculturalidade, a formação se coloca como 
possibilidade de transformação, somente quando possibilita o reco-
nhecimento humano das demandas socioexistenciais, da história e 
cultura do outro que está em formação (MACEDO, 2014).

A abordagem intercultural produz assim, um novo modo de 
pensar e dialogar com as relações de aprendizagens, contrariando a 
homogeneização de um currículo monocultural e possibilitando um 
processo educativo descolonial que tem como política base, a valoriza-
ção das diferenças (SANTANA; SANTANA; MOREIRA, 2012).
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DA ESCRAVIDÃO À RESISTÊNCIA: A LEI 
10.639/03 E SEU PERCURSO DE LUTA  

NO CENÁRIO EDUCACIONAL

Maria Aline Borges Dantas Cerqueira 

RESUMO 
Este artigo apresenta reflexões sobre o racismo no Brasil em seu percurso da 
escravidão a resistência contra a situação de opressão e negação da cultura 
afro-brasileira. Discute a Lei nº 10.639/03 em sua implementação na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, trazendo um olhar sobre a referida Lei e 
como essa se desdobra na escola, entendendo que esse espaço social precisa 
ser interativo e de formação de sujeitos críticos. Sendo assim, através desse 
estudo objetivou-se desencadear reflexão sobre o racismo e a resistência 
negra, o papel da escola e os mecanismos que estão a aflorar para que o 
afro-brasileiro seja representado em toda sua cultura, história e singulari-
dade. Realizou-se uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfica tendo 
como base Telles (2012), Souza (2015), Cavalleiro (2003), Ribeiro (1995), as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. O resultado da 
presente investigação amplia a reflexão sobre a Lei nº 10.639/03 no cenário 
educacional, mostrando que é essencial um ensino pautado na valorização 
das diversificadas culturas que constituem o cenário educacional e social.
Palavras-chave: Racismo. Resistência. Lei nº 10.639/03. Escola.
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INTRODUÇÃO

A história da escravidão é um episódio que vem há séculos se 
propagando. É notório que qualquer sujeito, ao começar conhecer os 
fatos históricos, aprende sobre a senzala, os senhores de engenho, a 
Casa Grande, a exploração, a dor, dentre tantos fatos que representam 
esse período colonial.

O negro, nesta história é fadado a submissão. Mas e a resistên-
cia a essa opressão? Os movimentos negros outrora silenciados, hoje 
emergem como forma de identidade e resistência. São vozes que vêm 
tecendo histórias outras sobre esse período, sobre os afro-brasileiros, 
sobre todos que percebem o racismo como algo desumanizador.

Carlos Moore (2007) argumenta que a ideia na qual se sustenta 
o racismo é de garantir vantagens da minoria da sociedade que se quer 
hegemônica, fragilizando a parte da sociedade subalternizada. Isso é 
uma cruel constatação, mas, não calou todos os subalternos. Existiram 
e existem os que se armam da palavra, da cultura, das raízes afro-bra-
sileiras para dizer não à continuidade da colonização.

Assim, a pesquisa sobre a Lei nº 10.639/03 desemboca num 
reconhecimento de que são muitos que questionam paradigmas euro-
cêntricos, sendo assim, a escola é espaço de trocas multirreferenciais 
e que também luta contra o racismo.

Faz-se necessário compreender a escola como um espaço 
propício às interações humanas em que, através de um ensino que 
propicia a troca de experiências e a aquisição de um conhecimento 
científico da sociedade, garante também uma aprendizagem eficaz e a 
ampliação dos direitos sociais.

Este trabalho está pautado numa concepção de pesquisa 
qualitativa de cunho bibliográfico, onde se objetivou discutir ideias 
de autores sobre o racismo, a resistência, a Lei nº 10.639/03 e seu 
percurso de luta no cenário educacional. A presente investigação não 
busca esgotar as possibilidades de reflexão acerca da temática aqui 
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abordada, até mesmo por serem incipientes, todavia, aponta para 
outros horizontes, permitindo um melhor conhecimento sobre o tema.

PRINCÍPIOS HISTÓRICOS: AS REPRESENTAÇÕES NEGRAS E 
SEU GRITO DE RESISTÊNCIA

A história da formação da população brasileira é norteada de 
trocas entre povos e nações e, infelizmente, esse contato nem sempre 
foi harmonioso e de plena construção. Isso se percebe claramente no 
processo de escravidão que durante muitos anos vigorou no nosso 
país e que hoje, apesar dos avanços da sociedade, ainda traz vestígios 
de discriminação, racismo e de um espaço menos privilegiado para a 
população negra.

É notório que o cenário do racismo no Brasil é advindo desse 
processo histórico, que apesar da suposta ideia da democracia racial, 
garantida pelos direitos humanos e pela simples liberdade de ir e vir, 
ainda é rodeada desse desenfreado paradigma colonial que a sociedade 
brasileira utiliza para manter a burguesia e fazer da forma de trabalho, 
da participação em espaços sociais e até das relações interpessoais, 
forte maneira para produzir uma sociedade de exclusão.

O mito da igualdade racial brasileira gera uma negação do 
legado de exclusão vigente e perversa. Muitos são os que afirmam que 
apesar da história de escravidão, o Brasil é um país sem racismo, onde 
brancos, negros, índios... vivem de forma igual, sem discriminações. 
Kabengele Munanga (apud CAVALLEIRO, 2003, p. 27) afirma:

Estamos num país onde certas coisas graves se praticam 
sem discurso, em silêncio, para não chamar atenção 
e não desencadear um processo de conscientização, 
ao contrário do que aconteceu nos países de racismo 
aberto. O silêncio, implícito, sutileza, o velado, o pater-
nalismo são alguns aspectos dessa ideologia.
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É fato que o período de escravidão passado ainda é presença na 
forma de pensar de muitas pessoas, seja como feitio de superioridade, 
seja como um sentimento de inferioridade que não é superado, afinal, 
os muitos séculos da escravidão deixou na memória dos indivíduos 
esse velho padrão de segregação, o qual, de forma cruel, criou mode-
los únicos de beleza, de histórias e de culturas.

Os muitos discursos criados e disseminados no nosso país 
criaram conceitos como o de raça, que segundo Edward E. Telles 
(2012, p. 17)

[...] raça é uma construção social, com pouca ou nenhu-
ma base biológica. A raça existe apenas em razão das 
ideologias racistas. No Ocidente, que inclui o Brasil, as 
teorias científicas do século XIX estabeleceram que 
os seres humanos poderiam ser divididos em tipos 
raciais distintos, ordenados hierarquicamente segundo 
uma ideologia que estabelecia que tais características 
estavam correlacionadas com os traços intelectuais e 
comportamentais de uma pessoa. Embora atualmente 
essas teorias tenham sido desacreditadas pela maioria 
da comunidade científica, a crença na existência de 
raças está arraigada nas práticas sociais, atribuindo ao 
conceito de raça um grande poder de influência sobre a 
organização social. 

Desde o momento em que muitas pessoas percebem e lutam 
contra esse ideal racista e opressor que só tem sentido quando vindo 
de colonizadores que se classificam superiores pela cor da pele e 
pela classe social – que deve ser ostentada pela escravidão – inicia-se 
uma forte luta dos negros e também brancos que reconhecem que 
a Lei Áurea não foi assinada por pena nem por pura bondade dos 
colonizadores, mas que é sinônimo de luta, superação e desejo de 
igualdade social.

Percebe-se, então, que a escravidão não é aceita pelos negros. 
Sempre existiram organizações negras, mesmo durante a escravidão, 
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a exemplo dos quilombos e tantos outros movimentos que ainda, na 
contemporaneidade, resistem ao racismo oculto do nosso país.

Em pleno século XXI, ainda há um pensamento de escravidão 
vigorante. Em seus escritos a pesquisadora Darcy Ribeiro afirma que:

As atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos 
e netos de antigos senhores de escravos, guardam, 
diante do negro, a mesma atitude de desprezo vil. Para 
seus pais, o negro escravo, o forro, bem como o mulato, 
eram mera força energética, como um saco de carvão, 
que desgastado era facilmente substituído por outro 
que se comprava. Para seus descendentes, o negro livre, 
o mulato e o branco pobre são também o que há de mais 
reles, pela preguiça, pela ignorância, pela criminalidade 
inatas e inelutáveis. Todos eles são tidos consensualmen-
te como culpados de suas próprias desgraças, explicadas 
como características da raça e não como resultado da 
escravidão e da opressão (RIBEIRO, 1995, p. 220).

É visível essa parcela de preconceito que a sociedade moderna 
carrega como herança da colonização. Apesar de todo desenvolvimen-
to e globalização o racismo ainda é parte do Brasil, partindo de uma 
visão excludente de generalizações individualistas e etnocêntricas.

Na história da negação ao racismo muitos teóricos e autores 
literários buscaram escrever sobre o negro e sobre o percurso da es-
cravidão à resistência, sendo que esse percurso foi rodeado de equívo-
cos que enxergaram esses sujeitos como coitados, inferiores e que se 
limitavam a sonhar no mito da homogeneidade branca. Em Negrinha, 
conto de Monteiro Lobato (1920), podemos perceber como a condição 
do ser negro é descrita como algo perverso. A menina negra é órfão, 
humilhada e só encontra algo que lhe traz uma suposta felicidade 
quando, em períodos de férias, as sobrinhas da sua patroa aparecem 
com uma boneca de louça – branca, de olhos azuis e cabelos louro:
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[...] E dominada pelo enlevo, num momento em que a 
senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação 
das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quen-
te, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a 
com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de 
pegá-la. [...]
[...] Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, 
como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém 
morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bone-
cas, todas louras, de olhos azuis. E de anjos... E bonecas 
e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândola do 
céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça 
— abraçada, rodopiada (LOBATO, 1920, p. 2).

Observa-se que aqui o estereótipo do negro é descrito de 
forma ligada a uma dependência ao branco. A história da escravidão 
é contada de maneira que a resistência não supera a “superioridade 
branca”, além da menina negra ter como ideal de beleza uma boneca 
branca que em nada lhe representa.

Também Castro Alves na terceira geração do romantismo no 
Brasil (1808-1836) trouxe à tona a questão da escravidão, todavia, ain-
da aparece um negro resumido ao seu sofrimento. Podemos perceber, 
no trecho do poema Navio Negreiro, que o negro é sofredor, não reage 
a situação de escravo, aceita, não tem voz nem razão: “Senhor Deus 
dos desgraçados! /Dizei-me vós, Senhor Deus! /Se é loucura... se é 
verdade/Tanto horror perante os céus?!/Quem são estes desgraçados/
Que não encontram em vós/Mais que o rir calmo da turba/ Que excita 
a fúria do algoz? [...]” (ALVES, 1870).

Onde está a resistência? Nesse percurso inverso a submissão 
surgem movimentos negros, conscientes e atuantes da luta contra a 
escravidão. Nos Cadernos Negros1 encontra-se um legado de luta que 

1  No campo estético ou enquanto forma de resistência cultural, os Cadernos têm 
tido importância inegável e, proporcionando oportunidade para o exercício de criação 
literária diferenciada, possibilita que os descendentes de africanos passem de objeto a 
sujeito da escrita, enriquecendo ainda a discussão a respeito da questão racial.
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movimenta a sociedade para o reconhecimento que o negro têm his-
tórias, raízes, lutas e superação.

O poema Linhagens de Carlos Assunção (2011) é um exemplo de 
como a escrita foge de um negro coisificado para aquele que compõe 
e valoriza sua história: “Eu sou descendente de Zumbi/Zumbi é o meu 
pai e meu guia/ Me envia mensagens do orum/Meus dentes brilham 
na noite escura/Afiados como o ogadá de ogum/Eu sou descendente 
de zumbi/Sou bravo valente”.

A herança negra que hoje compõe um Brasil afro-brasileiro não 
pode ser negada. Não pode ser violada pela cultura eurocêntrica que 
tenta homogeneizar o Brasil. Infelizmente é visível que os vestígios 
de exclusão é comprovado no cotidiano brasileiro, seja na pequena 
minoria negra que aparece na mídia, seja na história que conta o ne-
gro somente pela via da escravidão, seja no racismo oculto e também 
visível que escorre pelo chão do nosso país.

O racismo brasileiro, assim, representa-se pela exclusão pela 
cor da pele e isso vem dos princípios históricos que perduram até os 
tempos atuais. Perceber as representações negras no Brasil desde o 
ano de 1500 e após a abolição, chegando até a implantação da Lei 
10.639/03 é comprovar a necessidade de uma verdadeira integração 
social que rompa com o favoritismo de alguns seres humanos em de-
trimento de outros. Para Florentina Souza (2015, p. 24):

Assim, podemos dizer que historiadores e os escritores, 
muitos deles afrodescendentes, vêm caminhando juntos, 
procedendo a diálogos intertextuais para construir outras 
estampas, outros imaginários para o Brasil, nos quais as 
histórias de resistência, vitórias, derrotas, dores e alegrias 
sejam narradas como parte de sua humanidade.

É preciso, então, lutar para que as representações negras, que 
agora são por lei obrigadas a aparecerem nos espaços educacionais, 
sejam apresentadas como forma de bravura e luta contra uma escravi-
dão opressora e desigual.
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Nessa perspectiva, tecer estudos sobre as representações 
negras antes e após a implementação da Lei 10.639/03 é então não 
negar o passado opressor do Brasil colônia e reforçar as várias lutas de 
povos que hoje idealizam um Brasil de igualdades. Essa Lei em si não 
garante o fim do racismo, porém pode auxiliar na garantia de que as 
representações negras não se resumem a escravos, submissos e presos 
a um ideal colonizador.

Essa visão histórica sobre o negro, seu legado de luta contra o ra-
cismo e a segregação social é confirmada, então, com a Lei nº 10.639/03. 
Não foi em vão que diversas entidades, grupos e movimentos organiza-
dos pela comunidade negra travaram e ainda travam árduas lutas pela 
igualdade social, seja através de ações concretas, inclusive com a criação 
de leis – por exemplo, as cotas para negros em Universidades públicas 
– seja por meio de atitudes de valorização individual, que não aceita o 
racismo e convida a sociedade a verdadeira humanização.

O Brasil é multifacetado e místico. Então como perceber as re-
presentações negras apenas como escravos, pobres e discriminados? 
Não é possível aceitar essa limitação racista, pois ela é desmistificada 
pela força negra que construiu e constrói redes de diversidades. Se a 
Lei nº 10.639/03 não garante um ensino do legado negro como algo 
multirreferencial e transformador, pode auxiliar num reconhecimento 
negro pleno de força e igualdade.

Mas o que é a Lei nº 10.639/03 e como os negros são represen-
tados a partir da mesma?

É o que vamos discutir no próximo capítulo.

A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO AFRO BRASILEIRO: A LEI 
10.639/03

O olhar sobre o passado do Brasil e do processo de discrimi-
nação que com ele vem se constituindo precisa, com grande ênfase, 
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ser reconstituído. Dessa forma, muitas são as iniciativas de grupos 
para que se construa uma nova história: uma história de respeito às 
diferenças, as culturas e as peculiaridades de cada ser humano.

Assim, esse movimento coletivo veio se fortalecer em 9 de 
janeiro de 2003, com a assinatura da Lei nº 10.639/03, adicionando 
dois artigos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/96):

Art. 26-A – Nos estabelecimentos de ensino fundamen-
tal e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 
ensino sobre história e Cultura Afro-Brasileira.
Parágrafo Primeiro – O conteúdo programático a que se 
refere o caput deste artigo incluirá o estudo da África 
e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política, pertinentes à História 
do Brasil.
Parágrafo segundo – Os conteúdos referentes à História 
e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo currículo escolar em especial, nas áreas de Educa-
ção Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras.
Art. 79-B – O calendário escolar incluirá o dia 20 de 
novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” 
(BRASIL, 2003).

Observa-se, então, que a Lei nº 10.639/03 é um apoio essen-
cial para a disseminação do grande valor que tem a história negra na 
construção do Brasil, afinal, a partir dela torna-se obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira, valorizando a participação do 
povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas, pertinentes à 
história do Brasil.

Essa lei, se bem consolidada por educadores nos espaços edu-
cacionais pode se configurar numa garantia de concretização de ideais 
não racistas em meio à sociedade brasileira e, com esse ensino, as 
raízes de lutas e histórias negras se ampliarão para além da escravidão. 
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Essa história, que não se restringe apenas àquelas famosas contribui-
ções – acarajé, abará, samba, vatapá, caruru, capoeira etc., mas que é 
também social, histórica, econômica, política...

É notório demarcar que como a abolição da escravatura não 
eliminou o racismo, a referida Lei não se configura como o fim das 
“diferenças raciais”. Todavia, desmistificar a história afro-brasileira 
dentro do espaço escolar que é propício a propagação de saberes é 
um ponto forte para o fim do legado perverso da escravidão. Não se 
trata de substituir o branco pelo negro, mas fazer florescer histórias de 
povos diferentes, que são sujeitos de transformação. Nesse sentido, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 
é um documento norteador para traçar caminhos para esse ensino que 
se reforça a partir dessa lei. Podemos destacar que a Lei nº 10.639/03 
determina sobre:

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-
-Brasileira e Africana nos currículos da Educação Básica 
trata-se de decisão política, com fortes repercussões 
pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com 
esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas 
para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar 
devidamente a história e cultura de seu povo, buscando 
reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua 
identidade e a seus direitos. A relevância do estudo de 
temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira 
e africana não se restringe à população negra, ao con-
trário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que 
devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio 
de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes 
de construir uma nação democrática. É importante 
destacar que não se trata de mudar um foco etnocên-
trico marcadamente de raiz europeia por um africano, 
mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a 
diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 
[...] (BRASIL, 2003, p. 17).
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É possível propagar práticas de ensino que revelem diversida-
des que estão além do ideal europeu. O trabalho que a escola precisa 
desenvolver a partir da Lei nº 10.639/03 é muito mais amplo do que 
incluir uma disciplina no currículo. É preciso uma experimentação, 
uma convivência de respeito entre todos os seres. Dessa forma fica 
mais fácil percorrer um Brasil sem preconceitos e sem a necessidade 
de lei para o reconhecimento do afro-brasileiro em sua verdadeira 
representação.

Segundo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações 
elaboradas com o objetivo de educação étnico-raciais 
positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros 
e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre 
os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança 
para orgulharem-se da sua origem africana; para os 
brancos, poderão permitir que identifiquem as influ-
ências, a contribuição a participação e a importância 
da história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, 
viver, se relacionar com outras pessoas, notadamente as 
negras (BRASIL, 2004, p. 16).

Sabe-se que pela via da educação também se pode fazer in-
clusão nesse país. Não existe outro caminho. Grande parte da história 
negra está por ser reconhecida e propagada para que a sociedade bra-
sileira assuma sua origem afrodescendente em todas as áreas sociais. 
Nesse sentido, qual o papel das nossas escolas?

O PAPEL DA ESCOLA

A constituição dos direitos sociais acontece diferenciada no Bra-
sil desde o início de sua história e, as relações humanas, alimentaram 
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um padrão eurocêntrico como modelo de socialização. Essa prática, 
mesmo sendo um tempo de “modernização”, ainda acontece de forma 
sutil, ferindo muitos sujeitos na sua essência, negando culturas e até 
impedindo afro-brasileiros de se identificarem a partir de suas origens 
e culturas.

Sabemos que a história da educação e de maneira particular da 
escola é rodeada de segregações, ideias tecnicistas e, mas contempo-
raneamente, de lutas por igualdade social. Ao ser pensada, dentro do 
contexto industrial, a instituição escolar “ganhou corpo com base na 
crença do progresso” Libâneo (2003, p. 170) e consistia em preparar 
mão de obra para atuar de forma “qualificada” no mercado de traba-
lho. Isso dava continuidade a uma sociedade elitizada, na qual homens 
brancos continuariam em posições privilegiadas de poder e a grande 
maioria dos mais pobres, negros e marginalizados seriam mão de obra 
desvalorizada e refém de um sistema desigual e segregador.

Contudo, com o surgimento de ideias de igualdade e de muitas 
lutas e rupturas sociais impulsionadas por mudanças ao longo da his-
tória surgem

[...] novas expectativas em relação à escola, fazendo 
com que esta instituição busque transformações não 
apenas na sua organização, mas, especificamente, nos 
seus aspectos pedagógico, tecnológico, metodológico e 
cultural, até mesmos na perspectiva de ser possível pro-
mover educação no interior da escola pública (LIBÂNEO, 
2003, p. 174).

Há, então, o desejo da quebra de modelos escolares que pre-
zam pela padronização da educação e a intenção de se efetivar uma 
educação multirreferencial, engajada socialmente e que objetiva a 
formação de sujeitos críticos e autônomos. Nesse sentido, qual o signi-
ficado/representação da escola na contemporaneidade?

Contemporaneidade é um tempo que traz inovações e misturas 
de conceitos e isto desemboca em um emaranhado de discussões e 
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questionamentos. Esta fase atual, segundo Canevacci é rodeada de 
complexidade e

Assumimos a hipótese de que, antes de incolor ho-
mologação, a fase atual desenvolve uma forte tensão, 
descentrada e conflitual entre globalização e localização: 
ou seja, entre processos de unificação cultural – um 
conjunto serial de fluxos universalizantes – e pressões 
antropofágicas “periféricas” que descontextualizam, 
remastigam, regeneram (CANEVACCI, 1996, p. 23).

Percebe-se que este tempo é marcado pela globalização que 
une economias, sociedades, políticas, culturas, tudo em um clique, 
através da informatização dos conhecimentos e das redes sociais de 
comunicação. Aqui a escola se encontra num espaço de interrelações, 
num espaço de movimento que possibilita trocas contínuas, entrela-
çamentos de ideias e conhecimentos, então, não é mais um espaço 
fechado e detentor único da “tarefa” de disseminar conhecimentos 
científicos constituídos ao longo da história. Libâneo (2003) relata que,

A tensão em que a escola se encontra, no entanto, não 
significa seu fim como instituição social educativa ou o 
início de um processo de desescolarização da sociedade. 
Indica, antes, o início de um processo de reestruturação 
dos sistemas educativos e da instituição tal como conhe-
cemos. A escola de hoje precisa não apenas conviver com 
outras modalidades de educação não formal, informal 
e profissional, mas também articular-se e integrar-se a 
elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e quali-
ficados para um novo tempo (LIBÂNEO, 2003, p. 52-53).

Percebe-se que a escola na contemporaneidade não perde seu 
papel de formar cidadãos dentro da sociedade, porém ela se reveste 
de novas responsabilidades, inovações, avanços e compromissos. To-
davia, a globalização também traz “uma tendência internacional do ca-
pitalismo que, com o projeto neoliberal, impõe aos países periféricos a 
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economia de mercado global sem restrições, a competição ilimitada e 
a minimização do Estado na área econômica e social” (LIBÂNEO, 2003, 
p. 115). Este fato deve trazer para a escola um cuidado com a interfe-
rência desse tempo sobre seus objetivos, afinal, é para a democracia e 
para a atuação crítica que esta instituição deve existir e atuar.

Olhar a escola, na perspectiva da globalização requer um mo-
vimento de reflexões: que escola queremos na contemporaneidade a 
fim de eliminar as segregações sociais, históricas e culturais? A institui-
ção escolar precisa ser um espaço interativo em que a aprendizagem 
está além do ensino de conteúdos científicos para preparar os sujeitos 
a atuarem de forma consciente na sociedade, reconhecendo que a 
mesma é diversificada.

O desafio posto a escola é mediar o desenvolvimento concreto 
dos alunos, propiciando a compreensão de que as histórias individuais 
e coletivas dos povos se integram e fazem parte da história contempo-
rânea brasileira. É preciso conhecer o modo de funcionamento da so-
ciedade atual, que se apresenta de forma aberta às diversidades, mas, 
que ainda traz ideologias de homogeneidade cultural e econômica e 
que limita a sociedade ao desejo histórico de um grupo dominador.

Chimamanda Adiche, em palestra realizada em 2009, relata 
sobre o perigo de uma história única. Para a autora

Claro, África é um continente repleto de catástrofes. 
Há as enormes, como as terríveis violações no Congo. 
E há as depressivas, como o fato de 5.000 pessoas can-
didatarem-se a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas 
há outras histórias que não são sobre catástrofes. E é 
muito importante, é igualmente importante, falar sobre 
elas. Eu sempre achei que era impossível relacionar-me 
adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem 
relacionar-me com todas as histórias daquele lugar ou 
pessoa. A consequência de uma única história é essa: ela 
rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento 
de nossa humanidade compartilhada difícil (ADICHE, 
2009, p. 6).
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A multiplicidade de histórias não pode ser negada ou masca-
rada em virtude de um ideal colonizador. Dentro dessa perspectiva, 
podemos observar que a reflexão sobre as diversas interfaces da dis-
criminação e do preconceito étnico-racial deverá fazer parte dos obje-
tivos da escola que é comprometida com a formação do cidadão crítico 
e reflexivo. Para tanto, será preciso rever o currículo escolar, investir na 
formação do educador, possibilitando-lhe uma práxis diferenciada da 
eurocêntrica. Dentro dessa proposta a escola estará exercendo o seu 
papel no processo da democratização da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso da presente pesquisa foi pertinente para trazer 
reflexões sobre a Lei nº 10.639/03 e seu percurso de luta dentro da 
sociedade. É relevante perceber que a história da escravidão não li-
mitou o negro ao medo e a opressão, ao contrário, abriu portas para 
que representações da cultura afro-brasileira se fizessem florescer em 
meio a esse cenário opressor. Sabe-se que a escola é um importante 
espaço de interrelações, sendo assim, é imprescindível que ela rompa 
com a ideia da homogeneização para a multirreferencialidade, onde 
professores e alunos – a escola como um todo – seja ponto de partida 
para o seu planejamento e não uma escola que queira moldar alunos 
dentro de objetivos predeterminados.

Além do chicote e da Casa Grande o período colonial também 
representa os africanos e brasileiros negros que fugiam e organizavam 
numerosos quilombos, onde poderiam reencontrar sua liberdade 
“roubada”. O Quilombo dos Palmares não é rebeldia e sim Identidade, 
sendo Zumbi uma liderança que reconhece que não há raças humanas, 
mas seres humanos plenos de dignidade.

Sendo a educação um espaço privilegiado de disseminação de 
saberes e socialização humana e sendo ela, em seu principal objetivo, 
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responsável em garantir o respeito às diversidades dos indivíduos, o 
ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas é um importante 
meio de valorização das diferenças e garantia das igualdades, mesmo 
sendo ela, durante muitos séculos, um espaço de exclusão social.

Houve muita luta e resistência, muitos são os heróis e abolicio-
nistas negros neste país. Não foram os senhores de engenho bondosos 
que lutaram pela abolição da escravatura como muito estudamos nos 
Livros Didáticos que retrataram a história africana muito pelo viés da 
submissão.

A leitura desse artigo, assim, torna-se relevante para profes-
sores, pesquisadores e estudiosos em geral, dedicados à pesquisa da 
questão afro-brasileira e do racismo. Perceber o racismo como uma 
criação histórica e perversa é uma forma de trazer para a agenda 
política a concepção de que a homogeneização se baseia em padrões 
históricos excludentes e, perceber os estudantes como sujeitos ativos 
e dotados de diversificadas histórias, culturas e peculiaridades é uma 
importante forma de ressignificar espaços formais de educação e con-
cepções equivocadas sobre o negro no Brasil.
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RACISMO NA ESCOLA: AS VOZES DE 
ALUNAS E ALUNOS EM UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Deise Cardoso Santos Silva
Claudia Andrade Vieira

RESUMO
O presente artigo apresenta um relato de experiência pedagógica sobre o 
racismo na escola. O mesmo foi construído a partir da aplicação de um proje-
to chamado “Diga não ao racismo, juntos somos mais fortes”, realizado com 
turmas do oitavo ano, em 2019, e teve como foco contribuir para a promoção 
da igualdade racial dentro do espaço escolar. A atividade foi realizada na 
Escola Municipal Clériston Andrade, em Salvador, Bahia, tendo por objetivos 
revelar o que alunas e alunos dessa escola, da referida série, pensam acerca 
do racismo e quais são as suas experiências a respeito desse tema. O texto se 
alicerça em autores como Quijano (2007), Castro e Abramovay (2006), Hall 
(2006), Freire (2008), Silva (2010), entre outros que refletem, propõem enten-
dimentos e provocações sobre o assunto em questão. Metodologicamente, 
o texto traz uma abordagem qualitativa por meio do relato de experiências e 
do diálogo com autoras e autores.
Palavras-chave: Racismo. Colonialidade. Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

“Descolonizar-se, esta é a possibilidade do pensamento”

(Abdelkebir Khatib).

Tendo em vista que o sistema educacional brasileiro é uma 
herança do paradigma educacional colonial, esse texto se propõe a 
identificar o que alunas e alunos do oitavo ano pensam e experienciam 
acerca do racismo no espaço escolar do Ensino Fundamental II da esco-
la pública municipal Clériston Andrade, em Salvador, Bahia e a dialogar 
com pesquisadores que versam sobre o racismo, a colonialidade do 
poder e dos saberes.

A colonialidade foi a base formadora para a consolidação da 
modernidade, o que deixou marcas significativas na sociedade mo-
derna. A constituição estrutural de uma sociedade capitalista, dividida 
entre europeus e não europeus, foi possível em função da categoria 
racial imposta ao mundo colonizado com seus sentidos ideológicos. 
Dentro dessa perspectiva segue-se que:

A centralidade da Europa Ocidental na produção da mo-
dernidade era uma expressão da colonialidade do poder, 
isto é, colonialidade e modernidade/racionalidade foram 
desde o início, e não deixaram de sê-lo até hoje, duas fa-
ces da mesma moeda, duas dimensões inseparáveis de 
um mesmo processo histórico (QUIJANO, 2007, p. 240).

A modernidade, a partir de modelos contextuais de países 
europeus, sustenta uma imagem do que se pretende expandir para o 
resto do mundo, a visão geopolítica de poder, com a utilização, sobre-
tudo, do conhecimento e da força para sua implantação. “Nos ombros 
da modernidade está o peso e a responsabilidade da colonialidade” 
(MIGNOLO, 2003, p. 38). Dentro dessa perspectiva Quijano (2007, p. 
117) declara que “a ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem 
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história conhecida antes da América”. Corroborando com essa refle-
xão, acrescenta-se que, no campo conceitual, a raça é determinada 
pelo viés global da sociedade e pelas relações de poder.

Por ser um espaço pertencente ao contexto social, a escola 
também é afetada pelo racismo que existe na sociedade da qual a 
mesma faz parte, podendo, portanto, contribuir para a reprodução 
e manutenção do racismo e de preconceitos. “A comunidade escolar 
tende a reproduzir, em maior ou menor escala, a sociedade como um 
todo” (SILVA, 2010, p. 79).

Com efeito, cabe a escola, como formadora, o compromisso em 
contribuir para a inclusão das diversidades, ter uma ação democrática 
e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça [...] e 
quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 2006, p. 9).

COLONIALIDADE: EPISTEMOLOGIAS DE DOMINAÇÃO, 
RACISMO E DESIGUALDADES

“Porque é o nosso olhar que aprisiona muitas vezes os 
outros nas suas pertenças mais estreitas e é também o 

nosso olhar que tem o poder de os libertar”

(Amin Maalouf).

Ao se refletir acerca da colonialidade, tem-se que a mesma 
é entendida como um alicerce, uma outra face da modernidade, 
estando atrelada a processos de opressão, subjugação e dominação 
dos países e grupos considerados subalternos. A colonialidade do ser e 
do saber embasam o eurocentrismo e fortalecem o “racismo/sexismo 
epistêmico” (SILVA, 2010, p. 54). Portanto, também evidencia como 
as estruturas e formas de poder se atualizam, por meio das articula-
ções, na consolidação das hierarquizações em torno da exploração e 
inferiorizarão dos sujeitos racializados, pelo controle da economia, da 
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cultura, da subjetividade, do conhecimento, “em outras palavras, a 
personificação do capitalismo que lucra com o racismo e o sexismo” 
(DAVIS, 2016, p. 129).

Entende-se que a modernidade se mantém vigente sob a for-
ma de hierarquias socioculturais entre o mundo eurocêntrico e o não 
eurocêntrico. O estatuto colonial se manifesta nos campos políticos, 
econômicos, culturais e sociais.

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e 
específicos do padrão mundial do poder capitalista. Se 
funda na imposição de uma classificação racial/étnica da 
população mundial como pedra angular deste padrão de 
poder (QUIJANO, 2007, p. 93)

Dialogando com Hall (2006) segue-se que, na constituição da 
modernidade, criou-se um discurso sobre a Europa vista como centro 
de referência ao denominado resto do mundo. A própria ideia de oci-
dente teria sido criada para sustentar um discurso por meio do qual as 
sociedades seriam classificadas e avaliadas em um sistema hierárqui-
co. Vale ressaltar que os estudiosos entendem que a categoria raça é 
uma construção ideológica, raça é uma decisão capaz de disseminar, 
desigualmente, vantagens e desvantagens à determinadas pessoas, 
por meio de um paradigma racial imposto à sociedade. Nas palavras 
de Quijano (2007):

Raça não é um fenômeno da biologia humana que tem 
implicações necessárias na história das espécies e, con-
sequentemente, na história das relações de poder entre 
as pessoas. Esta é, sem dúvida, a eficácia excepcional 
deste instrumento de dominação social (QUIJANO, 
2007, p. 39).

Com efeito, se estabelece que determinados grupos eleitos 
como superiores, por razões ditas de “natural” superioridade, em de-
trimento de outras diversidades humanas, ditas inferiores, imprimin-
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do, por via da força, condições de opressão e indignidade. Ainda sob a 
perspectiva de Quijano (2007), o modus operandi da colonialidade do 
poder também tem como característica o patriarcado que, segundo 
Heleieth Saffioti:

[…] não se resume a um sistema de dominação, modelado 
pela ideologia machista. Mas do que isto, ele é também 
um sistema de exploração. Enquanto a dominação pode, 
para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos 
campos político e ideológico, a exploração diz respeito di-
retamente ao terreno econômico (SAFFIOTI, 2004, p. 50).

Assim, a colonialidade opera com a categorização das pessoas 
a partir da subjugação de determinadas etnias, tipificando, classifi-
cando, elevando aspetos culturais e fenotípicos europeus ao topo da 
escala em prejuízo da pluriculturalidade e em prol da manutenção da 
dominação e opressão. Portanto, o racismo epistêmico considera os 
saberes e diversidades não eurocêntricos como inválidos.

AS VOZES DE ALUNAS E ALUNOS EM UMA EXPERIÊNCIA 
PEDAGÓGICA PARA A CONTRIBUIÇÃO NA PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

Algumas cenas que acontecem dento da escola, por mais coti-
dianas e repetitivas que sejam, na nossa experiência docente no Ensino 
Fundamental II, têm o poder de causar choque e indignação, principal-
mente ao trabalhar com adolescentes em estado de vulnerabilidade, na 
escola pública, onde a maioria dos estudantes são negros e negras.

Ao citar, por exemplo, quando efetivamente nos deparamos 
com uma aluna negra, aos prantos, em um dos corredores da escola e 
que, ao ser questionada do que houve, responde: “Pró, eu não aguento 
mais essa escola, tem uns meninos que toda vez que me encontram me 
chamam de macaca, feia, macumbeira, cabelo de ‘bombril’ e, às vezes, 
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puxam meu cabelo na frente de todo mundo. Eu fico me sentindo 
humilhada, pior do que os outros. Vou dizer a minha mãe que eu não 
venho mais não [...]” (Aluna, aproximadamente 13 anos). Refletindo 
com Hooks (2013, p. 103): “Não é fácil dar nome à nossa dor, teorizar 
a partir desse lugar”.

O formato educativo brasileiro está submerso em um modelo 
colonial dos saberes, portanto, para que possamos enfrentar, ou pelo 
menos resistir a essa opressão, é importante pensarmos em uma 
educação tensionadora dos discursos dominantes de subalternização, 
ou seja, uma educação fundada onde se localiza e em suas próprias 
perspectivas, questionando o universalismo e a suposta neutralidade 
da escola como instituição. “[...] a sala de aula libertadora é exigente, e 
não permissiva. Exige que você pense sobre as questões, escreva sobre 
elas, discuta-as seriamente” (FREIRE, 2008, p. 25).

Assim, a construção de práticas pedagógicas que levem à re-
flexão acerca das diversidades, da inclusão, respeito às diferenças, e a 
promoção da igualdade racial, ainda que de forma simples, podem ser 
uma voz, principalmente para aqueles alunos e alunas que sentem na 
pele o racismo e a exclusão. Essas ações, talvez possam constituir um 
aporte para uma mudança nos comportamentos preconceituosos que 
povoam o espaço escolar que é “discriminatório e pouco atraente para 
a população negra, trazendo consequências enormes em relação à es-
colarização, levando muitos dos alunos a não concluírem as etapas de 
ensino ou a retardarem os anos de escolaridades” (VERÇOSA, 2012, p. 
31). Com efeito, vale ressaltar que: “A forma como a população negra 
foi e ainda é inferiorizada, tanto na escola particular, quanto na públi-
ca, principalmente a partir dos estereótipos e apelidos que marcam 
negativamente a passagem desses alunos na escola” (CAVALLEIRO, 
2001, p. 36).

A experiência pedagógica, desenvolvida na Escola Municipal 
Clériston Andrade, teve como objetivo contribuir para a promoção 
da igualdade étnico-racial e enfrentar o racismo dentro da escola, na 
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disciplina Arte e Educação com alunas e alunos, do oitavo ano, com o 
projeto Diga Não ao Racismo! Juntos Somos Mais Fortes!, sob a minha 
mediação, professora de artes da instituição. O projeto existe a aproxi-
madamente cinco anos na escola e, nessa oportunidade, foi realizado 
ao longo de aproximadamente dois meses, dentro da carga-horária da 
disciplina e contando com o apoio da equipe gestora da escola para 
sua aplicação.

As turmas foram convidadas a assistir os filmes: Vista a Minha 
Pele e Pride: Orgulho de uma Nação. A partir dessas ações, iniciou-se 
a sensibilização acerca do tema por meio de rodas de conversa e dis-
cussões, onde as alunas e alunos são ouvidos sobre suas experiências 
pessoais em relação ao racismo, a citar, a fala da aluna “A”, adolescente, 
negra, sexo feminino, 15 anos, repetente pela segunda vez do oitavo 
ano, que disse ser constantemente chamada de “macaca” e “macum-
beira” por alguns dos seus colegas de sala, e que, por essa razão, não 
gosta de ir à escola. A aluna “B”, negra, também do oitavo ano, sexo 
feminino, 14 anos, relatou ser chamada de feia e “foveira”1, por alguns 
colegas, e que se sente rejeitada e deprimida por isso.

O aluno “C”, oitavo ano, negro, sexo masculino, 16 anos, ficou 
afastado da escola por cerca de três anos, em períodos não consecu-
tivos, por motivos de trabalho e mudanças de residência, revelou que 
é chamado por apelidos racistas como “macaco”, “África”, “nêgo do 
bozó” e “preto feio”, por alguns colegas, principalmente no pátio, nos 
corredores e na quadra da escola. Por esse motivo, o aluno C briga com 
frequência com os colegas autores dos xingamentos.

Vale ressaltar que foram três turmas de oitavo ano, somando 
84 estudantes, sendo 53% meninas e 47% meninos. 85% desse total se 
declararam negros ou pardos, 15% afirmaram ser brancos e nenhum 
estudante se identificou como indígena ou amarelo. Entre as alunas e 

1  Dentro desse contexto, o termo “foveira” é usado, de forma ofensiva, para 
caracterizar a pele de uma pessoa negra como suja e com um aspeto empoeirado.
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alunos negros e pardos, 75% disseram ter sofrido racismo na escola 
atual e em escolas que estudaram anteriormente. Os estudantes que 
se declararam brancos e brancas afirmaram que nunca sofreram ra-
cismo. De acordo com a reflexão de (GOMES, 2003, p. 38), “A própria 
estrutura da escola brasileira, do modo como é pensada e realizada, 
exclui o aluno e aluna negros e pobres. Essa exclusão caracteriza-se 
de maneiras diversas, por meio da forma como alunos e alunas negros 
são tratados”.

No segundo momento, os estudantes são orientados a realizar 
pesquisas em grupo sobre o racismo para a realização de uma segunda 
roda de conversa, a partir dos novos conhecimentos construídos e a 
produzir textos, individualmente, expressando suas próprias vivên-
cias e entendimentos. Em seguida, utilizando expressões artísticas já 
trabalhadas durante o curso, a exemplo de produções musicais (rap, 
paródias etc.), painéis, desenhos, produção de histórias em quadri-
nhos, tirinhas, charges, entre outras. Alunas e alunos construíram suas 
apresentações, tendo como base o entendimento do tema e a impor-
tância da valorização da cultura e pluralidade as quais estão inseridos. 
Vale salientar o incentivo a utilização do máximo possível de materiais 
recicláveis para as produções e o compartilhamento solidário dos mes-
mos entre todos e todas.

As apresentações das produções dos grupos foram feitas no 
pátio da escola e socializadas para os demais alunos e alunas de outras 
séries, bem como professores, funcionários e equipe gestora. Vale des-
tacar que, para as apresentações, foram disponibilizados microfones, 
caixa de som, instrumentos de percussão e notebook, para a parte 
musical, onde alunas e alunos cantaram suas paródias, rap ou hip-hop. 
Projetor e notebook, para a exibição das tirinhas e quadrinhos, além 
dos murais da escola para a exposição dos desenhos e painéis, produ-
zidos pelos estudantes durante o projeto.

Ao ser ouvida sobre o que achou de ter participado da ativi-
dade, a aluna “D”, negra, sexo feminino, 14 anos, oitavo ano, afirmou 
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“Eu gosto muito de participar dessas atividades, a gente faz coisas para 
as pessoas acharem que também somos bonitas, que também temos 
valor, mesmo que a maioria não ache, de verdade [...]”. A aluna “E”, 13 
anos, branca, sexo feminino, oitavo ano, localizada no lado esquerdo 
da primeira imagem mostrada a seguir, disse que: “Eu gosto de pintar 
e desenhar, acho essa matéria divertida, gosto de ver os meninos 
cantando e dançando Rap [...]. Acho errado chamarem as meninas 
negras de macacas e fedorentas, mas se elas não ligarem, ninguém vai 
ficar abusando. Elas que têm que se achar bonitas. Mas elas ‘se retam’, 
ficam chorando, aí vai continuar”.

O aluno “F”, localizado em destaque na terceira imagem, 15 
anos, negro, sexo masculino, oitavo ano, declarou que: “Eu achei o 
projeto legal, não cantei porque tenho vergonha de todo mundo ficar 
olhando para mim, mas também gostei de fazer a boneca, no começo 
não queria, mas foi bom. Eu também perturbava as meninas, mas já 
parei, eu também sou negro e também sofro igual a elas, só que eu sei 
me defender e elas não”. O aluno “G”, pardo, 14 anos, sexo masculino, 
oitavo ano, fez a tirinha, na segunda imagem, disse que: “Eu gostei da 
apresentação e de ver minha tirinha no projetor, eu não sofro racismo, 
mas meus amigos sofrem, na quadra, são chamados de macaco, urubu 
e alguns se juntam para bater neles também, mas dizem que é brincan-
do, não é sério não”. Nessa perspectiva, é imprescindível explicar que:

[...] por trás da dita “brincadeira”, do apelido enfocando 
as características raciais dos alunos, nada tem de brin-
cadeira. São formas de estigmatização do negro, de vei-
cular preconceito, onde o interlocutor se exime do ato, 
sob a justificativa da brincadeira (SANTOS, 2007, p. 55).
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Figura 1 – Estudantes realizando atividades do projeto “Diga Não ao Racismo! 
Juntos Somos Mais Fortes!”.
Fonte: Acervo de imagens de Deise Cardoso Santos Silva.

Para finalizar essa experiência pedagógica, os estudantes foram 
perguntados do que esperam para o futuro, no que diz respeito ao ra-
cismo. A aluna “H”, 14 anos, parda, sexo feminino, oitavo ano, declarou 
que “Acho que no futuro vai ser melhor, todo mundo vai ser adulto, 
e as meninas negras vão entender que, muitas vezes, a gente xinga 
porque está brigando, não tem nada a ver com racismo mesmo”. A alu-
na “I”, negra, sexo feminino, 14 anos, oitavo ano, disse que: “Eu acho 
que no futuro pode mudar, eu peço a Deus, mas não vou esquecer de 
tudo que passei, já fiquei deprimida várias vezes, ninguém gosta de ser 
desprezada, quem faz isso um dia vai pagar”.

O aluno “J”, branco, sexo masculino, 13 anos, oitavo ano disse 
que: “Eu não sei, acho que vai ser melhor. Eu não sou racista, nunca 
xinguei ninguém, só dou risada, às vezes, porque todo mundo coloca 
apelido em todo mundo, normal”. O aluno “L”, negro, 16 anos, sexo 
masculino, oitavo ano, afirmou que: “Eu não penso no futuro. Talvez 
melhore, mas quando alguém é racista comigo eu resolvo do meu 
jeito. Não tenho medo de ninguém. Se tiver que brigar, eu brigo. Se me 
expulsarem da escola, eu não ligo”.

É importante refletir acerca de se desenvolver uma prática edu-
cativa para a promoção da igualdade étnico-racial e da necessidade de 
se construir outro tipo de produção epistemológica voltada, efetiva-
mente, para uma educação antirracista, inclusiva e democrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desse relato de experiência, foi possível visibilizar o 
que as alunas e alunos do oitavo ano da Escola Municipal Clériston 
Andrade pensam e vivenciam sobre o racismo e relacionar com o que 
estudiosos do tema têm a contribuir sobre o mesmo. De acordo com 
as falas dos estudantes ficou evidenciado que alunas e alunos negros e 
negras sofrem racismo na escola e que essa prática imprime sofrimen-
to, mágoa e angústia nos mesmos. As falas indicam que a escola é um 
lugar hostil para este grupo de estudantes.

Todavia, a escolar também pode se tornar um dos principais 
acessos para a superação de práticas racistas, discriminatórias, hostis 
e violentas, pois é um lugar de construção de relações pautadas no 
respeito e na formação de pessoas aptas a viver em sociedade de ma-
neira democrática e cidadã. “Reconhece-se a importância estratégica 
que tem a escola, a educação e também a juventude no combate ao 
racismo e na defesa dos direitos humanos” (CASTRO; ABRAMOVAY, 
2006, p. 21).

Em suma, por meio de uma força motriz, gerada por práticas 
pedagógicas, mesmo as mais simples, que buscam promover o respei-
to e a igualdade entre seus atores, é possível construir novos saberes e 
formas de se relacionar coletivamente, contribuindo para a formação 
de futuros cidadãos e cidadãs conscientes e orgulhosos do seu per-
tencimento étnico e cultural. “A descolonização é o piso necessário de 
toda revolução social profunda” (QUIJANO, 2007, p. 17).
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FORMAÇÃO DA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DE GAVIÃO E SEUS 
DESAFIOS EDUCACIONAIS COM O 

PÚBLICO DA EJA

Leilane Santos Jorge

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a discussão a respeito da 
formação da Comunidade Quilombola de Gavião, localizada na cidade de An-
tônio Cardoso-BA, e a escassez educacional com o público da EJA. A mesma, 
traz um número preocupante de analfabetismo, dentre ele, estão presentes 
inúmeras faixa etária, o que vem desencadeando grandes dificuldades para 
a vida das pessoas que residem nesta comunidade e para a sua formação 
enquanto sujeito.
Palavras-chave: Educação. Quilombo. EJA.

INTRODUÇÃO

Após a chegada dos portugueses à colônia, muitas coisas mu-
daram, os índios que ali moravam (primeiros habitantes) foram feitos 
de escravos, e muitos foram mortos, pois, eram obrigados a traba-
lharem sem parar, para gerar lucros ao governo português. Além dos 
índios, escravos africanos foram trazidos para ajudar com a mão de 
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obra. Houveram brigas e conflitos entre os índios e os portugueses que 
chegavam para tomar suas riquezas, como por exemplo, o pau-brasil e 
a cana-de-açúcar, que eram muito utilizados na Europa.

Muitos escravos fugiram, devido ao que estava acontecendo, 
fugiam para lugares de difícil acesso, assim dificultaria a chegada dos 
senhores para recaptura, deste modo, foram formando pequenas 
comunidades, que eram chamadas de Quilombos. Os Quilombos 
abrigavam escravos que fugiam dos engenhos, desabrigados, índios, 
e até pessoas que chegavam de fora, mas não tinham onde morar. A 
partir disso, as raças foram ficando miscigenadas, pois acabavam se 
relacionando com pessoas de diferentes etnias. Os Quilombos são 
comunidades formadas por ex-escravos que fugiam das fazendas na 
época do Brasil colônia. Época em que o Brasil foi “pego” de surpresa 
por uma “invasão” feita pelos portugueses, com o intuito de gerar 
riquezas a monarquia portuguesa. As pessoas que viviam nestas co-
munidades, sobreviviam de acordo a sua cultura africana, plantando 
e produzindo naquele local. Na época do Brasil colônia, possuíam 
uma série de comunidades quilombolas espalhadas por diversos Es-
tados. No estado do Pernambuco, por exemplo, após a invasão dos 
Holandeses, os senhores de engenhos foram obrigados a abandonar 
suas terras, possibilitando a fuga de centenas de escravos, os escravos 
que conseguiram fugir, buscaram abrigo no Quilombo dos Palmares, 
localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. É nítido que alguns deles 
morreram durante o trajeto percorrido de Pernambuco à Alagoas. Os 
Quilombolas eram perseguidos por senhores de engenhos, então, suas 
comunidades eram sempre em lugares de difícil acesso, cercada e com 
diversas armadilhas, para que não fossem recapturados novamente, 
essas brigas duraram anos, e só após a constituição de 1988 eles pu-
deram brigar legalmente pelo reconhecimentos das suas comunidades 
e certificação de suas terras, que eram suas por direito, direitos que 
foram retirados no período escravocrata e de certa forma estavam 
sendo “devolvidos” como forma de “recompensa”.
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ZUMBI DOS PALMARES

Quem foi Zumbi? Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares, 
um guerreiro que lutou junto aos outros quilombolas que ali residiam 
pelo fim da escravidão no Brasil colonial, além de impedir a invasão das 
“expedições portuguesas”, a comunidade chegou a abrigar cerca de 20 
mil pessoas, isso fez com que chamassem a atenção dos portugueses 
que queriam a todo custo atacar a comunidade. A comunidade ficava 
situada em uma serra que continha muitas palmeiras, conhecida como 
serra da Barriga, que atualmente pertence ao Estado de Alagoas.

Zumbi, nasceu homem livre, e só aos 15 anos de idade que foi 
para o Quilombo, após ter sido catequizado por padres. Só em 1678 
que tomou posse de líder, após a morte de Ganga Zumba. Ganga Zum-
ba, antes de morrer, fez uma proposta com o governo Pernambucano, 
onde eles deixariam os quilombolas livres, mas esse acordo não per-
mitia a liberdade dos outros escravos que ainda viviam nos engenhos, 
Zumbi foi totalmente contra, pois para ele, não era justo que seus ir-
mãos continuassem presos e sendo escravizados pelos senhores bran-
cos, a partir disso, ele resolveu assumir a liderança pela liberdade dos 
escravos. Em 1694, aconteceu uma grande batalha, onde o quilombo 
foi destruído, a expedição foi comandada pelo bandeirante Domingos 
Jorge Velho. Um ano após a batalha, 1695, Zumbi foi morto, vítima de 
uma emboscada, e por isso é comemorado o dia da consciência negra 
em 20 de novembro, pois foi a data em que Zumbi foi morto. Depois da 
dispersão, quando a comunidade foi destruída, os quilombolas forma-
ram outras comunidades como símbolo de resistência, comunidades 
que permeiam até hoje, lutando por direitos, direitos que foram retira-
dos durante o período escravocrata. Os quilombolas vivem atualmente 
uma intensa luta pelos direitos sociais, pelos direitos de apropriação 
legal de terra, pela manutenção das manifestações culturais, por res-
peito e por uma vida digna diante de uma sociedade racista e misógina 
que nos reprime todos os dias, mostrando que somos incapazes e que 



207COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

não somos dignos de adentrar em espaços que até então eram consi-
derados apenas para a burguesia.

FORMAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GAVIÃO

A Comunidade Quilombola de Gavião está localizada na área 
rural da cidade de Antônio Cardoso-BA, cidade esta, que possui o 
maior número de negros reconhecidos do país.

A comunidade Quilombola de Gavião, nem sempre foi Quilom-
bola, embora o entendimento dos moradores é que esta comunidade 
é uma comunidade de resistência, uma resistência muito grande, 
proveniente de negros que haviam fugido de um processo de escra-
vidão. Não existe muitos dados históricos, existe apenas resquícios 
frágeis de memória de nossos ancestrais, e o que conseguimos ter 
com mais firmeza do histórico da comunidade, são datas da cultura, 
a questão do plantio muito forte de mandioca, o uso das raízes de 
batata, dentre outras. Isso durante um tempo foi extremamente 
forte, a questão de fazer a farinha da mandioca, inclusive a cerca de 
30 a 40 anos, era o que garantia o sustento das famílias que ali resi-
diam, com o tempo a escassez de terra foi diminuindo, hoje acontece 
de modo esporádico, pontual em algumas pequenas propriedades. 
A realidade da comunidade é de pequenas propriedades, algumas 
pessoas plantam raízes, normalmente o aipim e batata, porque antes 
tínhamos na região próximo a comunidade casas de farinha, atual-
mente não existe mais, dessa forma, tudo foi se estreitando para que 
essa cultura fosse se diminuindo, e mesmo com alguns incentivos, a 
maior dificuldade é por não ter muita terra, são pequenas proprie-
dades para plantar e morar, portanto, para poder consensuar com a 
policultura é um pouco complicado.
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O que o português vinha buscar era, sem dúvida, a rique-
za, mas riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa 
trabalho. A mesma, em suma, que se tinha acostumado a 
alcançar na Índia com as especiarias e os metais preciosos. 
Os lucros que proporcionou de início, o esforço de plan-
tar a cana e fabricar o açúcar para mercados europeus, 
compensavam abundantemente esse esforço – efetuado, 
de resto, com as mãos e os pés dos negros –, mas era 
preciso que fosse muito simplificado, restringindo-se ao 
estrito necessário às diferentes operações (HOLANDA, p. 
48, 1995).

Como já havia sido dito anteriormente, a comunidade tem um 
resquício forte na argumentação da resistência, sabemos que tiveram 
alguns negros esclarecidos, embora tenham vindo, chegado ao Brasil 
em um processo de escravidão, e por terem conhecimento, alguns deles 
possuíam leitura, e por diferirem de um grupo, essa característica de 
saberem ler, de dominarem organização e escrita, acabava facilitando.

Logo, são feitas suposições para tentar montar a história da co-
munidade, pois o que se sabe no Brasil é que negros não eram detentor 
de terras, o fato do Brasil ter sido majoritariamente indígena e depois 
ter vindo negros nesse sistema escravocrata, e por outros povos tam-
bém terem vindo nesse esquema de mão de obra fácil e barata, claro 
que diferente do negro, o negro veio mesmo como bicho, escravo, sem 
direito algum, mas é possível acreditar que um daqueles ancestrais 
que formaram a comunidade, conhecido como Juvêncio Pedro, fosse 
uma pessoa aclarado, ou que de alguma forma tenha conquistado a 
confiança do seu senhor, uma vez que, olhando pelo lado de que ele 
tenha sido escravo, a tese que mais se sustenta é que ele, Juvêncio 
Pedro, foi desses poucos afortunados de conhecimento, ele não era 
simplesmente detentor de terras, ele possuía terras, era comerciante, 
ele comercializava animais de pequenos portes, exemplo: porcos, ove-
lha, dentre outros. Segundo alguns relatos, Juvêncio Pedro já chegou a 
comercializar criação de bois.
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Na época em que o mesmo viveu, o cultivo do fumo era algo 
muito forte, onde ele era um dos maiores comerciantes, além de po-
voar por várias áreas econômicas, não apenas uma só, como a cria-
ção ou possuí terras. Existem alguns poucos dados de memória das 
pessoas que existem até hoje, pessoas que tem 80 a 90 anos, e até 
aquelas que já partiram, falavam de quem pertencia a comunidade, e 
que pertencia a Juvêncio Pedro, portanto, acredita-se que ele não era 
apenas um escravo que contou com a “generosidade” do seu senhor, 
e sim alguém que veio, que tinha um conhecimento, e que talvez 
tenha chegado a comunidade na condição de escravo, trazendo na 
sua bagagem conhecimento e alguns recursos financeiros, caso con-
trário, não teria tido esse amplo, essa vastidão de permear o mundo 
econômico, porque era comerciante, detentor de terras, tanto que 
a Comunidade Quilombola de Gavião, outrora, era conhecida como 
Fazenda Gavião, a mesma tinha uma sede, a cerca de 30 anos, se 
encontrava restos de louças e talheres na região onde ficava situada 
a fazenda Gavião, e por as pessoas não terem conhecimento a essa 
importância histórica, acaba sendo descartada. Pensando por essa 
perspectiva, o que se tem de mais forte para a história da comuni-
dade, é justamente essa questão, de Juvêncio Pedro ter sido uma 
pessoa/negro com conhecimento diferenciado.

Após esse período, Juvêncio Pedro teve seus filhos, que é de 
onde descende a população majoritária do Gavião, são netos, bisne-
tos, tataranetos, sobrinhos, primos etc. Então, quando se vai fazer um 
pouco desse estudo da família de Gavião, das famílias que ali residem, 
da raiz originária, todos estão ligados a Juvêncio Pedro, nessa condi-
ção de parentesco. São poucas as pessoas que não são genuínas da 
comunidade, mas que ali estão, e que novamente voltam para dentro 
da comunidade. Existe uma outra dificuldade dentro da comunidade, 
que é a de data-la, de quanto tempo ela existe, porém, as pessoas su-
põem que ela exista a mais de 300 anos, pelo fato de que a centenária, 
a pessoa mais velha da comunidade, falecida a três anos, tinha 100 
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anos, ainda muito lúcida, costumava falar de alguns ancestrais, esse 
é um outro resquício de memória da idade da comunidade. Sempre 
foi uma comunidade muito povoada, mas, atualmente ela abriga mais 
de 60 famílias, cerca de 200 casas, aproximadamente. Infelizmente, o 
nível de pobreza da comunidade é muito grande, apesar de terem tido 
alguns ganhos.

Ha cerca de 25 anos, a comunidade obtinha no máximo 2 
pessoas que possuíam o magistério, e isso permeou por muito tempo, 
atualmente, se tem uma média de 10 jovens fazendo universidade, 
isso para a comunidade se tornou um ganho muito significativo, para 
uma comunidade que saiu do analfabetismo total, para o analfabetis-
mo funcional e depois para um percentual de pessoas alfabetizadas, 
e hoje com universitários. Apesar de ser um número ínfimo para a 
quantidade de moradores, é algo de muita significância, pelo lugar que 
estes jovens saíram e onde querem chegar, a nível de conhecimento 
anual, diria.

Gavião é uma comunidade que tinha uma característica muito 
forte do candomblé, no sentido da religiosidade, e ainda que as pesso-
as não declarassem, era algo muito visível, mesmo havendo um certo 
preconceito em se auto afirmar que fazia parte dessa religião, ainda 
assim, as pessoas recorriam muito a esta. Depois de um tempo, ficou 
mas forte, mais evidente o catolicismo, hoje, a grande maioria são de 
católicos, e depois do catolicismo, o que predomina é a religião evan-
gélica. Ainda existem pessoas adeptos ao candomblé, mas por medo 
do julgamento, se dizem católicos.

A Comunidade Quilombola de Gavião foi reconhecida pela 
Fundação Palmares, enquanto comunidade quilombola em 21 de 
junho de 2010. Para a comunidade, o maior ganho é de reconhecer 
historicamente a nossa luta, ainda existem, infelizmente, umas pou-
cas pessoas na comunidade que criam resistências por conta de ser 
quilombola, e criam essa resistência, não é de graça, não é à toa que 
fazem isso, é porque infelizmente é um título que é para facilitar, mas 
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em alguns momentos não facilita, os mecanismos, os meios de acesso, 
as políticas públicas muitas vezes são dificultadas por uma burocra-
cia governamental. Tem por exemplo, o acesso ao Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), porém, é algo 
muito limitado, restrito, pois a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) 
que é o documento necessário para se ter acesso ao Pronaf, criou-se 
uma burocracia ainda maior para acessar a esse documento, antes, 
quando a comunidade era apenas rural, existia uma certa facilidade 
para adquiri-la. O órgão para se adquirir a DAP está situado em Feira 
de Santana, e segundo eles, existe uma parceria com o sindicato, mas 
sabemos que existe uma divisão, é possível afirmar que existe uma 
divisão política dentro da estrutura dos sindicatos. O sindicato da 
cidade de Antônio Cardoso não assume mais a emissão das DAPs, o 
que tem se tornado ainda mais dificultoso para acessar a tal. Hoje, 
a maior dificuldade, que é um gargalo terrível na comunidade, para 
todos os moradores, é a questão da terra, porque para se ter a DAP 
é preciso ter uma certa quantidade de terra, e a maioria não tem, e 
as raras exceções, possuem aproximadamente uma tarefa, e quem 
tem 5 tarefas ou mais, é considerado “rico” dentro da comunidade, 
os que tem uma tarefa utiliza para plantio, moradia e pequenas cria-
ções, ou seja, é muito desigual, principalmente falando nesse sentido 
de reconhecimento. Tem-se uma lacuna muito grande da parte do 
governo, que é a demanda do Incra (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária) na demarcação, o Incra, obteve uma nova parceria 
com a CDA (Certidão de Dívida Ativa da União) nessa nova conjuntura 
política, ainda não se tem uma definição concreta. A Fundação Palma-
res que antes parecia estar mais organizada/prontificada em ajudar as 
comunidades quilombolas, tem se desestruturado um pouco. Há cerca 
de 1 mês, a Comunidade Quilombola de Gavião recebeu a visita de 
uma das representantes da Fundação Palmares, falando em nome da 
mesma, e durante essa visita, ela não conseguiu trazer consistência de 
qual é a atuação política da Palmares no sentido de ajudar, de estar 
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ali em favor das comunidades quilombolas. Esse foi o entendimento 
da Comunidade de Gavião, não sabemos qual a relação das demais 
comunidades com a Fundação. Temos as políticas públicas na área da 
educação, moradia, mas é muito difícil de chegar até as comunidades. 
Na área da educação, existe uma lei, inclusive, e demais outras que 
estão agregadas, mas que não dão conta de que esse conteúdo seja 
aplicado nas escolas.

Em Antônio Cardoso, ainda não se tem estudos acerca dos 
nossos ancestrais de origem, que é a África, entendendo que no Brasil 
a população genuína era indígena, e os negros que vieram escravos ou 
não, vieram das regiões do continente Africano, então, a comunidade 
anseia para que seja estudado um pouco mais da nossa história, traba-
lhando com mais concisão a história do povo negro.

DESAFIOS EDUCACIONAIS COM O PÚBLICO DA EJA

Durante o período colonial, os escravos eram proibidos de 
aprender o alfabeto, ou seja, não podiam estudar. Existia uma pequena 
exceção para os escravos filhos de padres jesuítas, os mesmos podiam ler 
e escrever, mas com um único objetivo, aprender o catecismo católico, 
mas quanto aos outros níveis de ensino, eram impedidos de continuar.

Atualmente, essas pessoas têm tido um pouco mais de direitos, 
mas que de certa forma ainda são negados, mas, continuam resistindo 
e lutando por seus ideais, e decorrente a essas lutas, hoje, universida-
des públicas já possuem vagas reservadas para essas pessoas, conside-
rando também a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, 
é nítido que sem essas vagas (conhecidas como Cotas), a maioria das 
pessoas que vem dessas comunidades não teriam “condições” de 
“disputar” com a elite.

A grande evasão escolar existe em todo o município da cidade 
de Antônio Cardoso, e praticamente não tem tido oportunidades da EJA 
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para os quilombolas. Apesar da demanda que existe quando se trata 
do ensino da EJA, essas pessoas precisam ter acesso a tal, seja a partir 
do analfabetismo das gerações mais velhas ou a partir da interrompida 
vida escolar de uma juventude em claro processo de desterritorializa-
ção, o Estado precisa garantir a essas pessoas acesso a uma educação 
de qualidade. E por se tratar de uma comunidade quilombola, é impor-
tante estar atento às suas diversas características peculiares, é nítido 
a dificuldade dos professores no momento de exercer sua prática pe-
dagógica, decorrido da falta de conhecimento da cultura quilombola e 
principalmente, eles desconhecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Escolar Quilombola, porém, existe um desígnio, que 
mesmo diante de tais dificuldades apresentadas, estes profissionais 
ainda podem criar mecanismos de aprendizagens para esses alunos, 
mas para isso, é importante que os mesmos se especifiquem com uma 
formação continuada para atuar nas escolas de Comunidades Quilom-
bolas, tendo como base um estudo mais aprofundado das Diretrizes.

A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Escolar Quilombola vem contribuir para que 
haja a efetiva implantação de uma educação escolar 
quilombola nas comunidades remanescentes de quilom-
bos, bem como naquelas que atendem alunos oriundos 
dessas comunidades (BRASIL, 2012).

O objetivo das Diretrizes não é permitir que a teoria se dissocie 
da prática, e sim contribuir para que os alunos possam desconstruir 
conceitos, reconstruindo-os de forma crítica e consciente, trabalhando 
nas diversas áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar e trans-
versal, o que possibilitará melhor formação aos educandos.

[...] a EJA deve atender às realidades socioculturais e aos 
interesses das comunidades quilombolas, vinculando-se 
a seus projetos de vida. A proposta pedagógica da EJA 
deverá ser contextualizada de acordo com as questões 
históricas, sociais, políticas, culturais e econômicas das 
comunidades quilombolas (BRASIL, 2012).



214COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Ou seja, é necessário que os professores busquem métodos 
que trabalhe a interação entre o estudante que vive no campo e a rea-
lidade que ele vivencia em seu cotidiano. Promovendo uma constante 
troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida, trabalho e escola.

A EJA, como qualquer outra etapa da Educação Básica, precisa 
de profissionais que realmente estejam preocupados com o progresso 
e evolução dos alunos, é importante que tenham o lugar de fala den-
tro da sala de aula e que sejam protagonistas de suas histórias, que 
o professor não o torne oprimido e incapaz, mas pelo contrário, que 
ele seja ouvido e compreendido, sendo que, o educador estar ali para 
aprender juntamente com seus alunos.

É preciso que o(a) educador(a) saiba que o seu “aqui” 
e o seu “agora “são quase sempre o “lá” do educando. 
Mesmo que o sonho do(a) educador(a) seja não somen-
te tornar o seu “aqui-agora”, o seu saber, acessível ao 
educando, mas ir além do seu “aqui-agora”, com ele ou 
compreender, feliz, que o educando ultrapasse o seu 
“aqui”, para que este sonho se realize tem que partir do 
“aqui” do educando e não do seu (FREIRE, 2001, p. 59).

Ou seja, educação é para libertar, não para oprimir. É possível 
observar que existe um preconceito imenso quando se trata de séries 
iniciais regular, Educação Infantil e EJA, mesmo sabendo que são etapas 
da educação escolar, a forma como são tratadas são completamente 
diferentes, o quanto o ensino da EJA é precário e de péssima qualida-
de, a maioria dos educadores que ali atuam não tem compromisso e 
nem respeito com aquele público, não buscam conhecer a história de 
vida daquelas pessoas, os motivos que as levaram a não concluírem o 
ensino regular na idade correta, os que levaram a estarem ali depois de 
um dia longo de trabalho, sabemos que as dificuldades para estarem 
ali naquele meio escolar são imensas, portanto, é necessário que haja 
de fato profissionais que estejam dispostos a ajudar essas pessoas, 
a acolhê-las. É preciso trabalhar com assuntos que estejam ligados a 
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realidade daqueles estudantes e principalmente, do lugar onde a es-
cola está inserida, trabalhar a cultura do lugar e das pessoas, crenças 
e festas populares, mas para isso, faz-se necessário o professor ter 
uma formação continuada para lidar com esse público, sabemos que 
as dificuldades dos professores para obterem uma formação voltada 
para atuar nas escolas de comunidades quilombolas são imensas, mas 
é preciso.

Foi possível observar um grande número entre jovens, adultos 
e idosos com a escolarização incompleta, dentre eles, estão presentes 
pessoas de diversas faixa etária. De 30 a 59 anos possui a escolarização 
incompleta no Ensino Fundamental I (2ª ao 5ª ano) e II (6ª ao 9ª ano), 
existe também um número significativo de analfabetos, principalmen-
te na faixa a partir dos 60 anos de idade. Entre os jovens acima de 
18 anos e até 29 anos pode-se destacar o Ensino Fundamental II e o 
Ensino Médio incompleto. A justificativa utilizada pela geração mais 
velhas pela não conclusão da escolarização baseiam-se no fato de que: 
existia a necessidade de trabalhar na roça com os pais, não existia uma 
escola localizada dentro da comunidade, precisavam se deslocar a 
mais de 6 km para estudarem, pois, a escola mais próxima ficava loca-
lizada dentro da cidade, sendo que, eles moravam na roça e como os 
pais não tinham condições de mantê-los na escola, a única alternativa 
era desistir. A geração mais nova tem motivos parecidos, alguns não 
conseguem concluir pelo fato de que precisa trabalhar para ajudar no 
sustento da família, alguns viram pais muito cedo, o que acaba impe-
dindo a conclusão dos estudos. Porém, existe todo um contraponto 
que precisa ser estudado, investigado e analisado, para que os filhos 
desses jovens futuramente possam ter a possibilidade e oportunidade 
de estudarem numa escola regular e com ensino e profissionais de 
qualidade. Portanto, cabe ao Estado promover políticas públicas que 
permitam a esses jovens e adultos acesso à educação, políticas que 
possibilitem aos profissionais que ali atuam uma formação continuada 
tendo como base as Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar 
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Quilombola, e cabe ao município promover atividades interativas e 
educacionais dentro da comunidade, com o objetivo de sensibilizar os 
moradores a darem a devida valorização daquela cultura e do seu povo 
que se faz presente naquele meio.

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente so-
bre a formação da Comunidade Quilombola de Gavião e seus desafios 
educacionais com o público da EJA, usando como referência alguns au-
tores, como: Paulo Freire, Sergio Buarque de Holanda, dentre outros.

O primeiro passo do trabalho foi descobrir, através de estudos 
e intervenções de pessoas mais velhas qual a verdadeira idade da 
comunidade, quem foi seu fundador e as características que podem 
ser consideradas relevantes para a construção do mesmo. O segundo 
passo foi identificar aproximadamente a quantidade de pessoas que 
não tinham os estudos concluídos e se sentiam a necessidade de voltar 
a estudar.

Por fim, percebi que ainda existem pessoas que criam barreiras 
de resistência quando se trata de se aceitar enquanto morador de 
comunidade quilombola, ainda existe um certo preconceito, principal-
mente de pessoas que não tiveram oportunidades de estudar e obte-
rem um certo conhecimento a respeito da sua identidade e cultura. 
Por isso faz-se necessário a contribuição dos educadores que já atuam 
na comunidade e dos que estão por vir, criarem novas propostas pe-
dagógicas para a educação das comunidades quilombolas. Segundo, 
Leôncio Soares, se caminharmos no sentido de que se reconheça as 
especificidades da educação de Jovens e adultos, aí sim, teremos de 
ter um perfil específico do educador da EJA e, consequentemente, 
uma política específica para a formação desses educadores.
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Podendo assim, estar diminuindo a escassez/defasagem educa-
cional, possibilitando a entrada de novos quilombolas nas universidades, 
e também dando possibilidades que resulte no crescimento e manu-
tenção da cultura quilombola, e que essa cultura possa ser vivenciada 
não só dentro da comunidade, mas também dentro do meio escolar, 
dando a oportunidade de os alunos aprofundarem seus conhecimentos 
e ampliarem suas visões a respeito do lugar em que vive.
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EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: 
CAMINHOS LEGAIS E DESAFIOS

Danyelle Moura dos Santos 
Rebecca Machado Oliveira da Silva 

RESUMO
O presente trabalho tem o intuito de discutir e evidenciar a relevância da 
educação escolar indígena, que possui uma legislação específica para garantir 
os direitos desses povos. Para tal, recorremos aos pressupostos da pesquisa 
bibliográfica e estudos sobre o tema, dialogando com alguns teóricos e com 
os conhecimentos adquiridos durante a nossa trajetória acadêmica. O mesmo 
tem como objetivo explicitar a especificidade da educação escolar indígena 
como uma modalidade assegurada na Educação Básica em todas as suas 
etapas e discutir os desafios da implementação a partir dos pressupostos na 
legislação brasileira para a garantia de uma educação própria e de qualidade. 
Enfatizaremos a importância de uma educação específica para os povos 
indígenas, que contemple a sua cultura, que contribua para a preservação 
das suas singularidades históricas, culturais, econômicas e religiosas. Desta 
maneira, este estudo vai propiciar uma leitura mais consciente acerca da 
importância de uma educação que contemple os povos indígenas e atenda 
as suas necessidades utilizando um currículo autônomo para eles.
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena. Direitos. Desafios.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de explicitar a importância 
da educação escolar indígena, enquanto educação diferenciada e 
discutir as dificuldades de sua implementação a partir da legislação 
brasileira. A experiência de realização deste trabalho surge de uma 
inquietação acerca dos desafios que envolvem a educação oferecida 
aos povos indígenas e, as suas peculiaridades na realização de um cur-
rículo escolar próprio. É importante lembrar que durante muito tempo 
as experiências escolares vivenciadas negavam as especificidades 
culturais indígenas e eram pautadas em uma tradição assimilacionista 
e integracionista espelhadas no período colonial. As experiências eram 
até então pautadas no apagamento das diferenças culturais, tidas 
como entraves ao processo civilizatório e de desenvolvimento do país. 
Contudo, nas últimas décadas as comunidades indígenas têm buscado 
construir projetos de educação escolar diferenciada e hoje tem se tor-
nado um local de afirmação de identidades e de pertencimento étnico.

Atualmente a educação escolar indígena é orientada por Dire-
trizes específicas e pelas Diretrizes próprias a cada etapa e modalidade 
da Educação Básica, instituídas nacional e localmente, que pode 
ocorrer em unidades educacionais inscritas em terras indígenas e suas 
culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia 
própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou 
comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados 
os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios 
que orientam a Educação Básica brasileira.

Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, 
é reconhecida a sua condição de possuidores de normas e ordena-
mento jurídico próprios, com ensino intercultural e bilíngue, visando 
à valorização plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação e 
manutenção de sua diversidade. Assim, conforme os documentos ofi-
ciais apontam os povos indígenas têm direito a uma educação escolar 
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específica, diferenciada, intercultural, e comunitária, conforme define 
a legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar Indígena.

O desafio da educação escolar indígena é propor um sis-
tema de ensino de qualidade e diferenciado, no sentido 
de atender as especificidades de um povo diferente da 
sociedade nacional, considerando que seus horizontes 
de futuro não são os mesmos que os nossos, e não redu-
zir a questão ao atendimento por meio dos programas 
de inclusão social dos anseios individuais, ainda que 
legítimos, de alguns dos estudantes indígenas (LADEIRA, 
2004, p. 143).

Como vimos em Ladeira (2004), a educação diferenciada é 
essencial para a formação do indivíduo dentro e fora de sua cultura, 
pois isto vai lhe dar a oportunidade de atingir horizontes próprios 
e singulares a partir do seu conhecimento e cultura. O ensino deve 
desta maneira possibilitar aos estudantes a inserção em programas de 
assistência e inclusão social para atender às suas idiossincrasias, mas 
não se limitar somente a isso.

A Funai (Fundação Nacional do Índio) é um dos principais 
órgãos federais que representam a comunidade indígena e é respon-
sável pela articulação das políticas indígenas atuando com o objetivo 
de contribuir para a melhoria das políticas junto aos povos indígenas, 
monitorando o seu funcionamento e eventuais impactos, além de 
ocupar espaços de controle social tanto em âmbito nacional como lo-
cal. Neste sentido, a Funai monitora também a qualidade da educação 
diferenciada para os povos indígenas e articula a educação indígena 
com a não indígena de forma que ambas se tornem significativas no 
que diz respeito ao desenvolvimento dos aprendizes, considerando 
que os objetivos da educação escolar indígena são na maioria das 
vezes diferentes dos não indígenas.
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O DIREITO A UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA

Para tratar da Educação Escolar Indígena faz-se necessário 
situá-la no contexto da legislação brasileira. Após o fim da Ditadura Mi-
litar no Brasil em 1985, ocorreu a redemocratização do país e apenas 
em 1988 foi promulgada a Constituição federal, considerada um marco 
histórico para a educação brasileira. O Art. 210 da Constituição federal 
(BRASIL, 1988), salienta que os povos indígenas tem o direito de utilizar 
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem com a 
finalidade de transformar o espaço escolar em um local de valorização 
e sistematização de saberes e práticas tradicionais, ao mesmo tempo 
em que proporciona o acesso aos conhecimentos universais e a valori-
zação dos conhecimentos étnicos.

De acordo com Henriques et al. (2007, p. 16) as políticas pú-
blicas relativas à Educação Escolar Indígena pós-Constituição de 1988 
passam a se pautar no respeito aos conhecimentos indígenas, às tradi-
ções e aos costumes de cada comunidade, “tendo em vista a valoriza-
ção e o fortalecimento das identidades étnicas”. Assim, a Constituição 
federal marcou mudanças significativas, sendo uma conquista para 
esses povos. Essas políticas públicas ficaram sob a responsabilidade do 
Ministério da Educação – MEC em 1991 e contou com a participação 
de representantes indígenas, entidades de apoio e outras instituições.

Os saberes da escola indígena devem ser contextualizados a 
partir da realidade que os estudantes estão inseridos. É preciso ter 
um currículo escolar que valorize os sujeitos indígenas e seus sabe-
res tradicionais, assegurando que os princípios da especificidade, do 
bilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade funda-
mente, os projetos educativos nas comunidades indígenas.

Santos (2008) ressalta que a educação para os povos indígenas 
precisa ser considerada, exigindo iniciativas diferenciadas por terem 
uma cultura específica. A educação para a população indígena precisa 
ocorrer a partir do paradigma da especificidade, da diferença, da valo-
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rização da diversidade. Principalmente no que se refere à preservação 
das especificidades históricas, culturais, econômicas e religiosas de 
cada povo. A escola, por sua vez, deve estar atenta à comunidade local 
em que os estudantes indígenas estão inseridos, para que eles vejam 
sentido e se identifiquem com os conteúdos apresentados e construí-
dos na sua cultura.

Outro ponto crucial para pensar as especificidades da educação 
escolar indígena é oferecer subsídios aos professores para que possam 
utilizar uma prática pedagógica inclusiva e diferenciada em colabora-
ção e atuação de especialistas em saberes tradicionais, contadores de 
narrativas míticas, organizadores de rituais, conselheiros e outras fun-
ções necessárias ao bem viver dos povos indígenas, como nos assegura 
as Diretrizes Curriculares Nacionais.

Henriques et al. (2007) abordam que o direito a uma Educação 
Escolar Indígena foi conquistado através de lutas dos povos indígenas 
e seus aliados, servindo assim ao fortalecimento da identidade desses 
povos. Sabe-se que com o crescimento da presença e das ocupações 
dos não índios sobre as terras indígenas, aos poucos as comunidades 
tiveram uma crescente dependência das relações econômicas e sociais. 
Também houve uma constante degradação do habitat e o rompimento 
das condições tradicionais de reprodução da vida indígena. Por isso, 
faz-se necessário um constante e amplo debate sobre diversidade 
cultural no nosso país e uma atenção as políticas públicas em torno 
dos povos indígenas que reverberam também na educação que se 
pretende construir.

A diversidade, portanto, deve ser pensada a partir das melhorias 
que podem ser construídas a partir das especificidades de cada povo e 
de sua cultura. Nessa perspectiva, a escola deve ser inclusiva e diversa 
de maneira que os estudantes, independente de suas características 
físicas, intelectuais, sociais, linguísticas, religiosas, sexuais ou outras, 
possuam direito ao acesso, permanência e a um currículo que atenda 
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as suas demandas como sujeito individual, com potencialidades, e 
vivências únicas.

Alguns documentos que dão sustentação a base legal sobre a 
educação escolar indígena e que estão encaminhados para a diversida-
de são: a Lei nº 6.001/73, e a Lei nº 11.645/08 (que inclui no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”), o Estatuto do Índio, a Constituição 
federal de 1988, decretos, portaria interministerial, a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica e o Plano Nacional de Educação. A abertura para os 
documentos supracitados foi dada, sobretudo com a Constituição de 
1988, especialmente em seus artigos: 210, 215, 231 e 232, e mais for-
temente na LDB 9.394/96, os artigos 26, 32, 78, e 79, através da qual os 
indígenas passaram a ser reconhecidos legalmente em suas diferenças 
e peculiaridades.

Reconhece aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, compe-
tindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. Ainda que o ensino Fundamental 
regular será ministrado em língua portuguesa, assegura 
às comunidades indígenas a utilização de suas próprias 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem 
(BRASIL, 1988, art. 210).

O art. 78 da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal afirma que a educação escolar para os povos indígenas deve ser 
intercultural e bilíngue para a reafirmação de suas identidades étnicas, 
recuperação de suas memórias históricas, valorização de suas línguas 
e ciências, além de possibilitar o acesso às informações e aos conhe-
cimentos valorizados pela sociedade nacional. O art. 79 da LDB prevê 
que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino 
estaduais e municipais no provimento da educação intercultural às 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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sociedades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino 
e pesquisa planejados com audiência das comunidades indígenas, com 
os objetivos de fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna, 
além de desenvolver currículos e programas específicos que incluam 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, 
assim como a elaboração e publicação de material didático específico 
e diferenciado.

A Educação Indígena também está presente no Plano Nacional 
de Educação (Lei nº 10.172) que destaca-se a universalização da oferta 
de programas educacionais aos povos indígenas para todas as séries 
do Ensino Fundamental, assegurando autonomia para as escolas in-
dígenas tanto no que se refere ao projeto pedagógico, quanto ao uso 
dos recursos financeiros, e garantindo a participação das comunidades 
indígenas nas decisões relativas ao funcionamento dessas escolas.

A educação escolar diferenciada para os povos indígenas é 
posta como fundamental, e possui diretrizes próprias com a Resolução 
CEB/CNE nº 5/2012, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, oferecida em 
instituições próprias, com o objetivo de orientar as escolas de Edu-
cação Básica e principalmente com o objetivo de zelar para que o 
direito à educação escolar diferenciada seja garantido às comunidades 
indígenas com “qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, 
linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e 
perspectivas dos próprios povos indígenas” (BRASIL, 2012, p. 2).

DIREITOS LINGUÍSTICOS E INTERCULTURALIDADE PARA OS 
POVOS INDÍGENAS

De acordo com Henriques et al. (2007), os direitos linguísticos 
dos povos indígenas exige que os processos de aprendizagem nas 
escolas sejam feitos nas línguas maternas dos educandos, trazendo 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D11074%26Itemid%3D&ei=NSewUvGdJ4zfkQezzoCABg&usg=AFQjCNGVIrn-V-c59DSonulN7mqPMBFqrw&sig2=Ij09ql9irlHUXzjld337Bg&bvm=bv.57967247%2Cd.eW0
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a atenção para a realidade sociolinguística da comunidade onde está 
inserida a escola e, para os usos das línguas tanto no espaço comuni-
tário, quanto no escolar. Chamamos isso de bilinguismo ou multilin-
guismo na escola indígena, sendo que em algumas regiões falantes e 
comunidades indígenas usam no dia a dia, além de duas ou três línguas 
maternas, o português e as línguas usadas nos países com que o Brasil 
faz fronteira.

Levar em conta os direitos linguísticos dos estudantes nas es-
colas indígenas significa, então, conhecer a realidade sociolinguística 
da comunidade e discutir essa realidade na escola, fortalecendo e 
valorizando a língua indígena em seu uso como língua de instrução, 
de comunicação, dos materiais didáticos e como objeto de análise e 
estudo. Diante disso, a escola diferenciada deve valorizar a língua de 
origem dos aprendizes, utilizando métodos que o levem a ter um co-
nhecimento amplo tanto da sua comunidade, como os conhecimentos 
da vida dos não indígenas.

Nesta perspectiva, segundo Henriques et al. (2007) a escola 
indígena admite a interculturalidade que considera a diversidade cul-
tural no processo de ensino e aprendizagem trabalhando com valores, 
saberes tradicionais e práticas de cada comunidade. Garantir o acesso 
às novas tecnologias da sociedade nacional também se faz fulcral 
nesse processo de forma que possam problematizar a relação entre 
sociedade, cultura e escola, estabelecendo novos sentidos e funções 
a partir de necessidades particulares de cada sociedade indígena ou 
não indígena.

Assim, a escola indígena será diferenciada e alicerçada em 
um novo paradigma educacional de respeito à interculturalidade, ao 
multilinguismo e a etnicidade. A interculturalidade, por exemplo, é 
primordial na ampliação da visão de mundo de cada povo, pois se faz 
possível conhecer as diferenças e especificidades culturais tornando-os 
mais fácil compreendê-los.
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Uma questão a ser analisada é que as leis e as diretrizes em 
prol da educação escolar indígena devem ser levadas a cabo para 
efetivação de uma escola diferente. Fala-se muito em escola indígena 
diferenciada, mas ainda não avançamos o suficiente para romper com 
as distâncias que existem entre o que está previsto em lei e o que de 
fato se efetiva nos cotidianos e currículos escolares indígenas e não 
indígenas. Sabe-se hoje que muitas comunidades indígenas estão 
fazendo seus próprios currículos por conta de lacunas na educação 
escolar que lhes são propostas e que muitas vezes não dão conta das 
singularidades de um povo. O currículo deve ser construído com e para 
eles que conhecem as suas necessidades.

Ao longo do século XX os indígenas se mobilizaram para lutar 
por sua história, cultura e diversidade linguística a fim de que não se 
percam em meio às diversas disputas governamentais e econômicas. 
Por isso, as leis são fundamentais para conceder a legitimidade do seu 
espaço em diversos setores da sociedade e em especial na educação. 
A busca por uma educação diferenciada e de qualidade parte também 
do modo como às políticas se efetivam colocando os indígenas como 
sujeitos de direitos.

Algumas autoridades indígenas têm feito denúncias a certas 
práticas de ensino, à má qualidade e ao estado calamitoso das escolas 
indígenas que ainda sofrem muito descaso governamental. Desde a 
promulgação da Constituição de 1988, o Estado brasileiro reconhece 
aos povos indígenas o direito a uma cidadania diferenciada, por meio 
do reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais e a questão 
da especificidade da questão indígena passa a ser gradativamente 
reconhecida e normatizada.

A “educação diferenciada” passa a ser o discurso orientador 
das políticas públicas, porém essa diferenciação é compreendida por 
muitos povos indígenas como uma discriminação, ou seja, uma restri-
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ção de que tenham acesso aos mesmos conhecimentos e informações 
das escolas da sociedade nacional (LADEIRA, 2004). Uma educação 
diferenciada, mas sem qualidade e sem atender as necessidades dos 
povos, acaba afetando o desenvolvimento integral da aprendizagem 
dos indígenas e torna-se mote de segregação social, diminuindo suas 
oportunidades no mundo social mais amplo. Henriques et al. (2007) 
destacam, por exemplo, que a questão do calendário escolar nas 
escolas das aldeias é complicada. Alguns pensam que é apenas fazer 
ajustes e adaptações entre o calendário deles e o das escolas das ci-
dades, quando na verdade deveriam implementar novas práticas, que 
são particulares de cada situação, ao invés de somente fiscalizar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os recursos utilizados para embasar essa pesquisa explorató-
ria foram as referências bibliográficas referentes ao tema, nos quais 
buscou problematizar as questões que envolvem a Educação Escolar 
Indígena com o objetivo de compreender as suas especificidades de 
modo crítico-reflexivo. Para tal, foi realizada uma revisão de literatura 
compreendida dentro de uma abordagem qualitativa. De acordo com 
Marconi e Lakatos (2003) esse tipo de pesquisa abrange uma parte 
da bibliografia disponível e possui o intuito de colocar o pesquisador 
em contato com o que foi estudado e dito com relação a determinado 
assunto que está sendo pesquisado. A base de dados foi através de 
artigos e periódicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação escolar indígena já passou por significativas mu-
danças e conquistas, porém ainda há muito para melhorar no sentido 
de coordenar ações de valorização, pertença e preservação da cultura 
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indígena. Muitos currículos continuam presos ao modelo catequético 
e homogêneo de cultura escolar e acabam por desencadear dilemas e 
exclusões para com as comunidades indígenas. Essas exclusões apare-
cem na desvalorização explícita de cultura, de valores, de vivências e 
saberes dos povos tradicionais. É de fundamental importância que o 
espaço escolar reconheça e acima de tudo problematize as diferenças 
de cada povo, lutando contra estereótipos e promovendo debates e 
discussões que proporcionem aos estudantes o conhecimento sobre a 
cultura do outro.

Por fim, a defesa e efetivação de uma educação diferenciada 
para os povos indígenas possuem necessidades educacionais espe-
cíficas e de uma formação singularizada para os docentes indígenas. 
Assim, é possível dizer que existe a necessidade urgente de uma 
educação própria e apropriada indígena que vise a ampliação das suas 
conquistas legais de forma que diminuam as distâncias entre o que diz 
a lei e a sua efetivação.
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LENDAS AMAZÔNICAS NO 
ÂMBITO ESCOLAR E A FORMAÇÃO 

DA IDENTIDADE CULTURAL: 
RESSIGNIFICANDO A CULTURA

Thaila Bastos da Fonseca 

RESUMO 
O tema desenvolvido no presente trabalho evidencia as contribuições do 
gênero textual lendas amazônicas e sua aplicação no contexto escolar, como 
estratégia de incentivo à leitura e à escrita, ressignificando os aspectos cultu-
rais da Comunidade das Missões, onde foi realizada a aplicação do projeto. 
A pesquisa teve abordagem qualitativa, visto que os estudantes coletaram 
histórias oriundas do imaginário popular dos moradores antigos desta co-
munidade, no intuito de preservar sua cultura e manter vivas essas histórias 
através de sua reescrita e, posteriormente, houve apresentações de danças 
inspiradas nas lendas amazônicas. A problemática abordada concentrou-se 
no fato de os estudantes não conhecerem a sua cultura local. Para consis-
tência teórica foram selecionados Boff (1997); Souza (2011); Freire (2011); 
Candau (2002) e Gillig (1999). Os objetivos foram alcançados no sentido de 
desenvolver e aplicar estratégias diversificadas no âmbito escolar capazes de 
facilitar o processo de ensino-aprendizagem e ao reconhecimento dos aspec-
tos culturais do seu lugar de origem, contribuindo assim para a construção de 
sua identidade cultural.
Palavras-chave: Lendas Amazônicas. Comunidade das Missões. Valorização 
Cultural.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo faz uma abordagem teórica e prática sobre as 
contribuições do gênero textual lendas amazônicas para o processo de 
ensino aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa e suas Litera-
turas. Os sujeitos da pesquisa são os estudantes do 3° ano do Ensino 
Médio e moradores da Comunidade da Missão1, no intuito de atingir 
dados precisos e eficazes para registar esse material através de sua 
reescrita e posteriormente publicá-lo, contribuindo para a valorização 
e preservação da memória desta comunidade.

Ao longo do tempo, as origens das lendas amazônicas e histórias 
oriundas do imaginário popular vão se perdendo, e, consequentemente 
nas memórias das pessoas. Neste contexto, resgatar a cultura oral que 
evidencia as raízes da comunidade através de lembranças e memórias 
das pessoas entrevistadas que fazem parte da Comunidade da Missão 
é uma ferramenta fundamental para que os estudantes compreendam 
a construção de sua identidade cultural, passando assim a valorizá-la.

Diante desta constatação, observou-se que os estudantes não 
conhecem suas raízes e não valorizam os aspectos culturais do seu lugar 
de origem, e assim, não reconhecem a importância de sua identidade 
regional. Neste sentido, como proporcionar o conhecimento e a im-
portância das Lendas Amazônicas no âmbito escolar, como ferramenta 
metodológica de incentivo à leitura, escrita e valorização cultural?

Objetiva-se neste trabalho, sobretudo, refletir sobre a aplica-
ção do gênero textual lendas amazônicas em sala de aula; estabelecer 
conexões entre as lendas amazônicas e conhecimentos prévios, vi-
vências, crenças e valores através de livros e apresentações musicais, 
ressignificando e contribuindo para a formação educacional e cultural 

1  Entre os cuidados éticos necessários considerou-se o sigilo dos informantes no 
momento de transcrição e análise de dados, garantindo a socialização dos resultados 
aos sujeitos envolvidos, afim de refletir e debater os conhecimentos produzidos 
durante a pesquisa.
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dos educandos; explorar a estrutura de um texto narrativo compre-
endendo o gênero textual narração e reconhecer a importância da 
gramática e dos elementos conectivos na construção de um texto; 
realizar o registro das Lendas Amazônicas coletadas pelos estudantes.

Neste sentido, este trabalho possibilita o conhecimento e a im-
portância das Lendas Amazônicas no âmbito escolar, como ferramenta 
metodológica de incentivo à leitura, escrita e valorização cultural, pois 
fortalecer a cultura amazonense na comunidade da Missão através 
das reescritas de Lendas Amazônicas é um trabalho que contribui para 
a permanente construção da memória, da recuperação e registro da 
cultura desta localidade, preservando sua identidade regional.

Alegar que essas histórias não estabelecem relação com a rea-
lidade dos estudantes é um argumento que não se sustenta, visto que, 
as maiorias das histórias passaram pelo terreno da imaginação de seus 
criadores. Como propõem Moreira e Silva (2018) no texto Currículo, 
Cultura e Sociedade, deve-se promover, no âmbito escolar, ocasiões que 
favoreçam a tomada de consciência da construção da identidade cultural 
de cada um de nós, docentes e gestores, relacionando-a aos processos 
socioculturais do contexto em que vivemos a história de nosso país.

O aspecto mais relevante para dar início a esta pesquisa foi 
evidenciado no fato de os estudantes não conhecerem os aspectos 
culturais de sua comunidade, e se não conhecem como poderão va-
lorizá-los? Diante desta constatação, refletir sobre a importância da 
cultura de tradição oral da Comunidade da Missão e sua aplicação em 
sala de aula, estabelecendo relações com a língua portuguesa é um 
trabalho que pode contribuir para que os educandos conheçam a sua 
identidade cultural, valorizando os aspectos culturais do local onde 
vivem. Segundo Souza (2011):

Grande parte dos amazônidas não valoriza o que o índio 
tem para lhe dizer, não acredita que a sua sabedoria 
possa ajudar no que julga ser melhor saber. Não acredita 
que é importante para as gerações atuais valorizar essa 
herança que está em suas origens, proporcionando 
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a identificação com sua cultura. A identificação com a 
cultura passa pela formação da consciência histórico-
-cultural, de um homem cultural que utiliza a linguagem 
como atividade formadora de sentimentos e crenças 
(SOUZA, 2011, p. 19).

Diante desta informação, acreditamos que, através deste 
projeto, as lendas amazônicas podem propiciar aos educandos uma 
experiência educacional na qual os mesmos possam crescer e conviver 
juntos, respeitando os valores culturais do local de origem, visto que 
os estudos destas narrativas não serão articulados de forma isolada 
e sim em conjunto. Através deste projeto, os participantes puderam 
refletir experiências, valores e crenças da comunidade onde estão in-
seridos. Nesta perspectiva, as narrativas orais podem ser usadas como 
processo metodológico para o desenvolvimento da escrita através das 
coletas de dados, e propositalmente ao hábito da leitura podendo ser 
uma ferramenta poderosa ao aplicá-la no contexto escolar.

As lendas são narrativas oriundas do imaginário popular, que 
geralmente são contadas por pessoas, cuja necessidade é de produzir 
conhecimentos através destas histórias. Buscando uma definição, Gillig 
(1999, p. 26) afirma que as lendas são: “[...] um relato de feitos reali-
zados por personagens que pareciam dispor de poderes sobrenaturais 
ampliados pelo imaginário daqueles que transmitiram a lenda”. Desta 
forma, o imaginário da comunidade colabora no sentido de desvendar 
a sabedoria de determinados povos e sua identidade cultural. Essas 
narrativas apresentam o histórico de uma determinada comunidade 
e revelam conhecimentos intrínsecos do grupo para o entendimento 
dos aspectos culturais da comunidade, mas que nem sempre esses 
conhecimentos são valorizados ou reconhecidos pelos mesmos.

Todos os tipos de gêneros textuais, orais ou escritos, têm uma 
função, uma proposta e um objetivo a ser atingido, o que lhe direciona 
a um meio específico de circulação. Logo, toda manifestação verbal 
ocorre por meio de algum gênero, visto que todos os dias nós utiliza-
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mos de algum gênero para praticar a comunicação. Vale ressaltar que, 
gêneros textuais são formas diversificadas de expressão textual que 
englobam todos os textos produzidos por usuários de uma língua. 
Quanto à forma ou estrutura das sequencias linguísticas encontradas 
em cada texto, é possível classificá-los dentro dos tipos e estilos com-
posicionais. Neste sentido:

Os gêneros textuais estão relacionados à vida social e 
cultural dos falantes, sendo assim tratado como um fenô-
meno histórico, que ocorre por meio de uma construção 
coletiva e estão relacionados às relações comunicativas. O 
uso dos gêneros diz respeito ao uso da língua no cotidiano 
por suas formas variadas, podendo ser definidos como 
formas de ação social (MARCUSCHI, 2008, p. 149).

A lenda é um gênero textual literário criado pela tradição 
oral, que apresenta uma relação direta entre o momento histórico e 
o povo que a cria, esta narrativa, reproduz uma verdade imaginada 
representando simbolicamente a clareza de determinados fatos no 
pensamento e na imaginação das pessoas, permitindo-nos conhecer 
a história de nossa cultura, a formação de determinado povo, seus 
aspectos culturais e a origem de muitos comportamentos que iden-
tificam determinadas sociedades. Assim, para Campbell (1999, p. 29), 
“[...] as lendas referem-se à vida e ao ambiente imediato de uma dada 
sociedade”, assim, traduzem suas crendices, seus valores, sua tradição 
e buscam explicar o mundo ao seu redor.

Nesta perspectiva, compreende-se que as lendas e as histórias 
oriundas do imaginário popular, perpassaram naturalmente através 
da tradição oral, de geração em geração nas comunidades ribeirinhas 
e, consequentemente, se expandindo em sociedades maiores. Tais 
narrativas foram surgindo com pequenas alterações e sutis modifica-
ções, evidenciando a capacidade imaginativa de quem as contou, a 
evolução de seus pensamentos e as diferenças culturais de cada povo. 
Neste contexto, por serem recontadas, acabam sendo reconstruídas 
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de acordo com o contexto em que são narradas contribuindo para a 
preservação cultural de um povo.

De fato, é necessário compreendê-las no contexto em que são 
narradas: “[...] é como um camaleão, vai se adaptando às cores e aos 
tons de cada povo, de cada contador que o narrou. Cada voz imprimiu 
a sonoridade, cada corpo as suas emoções”. Na realidade, o texto em 
sua essência permanece, mas o nome e a sua roupagem não tem com-
promisso, variam ao sabor do narrador, pois “[...] conto de tradição 
oral é um retrato da magia e do encantamento, uma fantástica criação 
da mente humana” (BUSATTO, 2003, p. 28).

As histórias orais têm sempre um fundo histórico, que trans-
mitidas de geração em geração, acabaram, muitas delas, por ganhar 
o registro escrito. Tratam-se de narrativas em que elementos sobre-
naturais estão presentes revelando a maneira como determinadas so-
ciedades entendem e explicam o mundo. Em seu Dicionário de termos 
literários, o professor e estudioso Massaud Moisés define lenda como 
“toda narrativa em que um fato histórico se amplifica e se transforma 
sob o efeito da imaginação popular. Não raro, a veracidade se perde 
no correr do tempo”. No prefácio do livro: O casamento entre o céu e a 
terra, Leonardo Boff afirma que:

Os indígenas das várias partes do mundo [...] são por-
tadores de uma sabedoria ancestral, que está faltando 
a quase toda a humanidade, sabedoria necessária 
para iluminar os graves problemas que coletivamente 
enfrentamos. Problemas relativos à convivência pacífica 
entre os povos, à combinação adequada entre trabalho 
e lazer, à veneração e ao respeito para com a natureza 
[...] (BOFF, 1997, p. 9).

Nesta perspectiva, a presença das lendas no contexto escolar, 
pode contribuir como uma poderosa ferramenta no incentivo à lei-
tura e à escrita desenvolvendo a capacidade criativa dos educandos, 
sobretudo, espera-se que as lendas criadas pelo imaginário popular 
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signifique uma pequena compreensão e ressignificação dos aspectos 
culturais onde os alunos estão inseridos.

Pelo fato do trabalho estar estritamente ligado ao gênero narra-
tivo, a professora pesquisadora evidenciou em suas aulas as característi-
cas deste gênero, sua estrutura e sua coerência e coesão nas reescritas. 
Anteriormente, a professora questionou se os estudantes conheciam os 
aspectos culturais de sua comunidade, a grande maioria da turma não 
soube relacionar o conceito de cultura de acordo com sua realidade.

Diante desta constatação, foi explorado o conceito de cultura 
nas aulas, afim de que os mesmos pudessem compreender a impor-
tância de sua preservação. Posteriormente, evidenciou-se a impor-
tância da Literatura, para que através dela os estudantes pudessem 
compreender o verdadeiro sentido da arte da palavra, que pode ser 
criada e reinventada de acordo com o pensamento de cada um. Este 
momento foi gratificante, visto que a literatura é capaz de propiciar ao 
aluno um universo criativo.

A Lenda da Iara foi discutida em sala de aula, pois esta narrativa 
enfatiza a importância deste gênero, sua estrutura, a construção do 
texto em prosa, no intuito de facilitar o processo de escrita na hora das 
produções. A professora realizou uma dinâmica pedindo aos estudan-
tes que retirassem os elementos conectivos presentes no texto traba-
lhado, afim de que eles compreendessem sua função e importância no 
momento da leitura e produção.

Nas falas dos estudantes foram evidenciados alguns pontos 
relevantes como a importância de registrar as histórias oriundas do 
imaginário dos moradores antigos da Comunidade da Missão, pois se-
gundo eles, quando uma pessoa antiga morre é um livro que se perde, 
a valorização cultural que é uma forma de construção de identidade e 
as reescritas e publicação das lendas contribuem para a divulgação dos 
aspectos culturais da própria comunidade.

No momento das reescritas das histórias orais coletadas pelos 
estudantes, os mesmos demonstraram dificuldades em suas produções, 
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pois as narrativas tinham que obedecer ao padrão de um texto de gêne-
ro narrativo como organização de parágrafos, elementos conectivos e os 
aspectos gramaticais da língua portuguesa. Mediante as orientações da 
professora no decorrer da aplicação do projeto, as mesmas ocorreram 
tanto de forma individual como coletiva, os estudantes que apresenta-
vam dúvidas no momento das produções trocaram ideias e dialogaram 
em conjunto, tornando assim um trabalho mútuo, socializado e com 
aprendizagem significativa. Em seguida, analisaremos dois textos elabo-
rados pelos estudantes no processo de reescrita.

Figura 1 – Reescrita da lenda da mulher de branco.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.
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Analisando o texto produzido pelo estudante, podemos 
compreender que a aprendizagem fluiu de forma significativa, pois o 
mesmo abordou os aspectos do imaginário popular de acordo com as 
orientações do projeto. Descrevendo de forma coesa tudo o que seu 
avô lhe havia transmitido, contribuindo assim para a preservação do 
lendário popular dos moradores antigos da comunidade das Missões.

Figura 2 – Reescrita da lenda da Cobra Grande.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.

Esse estudante evidencia no seu texto A lenda da Cobra Gran-
de, que de acordo com o relato do imaginário de seu avô, ressalta as 
riquezas existentes na comunidade na qual residia na época em que 
era criança, enfatizando que as farturas do passado não são como os 
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tempos atuais. Relata o medo que tinha desse ser lendário proposital-
mente criado pelos seus pais como forma de levar seus filhos a respei-
tarem o espaço natural desse ser imaginado. Esta narrativa contribuiu 
para o projeto como forma de compreensão dos aspectos culturais dos 
seus antepassados, seus costumes e crenças, construindo assim para a 
construção de sua identidade no presente.

No terceiro momento as lendas coletadas pelos alunos foram 
dramatizadas através da dança Tribal: Lendas Amazônicas, pois para 
que eles pudessem compreender de fato sua cultura, era preciso 
que vivenciassem e isso só foi possível através das dramatizações. A 
dança Tribal Lendas Amazônicas teve sua primeira apresentação em 7 
de agosto de 2015 no Festival Cultural da Escola Estadual Imaginário 
Popular2 instituição onde foi realizada a pesquisa. Aproveitando a pre-
sença da comunidade escolar, foi realizada a primeira culminância do 
projeto e a professora apresentou os resultados parciais da pesquisa, 
conforme veremos nas imagens a seguir:

Figura 3 – Representação coreografada da lenda da Iara.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.

2  Nome fictício.
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Figura 4 – Representação coreografada da lenda do Guaraci.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.

Figura 5 – Representação coreografada da lenda dos Timbiras.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.
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Este trabalho foi recebido com muito carinho, pois mães de 
outros alunos do Ensino Fundamental procuraram a professora res-
ponsável e perguntaram se seus filhos poderiam participar do projeto, 
pois este estava voltado para o público do Ensino Médio, ressaltaram 
que os meninos sentiram-se encantados com a dança, pois já sabiam 
até a coreografia. Houve também interesse por dois ex-alunos resi-
dentes na comunidade que procuraram a professora argumentando 
que o projeto era “bacana” e diferente, e que gostariam de participar, 
porque as músicas coreografadas eram estimulantes e gostavam de 
dançar, mas não obtinham recursos financeiros para ir todos os dias a 
cidade de Tefé para dançar nos grupos, pois a comunidade localiza-se 
no interior do município.

O projeto teve a sua segunda apresentação no festival cultural 
da Comunidade do Cairara, distante da comunidade das Missões per-
correndo 12 horas de viagem de barco. Esta apresentação ocorreu no 
dia 29 de agosto de 2015. Os participantes levaram os resultados do 
projeto para divulgação, fator que comprovou o interesse dos estudan-
tes na apresentação do trabalho, constatando também o envolvimento 
da comunidade escolar, pois tiveram a preocupação e responsabilidade 
de levarem seus filhos até esta comunidade.

Faz-se necessário mencionar sobre a mãe de um aluno, res-
ponsável pelas coreografias, que ofereceu sua ajuda argumentando 
se ela poderia contribuir de alguma forma na confecção de roupas 
diversificadas para melhorar e abrilhantar mais as apresentações dos 
meninos, visto que tem um filho que estuda e dança, e gostaria de 
ajuda-lo de alguma forma e acompanhar mais o desenvolvimento do 
filho na escola.

Com a repercussão do projeto, o Instituto Federal do Amazonas 
(Ifam) convidou a dança Tribal: Lendas Amazônicas para se apresen-
tarem no I Intercâmbio Cultural do Ensino Médio, ocorrido no dia 2 
de outubro de 2015. O trabalho foi bastante elogiado e, sobretudo, 
aplaudido. Segundo depoimento de um dos professores do Ifam, o 
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trabalho realizado por este projeto juntamente com a escola e comu-
nidade é relevante, já que é possível constatar que as histórias e lendas 
contadas por nossos avós vão se perdendo e precisam ser preservadas.

Outro depoimento coletado apresentou um aspecto relevante, 
pois os alunos passaram a frequentar a biblioteca com maior interesse em 
outras histórias oriundas do imaginário popular. Devido à repercussão das 
histórias orais representadas pelos participantes do projeto, os mesmos 
procuraram aprofundar-se em lendas de outros países. Na entrevista à 
bibliotecária, a pesquisadora questionou se o projeto teve algum ponto 
relevante e a mesma ressaltou que os alunos começaram a perguntar se 
na biblioteca havia livros que falavam das lendas que os alunos dançavam.

O projeto teve participação também na abertura da VIII Se-
mana de Letras, I Seminário de Formação de Professores e Abraplip 
no interior, ocorrido no dia 3 de novembro de 2015, que teve grande 
repercussão devido à temática abordada e pode contribuir para pre-
servar fatos memoráveis da cultura de um povo.

Figura 6 – Representação da lenda do Grande deus Tupã.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.
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Figura 7 – Representação coreografada da lenda dos índios Kiri-kiris.
Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora do projeto.

A partir da apresentação, a coordenadora do projeto foi questio-
nada sobre o motivo das vestimentas dos participantes do projeto, pois 
se os índios viviam nus, por que nesta apresentação os alunos aparecem 
vestidos de macacões de cores escuras e por cima as tangas indígenas? 
Através desta observação, a Dança Tribal: Lendas Amazônicas é uma 
forma de recontar e valorizar as histórias orais dos moradores da Comu-
nidade da Missão através de danças coreografadas, e ao questionar os 
estudantes sobre a escolha deste tipo de vestimenta, os mesmos ressal-
taram que esta cor representa os espíritos de seus ancestrais indígenas 
que veneravam as histórias oriundas do imaginário popular. E a cor é 
tida também como uma forma de protesto, um luto, pelo motivo dos 
aspectos culturais se perderem no imaginário das pessoas.

Diante desta constatação, vale ressaltar que esta visão pode 
estar relacionada à imposição e influência europeia durante o período 
da colonização portuguesa na região amazônica, ressaltando que a 
comunidade é considerada como um monumento turístico e históri-
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co que procura preservar hábitos e tradições de seus colonizadores. 
As histórias coletadas pelos estudantes que participaram do projeto 
foram dramatizadas e vivenciadas através da Dança Tribal: lendas ama-
zônicas, pois só é possível conhecer algo quando sentido e vivenciado.

Para finalizar, observamos que em cada lenda, história imagina-
da ou recontada, o contador evidencia um pouco de sua cultura, seus 
valores e crenças. Durante muito tempo a cultura do povo amazonense 
foi recontada e transmitida de geração em geração, nos terreiros das 
comunidades, nos assoalhos das casas em noites de luar, na beira do 
rio e dos avós para seus netos. Atualmente, esta tradição milenar vem 
perdendo espaço para os meios tecnológicos e também a uma cultura 
urbana que ofusca as tradições e o passado sem percebermos. Como 
afirma Souza:

O desafio de valorização da cultura, estímulo à leitura 
ou qualquer outro fator de contribuição ao desenvolvi-
mento do estudante é um desafio a ser assumido por 
aqueles que têm a obrigação de levar à frente processos 
de tomadas de consciência, ou seja, os pesquisadores. É 
indispensável dotar a escola de instrumentos didáticos 
para trabalhar com a diversidade, transformar a diversi-
dade conhecida e reconhecida numa vantagem pedagó-
gica, utilizar elementos pedagógicos como a lenda, cuja 
natureza mágica nos foi possível perceber, atrai tanto as 
crianças (SOUZA, 2011, p. 141).

Dentro desta constatação, o sentido da palavra cultura sofreu 
algumas variações ao longo dos tempos, e isto é consequência das 
transformações sociais tradicionais para uma sociedade contemporâ-
nea. Diante desta percepção, vale ressaltar que, ao trabalhar textos 
diversos de tradição oral no ambiente escolar e viabilizar o contato 
dessas narrativas com os educandos, pode contribuir para a preserva-
ção da cultura de seus antepassados e transmitir vários ensinamentos 
à sociedade atual.
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Trabalhar com o gênero textual lendas amazônicas é apenas 
uma das incontáveis possibilidades de uma permanente inovação na 
prática pedagógica docente e no processo de assimilação de conheci-
mentos do educando. Tendo em vista que essas narrativas podem re-
fletir uma pluralidade de fenômenos históricos e culturais, conduzindo 
o aluno a explicar e representar o mundo a sua maneira, conhecendo 
e construindo novas formas de pensar sobre os eventos que o cercam.

Os objetivos atingidos com a pesquisa superaram as expecta-
tivas da professora pesquisadora, no qual estudantes de outras séries 
sentiram-se interessados em participar do projeto através das danças 
coreografadas, evidenciando assim as histórias que os estudantes ha-
viam reescrito. No trabalho de apropriação do conceito de cultura, os 
estudantes revelaram a importância de conhecê-la e preservá-la, para 
que os aspectos culturais da comunidade da Missão não sejam esque-
cidos. Valorizar essas histórias é priorizar o que os nossos antepassados 
nos deixaram é permite compreender melhor o nosso modo de viver, 
nossas crenças, valores e costumes, pois é conhecendo o passado que 
construímos nossa identidade no presente.

Pode-se perceber que este trabalho contribuiu para o hábito 
da leitura e escrita dos educandos como também ao conhecimento 
de sua cultura, que foi vivenciada através das danças coreografadas, 
músicas e histórias orais que retratam o imaginário popular do local 
onde vivem. Durante a execução deste trabalho pude perceber que:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 
Esses fazeres se encontram um no corpo do outro. 
Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. 
Ensino porque busco, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, inter-
vindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade 
(FREIRE, 2011, p. 30).
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A Literatura, portanto, deveria ser aprofundada desde o Ensino 
Fundamental, pois, ela é caracterizada como “expressão de identidade 
nacional”, logo, possibilita o reconhecimento e a valorização da diver-
sidade cultural brasileira e das formas de perceber e expressar a rea-
lidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas regiões e grupos 
sociais do País (BRASIL, 1999, p. 76).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio aprego-
am que dar espaço para a verbalização da representação social e cul-
tural constitui um grande passo para sistematização da identidade de 
grupos que sofrem processo de deslegitimação social. Assim, aprender 
a conviver com as diferenças é:

reconhecê-las como legítimas e saber defendê-las em 
espaço público fará com que o aluno reconstrua a au-
toestima. A literatura é um bom exemplo do simbólico 
verbalizado. Guimarães Rosa procurou no interior de 
Minas Gerais a matéria-prima de sua obra: cenários, 
modos de pensar, sentir, agir, de ver o mundo, de falar 
sobre o mundo, uma bagagem brasileira que resgata 
a brasilidade. Indo às raízes, devastando imagens pre-
conceituosas, legitimou acordos e condutas sociais, por 
meio da criação estética (BRASIL, 1999, p. 142).

No entanto, o gênero textual Lendas Amazônicas oportuniza 
uma abordagem diversificada no âmbito escolar, como também pode 
ser um meio incentivador para o ensino de literatura em sala de aula, 
pois narram acontecimentos que se passaram em um tempo remoto, 
misturando fatos reais e históricos com fatos irreais, produtos da imagi-
nação, narradas em terceira pessoa representando a voz de toda a co-
munidade, e daqueles que herdaram as tradições de seus antepassados.

Portanto, observando a interação dos estudantes, podemos 
afirmar que o material levantado na cultura local contribuiu de forma 
efetiva para a formação intelectual e social dos estudantes. Além disso, 
a região onde a pesquisa foi realizada já é conhecida por uma cultura 
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rica e vasta facilitando assim, o trabalho com os aspectos culturais, os 
costumes, as tradições e crenças do local onde vivem.
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EDUCAÇÃO AFRO-BRASILEIRA E 
INDÍGENA NO BRASIL: DESAFIOS 

E PERSPECTIVAS PARA A SUA 
MATERIALIZAÇÃO

Aparecido Igor Oliveira Pereira 

RESUMO
O presente artigo científico busca investigar acerca das perspectivas e desa-
fios para a materialização da educação afro-brasileira e indígena no contexto 
brasileiro, considerando o importante papel da escola na promoção de uma 
educação que seja capaz de promover à inclusão e a diversidade. Dessa for-
ma, busca-se em seu objetivo geral: realizar uma análise crítica sobre os prin-
cipais desafios e as principais perspectivas para a materialização da educação 
afro-brasileira e indígena nas escolas. Além do objetivo geral, é proposto tam-
bém, o alcance dos objetivos específicos, sendo esses: descrever os impactos 
da promulgação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 na realidade brasileira; 
analisar de forma crítica acerca da importância da construção do ensino 
afro-brasileiro e indígena nas escolas. A metodologia utilizada caracteriza-se 
como qualitativa, utilizando-se do método bibliográfico, a partir da consulta 
a obras, artigos e livros de diversos autores que já realizaram a abordagem da 
temática em questão. Seguindo essa perspectiva, é realizado uma descrição 
sobre os impactos da promulgação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 na 
rede de ensino brasileira. Em seguida, é realizada uma análise acerca da 
importância da construção do ensino afro-indígena nas escolas. Por fim, é 
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apresentado considerações sobre os resultados alcançados no decorrer da 
construção do trabalho.
Palavras-chave: Afro-brasileira. Indígena. Educação. Ensino.

INTRODUÇÃO

A escola se caracteriza como uma das mais importantes insti-
tuições na contemporaneidade. Dessa forma, é atribuída a ela, alguns 
papéis, acompanhados de desafios, sendo um deles a democratização 
da educação. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 
(1996) venha pontuar que a escola deve oferecer uma educação, laica, 
comum de qualidade, ainda existem muitos empecilhos que acabam 
por dificultar a materialização desses valores na prática.

Diante disso, surgem na escola algumas problemáticas que en-
volvem educandos e educadores, necessitando assim, de intervenções 
que venham combater essas problemáticas ou pelo menos minimiza-
rem seus impactos. Dentre as principais problemáticas que surgem 
para a escola contemporânea, está a questão do preconceito étnico e 
racial, principalmente na realidade brasileira.

Atualmente é ensinado nas escolas, mais especificamente nas 
aulas da disciplina de história, o fato de que o brasileiro é resultado 
da mistura entre três etnias, sendo essas: o branco europeu, o negro 
africano e o indígena nativo. A divisão do conteúdo ensinado, entre-
tanto, não segue essa mesma proporção. A história e a complexidade 
dos povos indígenas e da população negra se encontram muitas vezes 
resumidas à descoberta do Brasil e ao período colonial e da escravidão 
na realidade brasileira, o que acaba acarretando algumas problemáti-
cas na sociedade atual.

Seguindo essa linha de raciocínio e levando em consideração 
a conjuntura brasileira, nos deparamos com uma realidade na qual a 
grande diversidade brasileira acaba por ser apagada nos bancos das 
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escolas, se resumindo assim a poucas aulas de uma disciplina especí-
fica, embora essa seja, de grande importância para o aprendizado do 
aluno e formação do educando. A partir dessa realidade, ainda hoje, 
nota-se uma tentativa de homogeneizar a cultura brasileira sob o olhar 
do colonizador europeu, descobridor do Brasil, termo que comumente 
é utilizado nas aulas história.

Considerando essa realidade desigual e os impactos que essa 
caba por ocasionar em nossa sociedade, e de forma mais específica, 
em nossa educação, foi aprovada no ano de 2003, a Lei 10.639, que 
altera a Lei das Diretrizes Básicas da Educação (LDB), passando a inserir 
a história e cultura afro-brasileira e africana como conteúdos obrigató-
rios e que devem ser ministrados nas aulas.

Nesse sentido, surgem um dos grandes desafios para os 
educadores que atuam em nossas redes de escolas na contempora-
neidade, cabendo a eles a apropriação dos conteúdos relacionados 
à temática em questão, para uma posterior abordagem e abertura 
gradativa para as demandas relacionadas ao assunto, minimizando 
dessa forma, o preconceito institucionalizado e preenchendo lacunas 
em sua própria formação.

Partindo desse pressuposto, são levantadas no decorrer da cons-
trução desse trabalho, algumas problemáticas relacionadas a temática 
em questão, sendo essas: Quais as perspectivas de educação afro-brasi-
leira e indígena nas escolas brasileiras? Essa educação é ofertada? Quais 
os principais desafios para a sua materialização na sala de aula?

Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se perceber a importân-
cia de se discutir sobre a temática delimitada, considerando que esse 
assunto está diretamente ligado a atuação do professor, entendendo 
que o ensino da educação afro-brasileira e indígena é uma ferramenta 
necessária para a promoção da cidadania na realidade brasileira, assim 
como também, essa vem contribuir para a desconstrução de um supos-
to mito de democracia racial que ainda perdura em nossa sociedade.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

• Realizar uma análise crítica sobre os principais desafios e as 
principais perspectivas para a materialização da educação 
afro-brasileira e indígena nas escolas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Descrever os impactos da promulgação das Leis 10.639/2003 
e 11.645/2008 na realidade brasileira.

• Analisar de forma crítica acerca da importância da constru-
ção do ensino afro-brasileiro e indígena nas escolas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na construção do referente artigo cien-
tífico caracteriza-se como qualitativa, utilizando-se do método biblio-
gráfico, a partir da consulta a obras, artigos, livros e revistas de diversos 
autores que já realizaram a abordagem das temáticas levantadas do 
decorrer da pesquisa. A abordagem utilizada será descritiva, sendo 
assim, primeiramente foi realizado um levantamento de bibliografias 
acerca da temática em questão. Em seguida foi realizada uma análise 
pertinente sobre essas bibliografias. Seguiu-se então com a construção 
dos elementos referentes à redação do trabalho. Posteriormente foi 
realizada uma análise minuciosa acerca do que havia sido produzido 
com base nas concepções de diversos autores, buscando alinhar com 
as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e 
com objetivos proposto no trabalho. Por fim foi realizado a correção 
ortográfica da redação e conclusão da mesma.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

OS IMPACTOS DA PROMULGAÇÃO DAS LEIS 10.639/2003 E 
11.645/2008 NO BRASIL

Antes de tudo é importante compreendermos que a história 
brasileira possui uma grande influência da cultura afro-brasileira e 
indígena. Sendo assim, os negros que foram escravizados incorpora-
ram elementos da sua cultura à sua nova realidade, completamente 
diferente daquilo que eles vivenciavam antes do processo de escravi-
dão, o que acabou por originar uma nova categoria, que passou a ser 
designada pelos historiadores e pesquisadores da área. Ao longo dos 
anos, essa herança de caráter histórico foi por muitas vezes negada e 
oprimida. Com o intuito de alterar essa realidade, foram promulgadas 
as Leis 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 11.645/2008 (BRASIL, 2008), que 
instituíram a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e 
indígena respectivamente.

Dessa forma, a sanção dessas Leis, tem o intuito que seja tra-
balhado esses conteúdos em sala de aula, na intenção de minimizar os 
impactos causados pelas manifestações do racismo e da intolerância. 
Nesse sentido é necessário que toda a comunidade escolar trabalhe 
em conjunto para lidar com essa problemática, a fim de não prejudicar 
o processo de ensino aprendizagem dos educandos.

Diante de tais fatores, a obrigatoriedade de inclusão da Histó-
ria e da Cultura afro-brasileira e africana nos currículos da Educação 
Básica é um momento histórico marcante que busca objetivar não 
apenas a mudança do foco etnocêntrico, que é marcadamente de 
raiz europeia para um africano, mas sim, ampliar o foco dos currícu-
los escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica 
brasileira (BORGES, 2010).

Para adentrarmos de forma aprofundada no assunto, é ne-
cessário compreendermos que a LDB n° 9394/1996 (BRASIL, 1996) 
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foi sancionada em 1996, entretanto no ano de 2003 a respectiva Lei 
sofreu uma alteração, com a promulgação da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 
2003), essa Lei veio propor novas Diretrizes Curriculares para o estudo 
da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Nessa perspectiva, essa 
Lei torna-se necessária para garantir a valorização cultural das matrizes 
africanas que formam a pluralidade cultural brasileira.

Apesar da Lei 10.639 ter sido sancionada e de ter sido uma vitória 
para a inclusão da diversidade na escola, essa ainda não contemplava 
todas as matrizes étnicas que fazem parte da formação sócio-histórica 
do Brasil, sendo assim, no ano de 2008, foi sancionada uma nova Lei, 
sendo essa, a Lei 11.645, que é mais abrangente e que passou a incluir 
também a história e cultura dos povos indígenas brasileiros.

Dessa forma, em 10 de março de 2008, a Lei de Diretrizes e 
Bases – LDB sofre novamente uma alteração, a partir da promulgação 
da Lei 11.645 (BRASIL, 2008), essa vem tratar da inclusão da temática 
da História e Cultura dos povos Indígenas. Nesse sentido, a partir da 
sanção dessa Lei, passa a ser obrigatório, o ensino da História e Cultura 
Afro-brasileira e Indígena, considerando que esses são os grupos étnicos 
que compõe as matrizes da formação sócio-histórica do povo brasileiro.

É perceptível que a temática diversidade étnico-racial e seus 
impactos, embasados nas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 introduziu 
no espaço escolar da Educação Básica, a inserção de conteúdos que 
propiciam a discussão da temática em questão, buscando assim rom-
per com a utilização do currículo eurocêntrico em prol do ensino de 
uma educação multicultural (BRASIL, 2008).

Sendo assim, a escola promove a diversidade cultural, além de 
preservar a história dos povos afrodescendentes e indígenas, garantin-
do que a mesma seja repassada de geração em geração, considerando 
as heranças que esses povos deixaram para o Brasil e visando ainda o 
respeito e reconhecimento da importância desses povos na atualidade.

A partir desse viés, a escola é percebida enquanto ambiente 
democrático, onde a cultura é promovida juntamente com o conhe-
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cimento e prática do respeito. Além disso, as culturas afro-brasileiras 
e indígenas se consolidam como importantes pilares na construção 
da sociedade e consequentemente da cultura brasileira, podendo ser 
reconhecidas também como aspectos importantes da democratização 
social, considerando que, para que uma sociedade seja justa e, de fato, 
democrática, a mesma deve compreender as diversidades étnicas, 
raciais, culturais e sociais, especialmente as que lhes serviram como 
alicerce para sua construção.

Diante dessa realidade, é perceptível também a necessidade 
de uma escola que seja mais inclusiva e diversa, que venha respeitar 
a todas as diferenças. Na Conferência Nacional de Educação Básica do 
ano de 2008, foi pontuado que “a escola pública se tonará cada vez 
mais pública na medida em que compreender o direito à diversidade e 
o respeito às diferenças como um dos eixos orientadores de sua ação 
e das práticas pedagógicas” (BRASIL, 2008, p. 13).

A partir da ideia apontada anteriormente enxerga-se a grande 
necessidade de construir a cada dia mais uma escola, que seja diversa 
e que venha contribuir para a propagação da democratização de edu-
cação em todo o território nacional, sendo essa ainda, um espaço para 
a construção de ideias e coletivas e plurais.

A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DO ENSINO DA 
EDUCAÇÃO AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NAS ESCOLAS

Hodiernamente, é comum ser ensinado na escola, especifica-
mente nas aulas da disciplina de história, o fato de que o brasileiro é 
o resultado da miscigenação entre três etnias, sendo essas: o branco 
europeu; o negro africano; e o indígena nativo. A divisão desse con-
teúdo ensinado, entretanto, não segue essa proporção, o que acaba 
por ocasionar uma realidade, na qual a história e a complexidade dos 
povos indígenas e da população negra se encontram muitas vezes 
resumidas à descoberta do Brasil e ao período colonial e da escravidão.
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Nos deparamos dessa forma, com uma realidade na qual a 
grande diversidade brasileira acaba por ser apagada nos bancos das 
escolas e passa a se resumir a poucas aulas de uma disciplina específica, 
embora essa seja, de grande importância para o aprendizado do aluno 
e formação do educando. A partir dessa realidade, é possível notar 
uma tentativa de homogeneização a cultura brasileira sob o olhar do 
colonizador europeu, apontado nas aulas como descobridor do Brasil, 
termo esse que comumente é utilizado nas aulas história.

Levando em consideração essa realidade desigual, foi aprovada 
no ano de 2003, a Lei 10.639, que altera a Lei das Diretrizes Básicas da 
Educação (LDB), passando a inserir a história e cultura afro-brasileira 
e africana como conteúdos obrigatórios e que devem ser ministrados 
nas aulas.

Seguindo essa perspectiva, é possível afirmar que a partir da 
publicação da Lei 10.639 de 2003, as escolas passariam a incluir, no 
contexto dos seus estudos, atividades que abordassem diariamente as 
contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descenden-
tes de asiáticos, além das raízes africanas e europeias (BORGES, 2010).

Alguns anos, após a aprovação dessa Lei, uma nova foi aprova-
da no ano de em 2008, sendo essa, a Lei 11.645, que passou a incluir 
também a história e cultura dos povos indígenas brasileiros. Impactan-
do dessa forma, na maneira e nas formas de abordagem da história 
brasileira, tendo um efeito multiplicador que acabou também por 
reverberar em mudanças na formação de professores e na construção 
de materiais didáticos.

Compreende-se essa realidade a partir da seguinte ideia:

A promulgação da Lei 11.645, de 2008, veio a alterar a 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 
pela Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional, visando 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigato-
riedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (BORGES, 2010, p. 76).
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Nesse sentido, a implementação da Lei 11.645, de 2008, vem 
oportunizar que os estudantes problematizem a história de nosso país, 
ampliando-a no sentido de reconhecer e valorizar a nossa riqueza 
cultural. Assim como também, possam perceber a grande diversidade 
que está ligada a nossa formação sócio-histórica do país.

No entanto apesar desses grandes avanços, é possível perce-
ber que a implementação das referidas Leis apresentam ao sistema 
educacional alguns desafios, considerando que a promulgação dessas, 
acabam por abrir novas demandas para produção de conhecimentos 
sobre africanidades, as lutas do negro no Brasil, a Consciência Negra, 
a resistência indígena no contato com os brancos, a cultura indígena, 
dentre outros (BORGES, 2010).

Sendo assim, torna-se necessário, além da publicação de ma-
teriais sobre tais temáticas, uma urgente política de formação conti-
nuada para capacitar os educadores, para que esses possam trabalhar 
com tal temática. Nessa perspectiva, é importante ainda destacar que 
a aplicação desses conteúdos ainda se encontra muito restrita a um 
pequeno grupo de educadores que se sentem atraídos por ela.

Na perspectiva de promover a abordagem da educação 
afro-indígena nas escolas brasileiras, o Ministério da Educação tem 
oferecido alguns materiais, tais como e-books da coleção História 
Geral da África e livros da coleção Educação para todos, sendo esses 
um grande material sobre a temática indígena e negra, além de outros 
assuntos inter-relacionados. É disponibilizado também, alguns cursos 
de formação continuada para os professores da rede básica, voltados 
para igualdade racial e aprendizado da cultura indígena, com intuito 
de incentivar os educadores a se apropriarem da temática em questão.

Nesse sentido, surge um dos grandes desafios para os educa-
dores que atuam em nossas redes de escolas na contemporaneidade, 
cabendo a eles a apropriação dos conteúdos, para uma posterior 
abordagem e a abertura gradativa para as demandas relacionadas ao 
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assunto, minimizando dessa forma, o preconceito institucionalizado e 
preenchendo lacunas em sua própria formação.

Sabe-se que na atualidade tem-se uma visão de que os ambien-
tes escolares são espaços para a afirmação da liberdade e expressão 
do aluno, no entanto esses espaços não se encontram totalmente 
livres das manifestações da intolerância racial e do preconceito que 
infelizmente ainda estão enraizados em nossa sociedade.

Partindo do pressuposto de que o ambiente escolar é permea-
do por vários conflitos, confrontos e grandes contradições, assim como 
também se caracteriza como um espaço para a formação de opiniões 
e disseminação de ideias, dessa maneira, da mesma forma que esse 
pode contribuir para a perpetuação de preconceitos, esse também 
pode desconstruí-los. Nesse sentido cabe salientar que:

Cabe, portanto, à escola, assumir este papel de formação 
de jovens em um contexto multicultural, multiétnico, 
plural, diverso ou seja: “[...] encontrar-se diante da hipó-
tese de uma pluralidade de culturas, isto é, de sistemas 
de referência e de significados heterogêneos entre si” 
(CERTEAU, 1995, p. 142).

A escola precisa ser um ambiente democrático, reforçando 
assim, uma visão igualitária de todos como cidadãos são participantes 
e importantes para os processos históricos, sociais e econômicos. 
“Tornou-se impossível, no mundo contemporâneo, continuar vendo a 
escola como um simples veículo ou reflexo de uma cultura dominante 
e una” (FONSECA, 2003, p. 34).

Partindo dessa perspectiva, a escola deve buscar incentivar os 
alunos a construírem uma percepção de que a formação do Brasil não 
resulta apenas da uma herança ou do prevalecimento de um deter-
minado grupo, mas sim, da composição de várias contribuições de di-
versos atores sociais, de diversas origens étnicas, sociais, econômicas, 
geográficas e culturais, dentre outras características. Nesse sentido, a 
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escola possui uma grande responsabilidade nos processos de mudan-
ças educacionais e de inclusão social em seu âmbito.

A escola enquanto um veículo atuante na formação de gera-
ções, e construção de valores, deve buscar contribuir ainda para a 
eliminação de injustiças que ainda marcam a realidade brasileira, nota-
damente com populações de baixa renda e descendentes de africanos 
e indígenas (FONTENELE, 2017).

Dessa forma, é preciso identificar, debater, problematizar 
e combater práticas discriminatórias e racistas, sendo essas ações 
elementos fundamentais para a superação do mito da “Democracia 
Racial”, que contribuiu fortemente com o reforço e enraizamento do 
racismo e do preconceito na realidade brasileira (FONTENELE, 2017). 
Considerando que esse mito acabou por colocar negros e indígenas 
em posições submissas e de aceitação de uma dominação que não 
representam ou representaram a realidade de lutas e resistências que 
marcou e marca a história destes povos e de seus descendentes ainda 
hoje na contemporaneidade.

É importante destacar também que é papel da escola, é con-
tribuir para a construção e aplicação de currículos que respeitem e 
valorizem matrizes culturais marginalizadas ao longo da construção 
da identidade nacional, respeitando ainda a suas especificidades das 
diversas heranças culturais que contribuíram para a formação sócio-
-histórica do Brasil.

As escolas, dentro de suas autonomias que possuem para traba-
lhar as demandas legais e sociais existentes em seu âmbito, no que se 
refere ao desenvolvimento e a aplicação de Projetos Políticos Pedagógi-
cos que valorizem a cidadania, a democracia, a diversidade, a inclusão e 
o combate a toda forma de discriminação (FONTENELE, 2017).

O autor Fontenele (2017) aponta ainda que a escola é a principal 
trincheira de luta contra a discriminação e deve assumir esta função 
de combater já dentro de si, os reflexos de problemas sociais vividos 
por seus educados. Sendo dessa forma, como um foco irradiador das 
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mudanças que a sociedade demanda como uma forma de consolidar a 
cidadania e a democracia no Brasil.

Dessa maneira, o caráter multicultural, pluriétnico e democrático 
da sociedade brasileira atual, que impõe uma educação nacional que 
reconheça de forma positiva a história e a cultura afro-brasileira e indí-
gena, juntamente com as determinações e orientações legais, não foram 
suficientes para garantir estas valorizações educacionais e históricas, 
considerando que a promoção desse tipo de educação, ainda enfrenta 
muitos desafios, para de fato se consolidar (FONTENELE, 2017).

As Diretrizes Curriculares Nacionais trazem ainda orientações 
pertinentes para a promoção de um ensino de história que venham a 
possibilitar a garantia da inclusão afirmativa da história e cultura afro-
-brasileira e indígena, possibilitando assim, mais um avanço, não só 
para os assuntos relacionados a esse âmbito, mas também à cidadania 
e a democracia no Brasil. E buscam não somente transformar o foco 
etnocêntrico dos currículos escolares, mas ampliar este horizonte para 
a diversidade étnica, histórica, cultural, social e econômica em nosso 
país (FONTENELE, 2017).

Seguindo essa linha de raciocínio, é possível perceber que 
negros e indígenas estiveram presentes e tiveram uma importante e 
válida atuação nos processos históricos brasileiros, desde o período 
colonial. Dessa maneira, torna-se necessário valorizar essas contribui-
ções é dar significação às lutas destes povos, buscando corrigir lacunas 
na formação sócio-histórica do Brasil, em oposição ao mito de uma 
suposta Democracia Racial existente.

Hoje, mais que nunca, torna-se necessário problematizar e 
questionar tais situações, considerando que esse posicionamento, 
nos permite a superação de vários instrumentos que permitiram a 
consolidação de estigmas e estereótipos preconceituosos em relação 
a negros e indígenas na realidade brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise e as discussões realizadas no decorrer da elabora-
ção e construção do presente artigo, foi possível perceber a importância 
da promoção da educação afro-brasileira e indígena nas escolas, assim 
como também foi possível identificar os principais desafios relaciona-
dos à sua materialização, levando em consideração que a necessidade 
de se preservar e reconhecer as culturas afro-brasileira e indígena se 
volta essencialmente para a questão da reparação dos danos históricos 
causados a esses povos, porém torna-se necessário ainda, trabalhar 
com veemência o respeito aos mesmos pela sociedade, sua inserção na 
mesma e a erradicação da discriminação que esses sofrem.

Foi possível também enxergar o papel da escola enquanto um 
mecanismo de promoção à cidadania e a democracia, considerando 
que essa se caracteriza como espaço formador de opiniões e dissemi-
nador de ideias, podendo, vir a atuar enquanto uma forte ferramenta 
no combate ao preconceito étnico e racial, que se encontra enraizado 
em nossa sociedade.

No referente artigo discutiu-se ainda acerca da necessidade 
da promoção de uma educação que seja voltada para a diversidade 
em todas as suas esferas, levando em consideração que ainda exis-
tem manifestações de racismo, intolerância e preconceito no âmbito 
escolar, e que precisam ser combatidas, ou pelo menos terem suas 
consequências minimizadas.

Percebeu-se também a grande contribuição que a sanção das 
Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, trouxeram para a realidade brasileira, 
considerando que essas foram responsáveis por marcarem o inicio da 
promoção da educação afro-brasileira e indígena no Brasil. No entanto, 
apesar desses avanços, é possível notar ainda algumas dificuldades no 
que se refere à materialização desse ensino nas salas de aula, embora 
esses sejam garantidos por Lei, essas dificuldades tornam-se desafios 
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contemporâneos para os educadores hodiernamente em todo o terri-
tório nacional.

Além disso, discutiu-se ainda sobre a necessidade de a edu-
cação brasileira possuir em sua rede de ensino, uma grade curricular 
que englobe de fato a temática da história e cultura afro-brasileira 
e indígena, visando preservar e reconhecer a história de ambas as 
culturas, considerando não somente a reparação de danos causados 
pela sociedade a esses povos, mas também a valorização e respeito 
aos mesmos.

Por fim, foi possível também compreender o papel das cultu-
ras afro-brasileira e indígena no processo de democratização social, 
considerando que a abordagem dessas temáticas dentro do currículo 
escolar de forma obrigatória, contribui grandemente para o combate 
ao preconceito étnico-racial, assim como também reverbera na des-
construção do falso mito da Democracia Racial, que ainda paira em 
nosso país.
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TRADIÇÃO ORAL E MEMÓRIAS: 
CONSTRUINDO OLHARES E 

EXPERIENCIAS DE SENTIR SOBRE 
ANCESTRALIDADE

Taisa de Sousa Ferreira

RESUMO
O presente artigo apresenta uma experiência desenvolvida em escola 
municipal de Salvador, em duas turmas de 4º ano do Ensino Fundamental. 
As narrativas e práticas preconceituosas em relação a questões raciais nas 
turmas impulsionaram o questionamento: como potencializar o resgate e a 
valorização da ancestralidade africana e do reconhecimento da história fami-
liar em turmas majoritariamente negras com visões negativas em relação à 
questão racial? Como objetivo buscou-se construir ações que ajudassem os/
as estudantes a desenvolver novas aprendizagens e posturas em relação à 
questão racial. Desse modo, foram promovidas reflexões e ações com foco na 
tradição oral, na produção coletiva de memórias, no fortalecimento da identi-
dade e da ancestralidade, e no reconhecimento do lugar político, econômico 
e sociocultural dos/as guardiões da tradição oral, por meio de trabalho com 
lendas indígenas, africanas e quilombolas, e com diferentes estratégias como 
roda de conversa, cine-debate, produções individuais e coletivas, vivência em 
museu, exposição fotográfica. O trabalho apoiou-se na afrocentricidade em 
sua articulação com a educação, nas discussões sobre tradição oral, memória 
e ancestralidade, e sobre a importância da literatura infantil preta como ele-
mento de fortalecimento. Como resultados podemos elencar as mudanças 
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nos comportamentos, discursos e a apropriação de conhecimento sobre as 
temáticas propostas.
Palavras-chave: Tradição Oral. Memórias. Contação de história. Ancestralida-
de. Educação Básica.

INTRODUÇÃO

No decorrer das últimas décadas, pesquisadores/as da área das 
Ciências Humanas em geral, e em particular da Educação, tem focado 
seus estudos nas questões relacionadas às relações étnico-raciais. Os 
estudos se articulam tanto a demandas que se apresentam a partir do 
cotidiano da escola, quanto das provocações dos movimentos sociais 
têm revelado diferentes nuances sobre os paradigmas e caminhos que 
ao longo dos anos têm sido construídos na nossa sociedade em relação 
à temática étnico-racial e a educação. As pesquisas revelam a escola 
enquanto espaço de reprodução e manutenção de desigualdades, 
apagamentos, silenciamentos, discriminação e desconhecimento, 
bem como apresentam professores/as que desenvolvem movimentos 
educativos voltados a construção de deslocamentos nos currículos e 
nas práticas pedagógicas.

As questões da diversidade em relação à docência marcam 
minha experiência há muitos anos, e se intensificam e pluralizam 
desde a entrada na rede municipal de Salvador há cinco anos. Por 
meio de diferentes instrumentos e observações, tenho constatado nas 
dinâmicas escolares, diversas situações de preconceito do ponto de 
vista de gênero, sexualidade e raça. Diariamente percebemos muita 
curiosidade por parte dos/as estudantes em relação a questões ligadas 
a diversidade, mas ao mesmo tempo muitos elementos a ser alvo de 
reconstruções. Entre as situações identificadas registram-se: discursos 
preconceituosos relacionados a questões de gênero, sexualidade e 
naturalização da violência, identificação de crianças em situação de 
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abuso no âmbito familiar, desconhecimento da história familiar, dis-
cursos e práticas discriminatórias em relação a questões raciais.

Particularmente neste artigo, me dedico a discutir sobre uma 
experiência pedagógica de base afrocentrada com foco na ressignifica-
ção de narrativas e práticas de estudantes de duas turmas de 4º ano, 
em uma escola municipal, localizada no bairro de Brotas em Salvador. 
Tal experiência vincula-se a uma prática pedagógica afrocêntrica que 
busca realizar um exercício de deslocamento das narrativas que atra-
vessam os currículos escolares. Contribuindo com o resgate da autoes-
tima, do reconhecimento histórico, da cidadania e da identidade racial 
dos/as estudantes pretos/as1 e de ampliação de saberes sobre o legado 
de outros povos, reconhecimento, valorização e respeito a diversidade 
étnico-racial dos/as estudantes não pretos/as. É importante situar 
que, conforme aponta Asante (2009) a perspectiva afrocêntrica per-
mite que as pessoas pretas sejam vistas a partir de um deslocamento 
de concepção, em que superam o lugar historicamente atribuído, seja 
pelo discurso social mais amplo, seja pelo discurso escolar, e passam a 
se perceber enquanto produtoras de história e de ação.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE E PROBLEMA

As turmas em que a proposta foi desenvolvida apresentavam 
similaridade entre si. A turma do matutino era composta por vinte e 
oito estudantes, com idade em sua maioria entre nove e dez anos, um 
estudante que repetiu series anteriores com treze anos e um estudan-

1  Neste texto adota-se o léxico pretos/as ao invés de negros/as para referir-se 
às pessoas africanas e/ou de ascendência africana. A opção reside no fato de que 
ambos os termos, em língua portuguesa, possuem carga semântica negativa, a partir 
da definição do dicionário latino e etimológico, no entanto, a palavra “preto/a ” tem 
sido ressignificada por movimentos contra o preconceito linguístico e reivindicado 
por diversos movimentos de orgulho de ascendência africana, especialmente por 
grupos afrocêntricos.
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te especial com dezesseis anos. Por sua vez, a turma do vespertino era 
composta por vinte e um estudantes, com idade em sua maioria entre 
nove e dez anos e três estudantes que repetiram series anteriores com 
doze anos. As crianças das duas turmas são moradoras de região de 
Brotas, e de localidades marcadas por muitas questões relacionadas a 
vulnerabilidades sociais, e que no cotidiano escolar apresentavam al-
guns comportamentos relacionados a expressão de baixa autoestima, 
agressividade, ausência de afeto, além de muitas questões relaciona-
das a dificuldades de aprendizagem e ausência de acompanhamento 
da vida escolar por parte das famílias. Por outro lado, eram crianças 
extremamente dispostas ao uso da criatividade, a construção coletiva, 
com muita disposição para aprender.

Entre os motivos que mobilizaram essa experiência podemos 
destacar, a proposição de um projeto institucional da unidade escolar 
com foco na diversidade em que todas os/as profissionais deveriam 
incentivar e promover ações e reflexões dentro da escola que valo-
rizassem a diversidade e o respeito às diferenças, abrangendo todos 
os envolvidos no processo educacional (estudantes, professores/
as, gestão, funcionários/as e comunidade) e a identificação através 
de diagnósticos realizados no início do ano letivo sobre a temática e 
da observação cotidiana acerca da relação dos/as estudantes com a 
diversidade, de narrativas e práticas preconceituosas em relação a 
questões raciais, com discursos ofensivos relacionados a questões de 
corpo, raça e etnia, baixa estima ligada a questões corporais (físicas e 
raciais), discursos e práticas discriminatórias do ponto de vista estéti-
co, cultural, religioso, geográfico etc. desconhecimento em relação ao 
pertencimento étnico, reprodução de narrativas preconceituosas em 
relação a diferentes povos existentes no território brasileiro, negação 
e apagamento da identidade e ancestralidade africana, e desconhe-
cimento da história familiar. Mobilizadas por essas duas dimensões 
emergiu o seguinte questionamento orientador: como potencializar o 
resgate e a valorização da ancestralidade africana e do reconhecimen-
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to da história familiar em turmas majoritariamente negras com visões 
negativas em relação à questão racial?

A opção escolhida para tal construção foi partir da tradição 
oral, das memórias e da valorização da identidade e da ancestralida-
de. Isso porque, conforme reflete Pinto (2016), a forma mais antiga 
de se conhecer histórias, e consequentemente valorizar a própria 
história, é através da oralidade. Além da possibilidade de a tradição 
oral, como reflete Silva (2004) trazer à tona elementos que permitem 
compreender como as pessoas recordam e constroem suas memó-
rias, bem como tecem sua identidade enquanto sujeito étnico. Pinto 
(2016) sinaliza que milhares de brasileiros com ancestrais africanos e 
indígenas desconhecem sua própria história ou acreditam não ter uma 
de fato. Logo, a importância dessas discussões incide na necessidade 
de valorização das diferenças culturais e da valorização da diversidade 
étnico-cultural, identidade e ancestralidade.

OBJETIVOS

A principal intenção da proposta incidiu em construir ações 
pedagógicas que ajudassem os/as estudantes a desenvolver novas 
aprendizagens e posturas em relação à questão racial, buscando re-
fletir, conhecer e praticar saberes e vivências sobre a tradição oral, a 
produção de memórias individuais e coletivas, e o fortalecimento da 
identidade e ancestralidade.

Os objetivos específicos tiveram como foco favorecer a ex-
ploração da oralidade e das memórias individuais e coletivas dos/
as estudantes, favorecer o reconhecimento dos saberes e fazeres de 
tradição oral como estruturante para a afirmação e fortalecimento da 
identidade e ancestralidade, propiciar a identificação das diferenças 
culturais e a valorização da diversidade étnico-cultural, identidade e 
ancestralidade, propiciar o reconhecimento dos/as guardiões da tradi-
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ção oral e da memória, enquanto personalidades dotadas de saberes 
e fazeres e de lugares socioculturais, políticos e econômicos em suas 
comunidades e em diferentes sociedades, favorecer a identificação 
das características, estrutura e funções sociais das lendas e contos, 
estimular a expressão criativa através da produção escrita de suas 
histórias de vida e de recontos, estimular a expressão criativa através 
da construção de exposição fotográfica, propiciar vivência em museu e 
realizar vivência teatral.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos para desenvolvimento da experiência inicia-
ram com a elaboração de diagnósticos e observações das turmas, sele-
ção e realização de leitura de livros, artigos sobre a temática, pesquisa 
e seleção de filmes, vídeos e histórias indígenas, quilombolas e africa-
nas, pesquisas em sites de organizações que atuam com o fortaleci-
mento e valorização da tradição oral. A intenção com esse movimento 
exploratório aprofundar os conhecimentos sobre o tema e construir 
uma ação didática que permitisse alcançar os objetivos estabelecidos. 
Como referencial para construção da proposta didática foram usados 
artigos, livros, vídeos, de Lilian Pacheco (2006), Amandou Hampate Bá 
(1982), Alexandre Parafita (2005), Fabiana Pinto (2016), Acildo Leite da 
Silva (2006), Molefi Kete Asante (2009), entre outros.

Após a realização dos movimentos de pesquisa, a proposta 
didática foi apresentada as coordenadoras pedagógicas da escola 
e as turmas. Foram registradas sugestões, retiradas dúvidas e após 
alguns ajustes as atividades foram iniciadas e desenvolvidas ao longo 
de um semestre.

As situações de ensino e aprendizagem foram organizadas por 
meio de exposições orais por eixos (tradição oral, memórias e ances-
tralidade), registros das aprendizagens prévias e das memórias dos/as 
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estudantes, vídeos, exposição de filmes e realização de cine-debates, 
vivências, pesquisas (levantamento de memórias das famílias, levan-
tamento de histórias da tradição oral e de pessoas com saberes popu-
lares e fazeres tradicionais nas famílias e nas comunidades), contação 
de histórias, produções de livro de memórias dos/as estudantes e das 
famílias, rodas de conversa com personalidades das comunidades, 
construção de roteiro e apresentação teatral, estudos dos gêneros 
textuais, produções escritas e orais sobre os eixos temáticos e sobre os 
gêneros textuais estudados, visita a museu para conhecer elementos 
da cultura e saberes populares, exposição sobre ancestralidade a partir 
das memórias familiares, produção de pequenos depoimentos sobre 
aprendizados em relação à ancestralidade para exibição na mostra fo-
tográfica, realização de mostra fotográfica com registro das memórias 
de ancestralidade das famílias e das comunidades.

A avaliação foi realizada processualmente com propósito diag-
nóstico e formativo, buscando identificar os conhecimentos prévios 
dos/as estudantes e contribuir com a aquisição de novos saberes em 
torno dos conceitos trabalhados. Sendo realizada por meio da observa-
ção da participação, integração, colaboração com o grupo, bem como 
pela observação quanto à apropriação e ressignificação de saberes por 
meio da realização das atividades escritas, dos debates, dos ensaios, 
das vivências.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Em relação à temática escolhida as crianças das duas turmas 
demonstraram inicialmente pouco conhecimento. Nas conversas 
introdutórias, foi possível verificar que poucas crianças sabiam o que 
era tradição oral, nenhuma sabia o que eram os/as guardiões da tra-
dição oral, mas a maioria sabia explicar o que era memória a partir de 
sua própria vida. A relação entre as pessoas mais velhas e os conhe-
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cimentos populares também era restrita. Algo que chamou atenção 
ao conversar sobre ancestralidade e antepassados foi perceber que 
algumas crianças sequer sabiam os nomes dos próprios avós. As con-
dições iniciais de aprendizagem em relação ao tema diziam respeito 
ao eixo memória. No que diz respeito às lendas e contos indígenas, 
africanas e quilombolas, parte das crianças demonstraram conhecer 
algumas lendas indígenas e africanas, desconheciam a existência de 
lendas quilombolas e algumas até desconheciam o que era quilombo.

A primeira atividade realizada com as turmas consistiu no levan-
tamento prévio dos seus conhecimentos e na produção de suas memó-
rias, através do registro de um aspecto da sua infância que tinha grande 
importância para cada uma delas. Posteriormente, conversamos sobre 
as memórias e sobre como os povos produzem suas memórias, sobre 
fatos que ficam registrados individualmente e sobre fatos que compõe 
as memórias coletivas e constituem a história das pessoas.

Por meio das leituras diárias de lendas e contos quilombolas, 
indígenas, africanos as turmas ampliaram seus entendimentos sobre 
as histórias da tradição oral, sua importância, e suas contribuições para 
o reconhecimento da ancestralidade e fortalecimento da identidade, 
bem como para o resgate de histórias aprendidas no seio das famílias 
e comunidades. Ao final das leituras, conversávamos sobre a história 
ouvida, e as crianças apresentavam suas percepções, críticas, trechos 
preferidos, análises sobre os personagens e situações, além de realizar 
produções orais e escritas sobre os temas de cada história. Estudamos 
sobre as lendas e contos enquanto gêneros textuais, identificando suas 
características, estrutura, funções sociais, e produzimos recontos com 
base nas histórias ouvidas ao longo de cada semana.

Com as exposições orais estudamos sobre os eixos de conhe-
cimentos em articulação com as exibições de filmes e curtas, nessas 
exposições orais e cine-debates buscou-se propiciar aprofundamento 
em relação à tradição oral, a produção coletiva de memórias, e o 
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reconhecimento do lugar político, econômico e sociocultural dos/as 
guardiões da memória e da tradição oral.

Após estabelecer as bases sobre os eixos de conhecimento foi 
solicitado as turmas a realização de uma entrevista com a pessoa mais 
velha da família ou com uma pessoa mais velha da comunidade em que 
residiam, a fim de conhecer um pouco sobre as memórias dessas pessoas 
e poder propiciar reflexão sobre memória, identidade e ancestralidade 
junto às turmas. Nem todas as crianças retornaram com a entrevista 
concluída, mas a partir das entrevistas socializadas realizamos discus-
sões interessantes a história das famílias e sobre a árvore genealógica 
das crianças e discutimos sobre as diferenças culturais e a valorização da 
diversidade étnico-cultural, identidade e ancestralidade.

Estudamos sobre o papel dos/as genealogistas e dos/as con-
tadores/as de história do oeste do continente africano, e aos poucos 
conhecemos sobre as diferentes nomenclaturas, saberes e fazeres 
referentes aos/as guardiões da tradição oral tanto no contexto do con-
tinente africano quanto no contexto do território brasileiro, tecendo a 
percepção da importância desse conhecimento para afirmação e for-
talecimento da identidade e ancestralidade e das memórias dos povos, 
além de entender os lugares socioculturais, políticos e econômicos em 
suas comunidades.

Desdobramento desse estudo, realizamos uma vivência teatral 
com foco na contação de história por uma mais velha de uma comu-
nidade quilombola. No enredo demonstrávamos a história de crianças 
que se reuniam constantemente com a mais velha para ouvir histórias 
sobre o seu povo, além de cantar e dançar músicas aprendidas na co-
munidade. As turmas apresentaram para as crianças de outras turmas 
da escola e para alguns familiares que compareceram.

Em uma etapa seguinte retomamos os olhares para os dados 
das entrevistas socializadas pelas turmas e foi realizada uma segunda 
entrevista, dessa vez para investigar quais histórias e/ou saberes da 
tradição oral/ cultura popular faziam parte das memórias das famílias 
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ou da comunidade. Assim como na primeira entrevista, nem todas as 
crianças retornaram com a entrevista concluída, mas a partir da socia-
lização identificamos alguns familiares e vizinhos que eram ou tinham 
sido rezadeiras/os, parteiras, repentistas, erveiros/as, líderes espiri-
tuais, rendeiras, além de algumas histórias aprendidas pelas pessoas 
com seus ancestrais. As crianças sugeriram convidar as pessoas para 
uma roda de conversa na sala, fizemos o convite, realizando-se duas 
rodas de conversas com um senhor que era rezadeiro e uma senhora 
que havia sido parteira. Em outro momento assistimos trechos de um 
documentário sobre guardiões da tradição oral brasileiros e realizamos 
uma conversa tentando aproximar o que descobriram com os visitan-
tes e o que o documentário apresentava.

Em seguida, cada criança teve como tarefa registrar as histórias 
da tradição oral coletadas na entrevista para que pudéssemos produzir 
um livro de memórias das famílias. Após os registros, as histórias foram 
encaminhadas para digitação e confecção artesanal na própria escola. 
Foram reproduzidas cinco cópias para cada criança e realizado um pe-
queno lançamento com sessão de autógrafos para as famílias e para as 
outras turmas, com título “Ancestralidade e as memórias familiares”.

Como proposta de vivência externa realizamos visita a um mu-
seu para conhecer uma exposição que abordava a cultura e os saberes 
populares. Antes da visita a temática da exposição foi apresentada as 
turmas tanto para motivar, quanto para que pudessem compreender 
que os conhecimentos que seriam proporcionados pela visita tinham 
relação com os conhecimentos trabalhados em sala. Após a visita rea-
lizamos produções orais e escritas sobre a vivência.

A culminância da proposta consistiu na construção de uma 
exposição de fotografias de pessoas mais velhas das famílias e da co-
munidade intitulada “Minha doce ancestralidade”. A intenção foi que 
as crianças fizessem registros das pessoas mais velhas de suas famílias 
(avós/avôs, bisavós/bisavôs, tia-avós/tio-avôs etc.) ou de suas comuni-
dades que eram importantes para cada uma delas. Com essa atividade 
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buscamos proporcionar uma ação de valorização das pessoas mais 
antigas e referências da história de construção da família e da comu-
nidade. As famílias enviaram fotos digitais e impressas e realizamos 
a mostra fotográfica para toda comunidade escolar. Os/as estudantes 
produziram pequenos depoimentos sobre aprendizados em relação à 
ancestralidade para exibição durante as visitas e realizaram os circuitos 
de visita baseados na vivência no museu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao discutirmos sobre educação e relações étnico-raciais na Edu-
cação Básica, sobretudo pensando nas experiências e nas estratégias de 
valorização dos saberes, da história, da produção científica e das cultu-
ras, o currículo e as práticas pedagógicas se colocam enquanto aspectos 
importantes, na medida em que, por meio desses elementos se elencam 
conhecimentos, significados, sentidos, valores, os quais impactam dire-
tamente na subjetividade e no desenvolvimento dos/as estudantes.

Nesta experiencia por meio de uma prática de perspectiva afro-
centrada intentou-se contribuir com o reconhecimento e valorização 
da ancestralidade africana, por meio de ações que demonstraram a 
centralidade da tradição oral e das pessoas mais velhas para preserva-
ção das memórias e da história das pessoas. Ao passo, que demonstra 
a potencialiade do ambiente escolar e das narrativas que atravessam 
as experiências e se fazem nascer dentro dele e da importância das 
histórias serem relevalas, principalmente quando se apresentam em 
um contexto de ressignificação na relação com os saberes e fazeres e 
a construção de novos sentidos de existência em relaçao as questões 
étnico-raciais na escola.

Ao longo da proposta, os desafios para as turmas foram muitos, 
desde construir a crença na capacidade de realizar uma entrevista, 
passando pela capacidade de escuta, manter a concentração para 
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desenvolvimento das atividades, ter o apoio das famílias na realiza-
ção das tarefas. Retomando os objetivos traçados considero que os 
resultados conseguiram alcançar as aprendizagens projetadas. Analiso 
que as distintas etapas da ação educativa estimularam a exploração da 
oralidade dos/as estudantes, conseguindo mobiliza-los a produzir suas 
memórias individuais e coletivas, à medida que o projeto foi sendo 
executado e o debate sobre memórias ia sendo apropriado, eles reme-
tiam a experiências individuais e coletivas.

Por outro lado, algo que era muito incomodo e motivou a 
escolha do tema que era o desconhecimento da própria ancestra-
lidade e o desconhecimento da história família e alguns discursos 
preconceituosos no âmbito das questões étnico-raciais puderam ser 
expostos, debatidos, questionados e reconstruídos. Os/as estudantes 
conseguiram perceber as diferenças culturais que compõe a diversida-
de étnico-racial da população e tecer relações com a própria história 
familiar, reconhecendo a importância dos conhecimentos e fazeres das 
suas próprias comunidades e de outras sociedades.

Alguns/mas estudantes tiveram um pouco mais de dificuldade 
na apropriação de aspectos relacionados às características textuais 
das lendas e dos contos e no exercício de produção dos recontos, em 
especial aqueles/as com dificuldades de aprendizagem no campo da 
língua portuguesa. Todavia de modo geral, mesmo os/as estudantes 
com dificuldades de aprendizagens conseguiram alcançar os objetivos 
previstos pela proposta.

A maioria conseguiu demonstrar a compreensão sobre os eixos 
de conhecimento trabalhados, envolver-se na execução de cada etapa, e 
realizar também uma transformação de posturas e discursos. Vale citar, 
o exemplo de um estudante que emitia comentários preconceituosos 
e pejorativos com base em questões religiosas e que aos poucos foi 
assumindo nova postura mediante as leituras e o desenvolvimento da 
proposta. Por meio da experiência as questões em torno das narrativas e 
das práticas preconceituosas cederam espaço para atitudes de respeito 
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a própria ancestralidade, a valorização da diversidade e o respeito às di-
ferenças, estabelecemos um exercício de fortalecimento da autoestima 
dos/as estudantes, processos de autoconhecimento, reconhecimento 
do outro, fortalecimento de referências identitárias e étnico-raciais, 
posturas de acolhimento, de respeito, de compreensão de si e do outro, 
de responsabilidade, de compartilhamento de saberes, e isso refletiu na 
forma como as crianças passaram a se relacionar entre si e comigo.

É importante situar que da mesma forma que a experiência 
apresentou resultados positivos para as turmas, agregaram muitos 
saberes a minha história pessoa e profissional, pude ampliar meus co-
nhecimentos sobre ancestralidade, tradição oral e memória, fortalecer 
os processos de sentir e conhecer mais sobre a minha própria história 
familiar, pude conhecer mais sobre a história de vida de cada criança 
e sobre os saberes ancestrais que atravessam as suas vivências, suas 
comunidades, suas memórias, e evidenciar o diferencial e a potenciali-
dade que abordagens afrocêntricas apresentam na sala de aula.
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EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE INDÍGENA 
NO CONTEXTO DA PANDEMIA: 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

INDÍGENAS NA BAHIA

Thelma L. C. Ramos 
Mirela Silva Ferreira 

RESUMO
Esta reflexão tem como enfoque analisar a formação de professores in-
dígenas em situação de desigualdade social, no contexto da pandemia de 
covid-19 na região da Bahia. A realidade da diversidade das escolas indígenas 
situadas em comunidades tradicionais, em sua maioria sem energia elétrica, 
sem acesso à internet e sem condições pedagógicas para o enfrentamento 
da pandemia. O objetivo, foi possibilitar uma educação intercultural em 
articulação aos saberes tradicionais indígenas por meio da formação em 
EAD de professores indígenas para enfrentamento da covid-19. Utilizamos 
a perspectiva da educação dialógica a partir dos anseios e dúvidas, além de 
esperanças ou desesperanças dos sujeitos direcionando temas significativos 
ao processo educativo (FREIRE, 1987). E à luz da educação intercultural base-
ada na relação entre a cultura e os processos educativos (CANDAU; RUSSO, 
2011). A metodologia foi desenvolvida através de diálogos interculturais com 
uso de plataformas sociais digitais, para o público-alvo de 100 professores 
indígenas, na produção de materiais didáticos digitais. Foi evidenciado o 
protagonismo indígena na perspectiva intercultural com ênfase no enfren-
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tamento da pandemia de covid-19. Como resultado das ações do projeto de 
extensão Educação Intercultural e as Sociedades Indígenas no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 tivemos a construção de materiais didáticos digitais, 
financiado pelo IFBA/Salvador.
Palavras-chave: Educação. Diversidade. Professores Indígenas.

INTRODUÇÃO

O cenário desta reflexão está pautado nas experiências do pro-
jeto extensionista “Educação Intercultural e as Sociedades Indígenas no 
Contexto da Pandemia da Covid-19”, financiado pelo Instituto Federal 
de Educação da Bahia, em cuja proposta se adotou a perspectiva frei-
reana de educação, e o pensamento da interculturalidade e educação 
(CANDAU; RUSSO, 2011). Além disso, sua organização foi desenvolvida 
com o uso de tecnologias sociais e digitais, cujo fundamento foi esco-
lhido a perspectiva de o momento histórico contemporâneo em que 
vivemos é peculiar, em razão da exigência de profundas transforma-
ções em todos os aspectos da vida cotidiana, da diversidade cultural e 
das produções acadêmicas. Desta forma os processos formativos têm 
sido pautados na interculturalidade crítica e da decolonialidade e, na 
educação freireana, assim como na mediação tecnológica da educação 
de povos historicamente oprimidos e excluídos socialmente, decorren-
tes da crise da pandemia de covid-19.

Essa tendência possibilita uma mudança de paradigmas epis-
temológicos na educação, tendo como fundamento o pensamento de 
Catherine Walsh (2009) que afirma a necessidade de uma educação que:

problematiza a estrutura social vigente evidenciando 
as relações de poder; tem como ponto de partida as 
pessoas que sofrem um histórico processo de submissão 
e subalternização; preocupa-se com práticas de desu-
manização e exclusão que privilegiam uns sobre outros, 
naturalizam a diferença e ocultam a desigualdade social 
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e tem suas raízes nas discussões políticas postas pelos 
movimentos sociais (WALSH, 2009 apud OLIVEIRA; CAN-
DAU, 2011, p. 37).

Nesta perspectiva, Candau e Russo (2011) compreende a edu-
cação intercultural a um processo contínuo de construção dinâmica 
articulada às características apontadas por Catherine Walsh (2009), 
refletindo a educação permeada por cenários de relação de poder 
que envolve sujeitos subalternizados. Isto, configura-se numa atitude 
de naturalização das injustiças e desigualdades sociais, desses grupos 
discriminados e excluídos social e politicamente.

Neste contexto, é preciso problematizar o processo formativo 
de professores indígenas a partir da concepção freireana de educação, 
tomando como princípio o diálogo como método pedagógico na dimen-
são da comunicação e da ação colaborativa, ambos como característica 
significativa da ação dialógica (FREIRE, 1987). Desta forma, tal processo 
educativo e formativo teve como pano de fundo os enfrentamentos e 
conflitos sociais, políticos e econômicos das comunidades indígenas, 
principalmente da região sul e extremo sul da Bahia durante o período 
da pandemia da covid-19.

Segundo, Freire (1987, p. 99) “os oprimidos só começam a desen-
volver-se quando, superando a contradição em que se acham, se fazem 
‘seres para si’”. A medida em que a educação de sujeitos oprimidos, 
marginalizados e discriminados socialmente, tem implicações em suas 
lutas e reivindicações políticas, torna-se viável o reconhecimento da 
interculturalidade e do diálogo como instrumento para a possibilidade 
do exercício pelos sujeitos envolvidos da análise crítica de sua condição 
de desigualdade social, formas de discriminação, processo de submissão 
e subalternização na realidade em vivem na contemporaneidade.

Neste sentido, é necessário redimensionar a educação numa 
perspectiva democrática, transformadora e intercultural tendo em 
vista a construção de outras vias de relações dialógicas e mais iguali-
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tárias entre a diversidade de povos de contextos culturais diferentes, 
encaminhando para a reconfiguração de estratégias educativas, sociais 
e políticas no enfrentamento das relações de poder, de negação e si-
lenciamento de sua história e cultura.

Esse pensamento da interculturalidade possibilita a construção 
de processos educativos que promovem o reconhecimento e o diálogo 
entre diferentes saberes, para a constituição da perspectiva da edu-
cação intercultural crítica permitindo outras formas de pensar e atuar 
para a transformação da educação e da sociedade (CANDAU; RUSSO 
2011). A educação intercultural baseada em uma aprendizagem signi-
ficativa e contextualizada é entendida por Fleuri (2003) apud Candau e 
Russo (2011, p. 37) como:

processo construído pela relação tensa e intensa entre 
diferentes sujeitos, criando contextos interativos que, 
justamente por se conectar dinamicamente com os 
diferentes contextos culturais em relação aos quais os 
sujeitos desenvolvem suas respectivas identidades, tor-
na-se um ambiente criativo e propriamente formativo, 
ou seja, estruturante de movimentos de identificação 
subjetivos e socioculturais.

Tal concepção de educação no processo formativo da docência 
em diferentes contextos socioculturais, considera um processo de de-
sumanização versus humanização em articulação a relação dialética da 
opressão versus libertação tendo como centro o ser humano em seu 
processo de inacabamento como referência ontológica e epistemoló-
gica na mudança de paradigma da educação, com a possibilidade de 
oportunizar por meio do processo educativo a superação de situação 
de opressão e de humanização, com a intencionalidade de tornarem-
-se protagonistas de sua história e cultura (FREIRE, 1987).

Assim, para a educação é um grande desafio o uso das tecno-
logias, a relação homem-máquina também impregnada de dimensões 
políticas e sociais fazem com que o elemento característico mais im-
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portante “[...] seja a sua não completude” (PRETTO; PINTO, 2006, p. 
20). Para Pretto e Pinto (2006) a educação precisa ser contextualizada 
e reconfigurada em outras dimensões com múltiplos espaços virtuais e 
diferenciados, com a possibilidade de repensar o trabalho do professor 
nas condições de mediação das tecnologias sociais digitais, com o uso 
de novos elementos tecnológicos articulados em diversos aspectos 
políticos e sociais das realidades dos sujeitos oprimidos e excluídos 
socialmente. Desta forma, refletem ainda, “ser incompleto é, pois, 
uma das características peculiares do momento contemporâneo. A 
instabilidade como elemento fundante, no lugar da busca pela estabi-
lidade, pelo equilíbrio. Isso gera, sem dúvida, uma demanda por novas 
educações, no plural” (PRETTO; PINTO, 2006, p. 20).

Deste modo, buscamos construir coletivamente um processo 
formativo diferenciado de professores indígenas nesta concepção 
do movimento, da incompletude e da instabilidade, considerando as 
necessidades das ações pedagógicas para possibilitar uma qualificação 
do profissional de educação escolar indígena na modalidade virtual 
com uso das diferentes redes sociais.

Desta forma, esta reflexão busca analisar o processo formativo 
de professores indígenas de diferentes Povos entre eles, Tupinambá, 
Tuxá, Pataxó, Guarani, Kaimbé e Pipipã de Kambixuru a partir da edu-
cação intercultural visando a construção de materiais didáticos digitais 
para a prevenção/enfrentamento da pandemia de covid-19, com a in-
teração de docentes e discentes do Instituto Federal da Bahia Campus 
Salvador e comunidades indígenas no Estado da Bahia. Com o diálogo 
com os direitos sociais indígenas promulgados na Constituição de 1988 
por meio da educação intercultural específica e diferenciada articulada 
a tradição e sabedoria dos anciões respeitando a diversidade indígena 
local e regional.
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OBJETIVOS

O objetivo principal foi analisar a formação de professores in-
dígenas em situação de desigualdade social, no contexto da pandemia 
de covid-19 na região da Bahia.

E teve como objetivo específico possibilitar uma educação in-
tercultural em articulação aos saberes tradicionais indígenas por meio 
da formação em EAD de professores indígenas para enfrentamento da 
covid-19.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia foi desenvolvida com o uso das tecnologias 
virtuais para a realização de web-aulas, que foram iniciadas a partir 
do mês de junho de 2020 até setembro de 2020, tendo como o públi-
co-alvo 100 (cem) professores/as indígenas e lideranças de diferentes 
etnias abrangendo as comunidades indígenas em vulnerabilidade 
social do estado da Bahia. Durante a execução das aulas previstas pelo 
Curso de Extensão “Educação Intercultural e as Sociedades Indígenas 
no Contexto da Pandemia da Covid-19: construção de materiais didá-
ticos digitais”, foram utilizadas múltiplas plataformas virtuais digitais 
para estabelecer a comunicação entre os cursistas, palestrantes con-
vidados, os docentes organizadores da Proposta e os discentes que 
compuseram a equipe por meio da rede social da página do Facebook 
denominada Educação Indígena e Pandemia – Edip. As plataformas 
virtuais utilizadas foram o Facebook, com a criação de um perfil, de 
um grupo privado denominado – Educação Intercultural e Sociedades 
Indígenas e de uma página – Edip, para transmissão e interação nas 
web-aulas e divulgação.



282COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Figura 1 – Perfil da Página do Facebook do Curso Edip.2

Fonte: Coleção Particular.

Foi utilizado a plataforma Google Classroom que serviu para 
a distribuição das atividades e envio dos materiais didáticos digitais 
produzidos por meio do protagonismo dos cursistas professores indí-
genas.

2  Disponível em: https://www.facebook.com/educacaoindigenaepandemia. Acesso 
em: 5 maio 2021.
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Figura 2 – Perfil da Página do Facebook do Curso Edip.
Fonte: Coleção Particular.

Com a criação do Canal no YouTube, esta plataforma foi utilizada 
para realizar o compartilhamento das web-aulas gravadas e salvas para 
consulta posterior, dos cursistas que tinham dificuldade de acesso a 
internet e que não tinham condições de assistir as transmissões online 
das web-aulas; o Instagram foi utilizado para realizar a divulgação das 
web-aulas e compartilhar os informes relacionados ao Curso Edip; por 
fim, o WhatsApp foi utilizado com o intuito da criação de um grupo 
com os cursistas, o que permitiu a informação e comunicação efetiva 
entre todos os participantes e a equipe técnica do Edip.

Por fim, foi realizado o diagnóstico social participativo por inter-
médio de técnicas e ferramentas digitais para construir o diálogo entre 
os extensionistas do IFBA – Campus Salvador e os Povos Indígenas do 
Estado da Bahia no Contexto da Pandemia da Covid-19. Baseado nesse 
diagnóstico foram realizados cinco Ciclos Culturais de Diálogos na 
perspectiva intercultural com diversos temas relacionados às vivências 
e adversidades das comunidades indígenas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As práticas pedagógicas tiveram o caráter da pluralidade e 
multiculturalidade com base na Lei 11.645/2008 que estabelece a 
inclusão do ensino da história e cultura Indígena no currículo escolar 
da Educação Básica. Foram usadas as tecnologias sociais digitais em 
diálogo com os saberes indígenas para o reconhecimento e valorização 
da diversidade cultural indígena na região da Bahia. Segundo Pretto 
e Pinto (2006, p. 25), “uma comunidade de aprendizes autônomos, 
dedicados a percursos personalizados, mas praticantes sistemáticos da 
colaboração”. A partir desta concepção de “comunidade de aprendizes 
autônomos”, foram escolhidas as plataformas de baixo custo e acesso 
popular para os cursistas, sendo utilizadas as seguintes: Facebook e 
YouTube para a transmissão das 19 (dezenove) web-aulas; com a inten-
cionalidade de informação e comunicação entre os cursistas e a equipe 
do Edip, foram utilizadas as redes sociais do WhatsApp e Instagram; e 
no envio dos materiais didáticos digitais produzidos pelos cursistas foi 
utilizada a plataforma Google Classroom.

O processo formativo dos professores indígenas foi realizado 
por meio de 5 (cinco) módulos temáticos em torno do eixo temático 
Pandemia da Covid-19, entre eles foram: I – Diagnóstico Social e Parti-
cipativo da Educação Indígena; II – Projeto de Intervenção para preven-
ção/enfrentamento da Pandemia da Covid-19; III – Políticas Públicas 
de Educação Escolar Indígena; IV – Direitos Humanos e Desigualdade 
Social e V – Saúde e Saberes Indígenas.



285COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Figura 3 – Web-aula com a participação de Daniel Munduruku e Ubiraci Pataxó.
Fonte: Coleção Particular.

As reflexões tiveram como abordagens a afirmação da identi-
dade étnica de cada Povo Indígena participante, a consolidação e for-
talecimento da educação escolar indígena na Bahia, o reconhecimento 
e valorização da resistência e luta dos professores/as e lideranças 
indígenas do estado da Bahia. Tendo como fio condutor o cuidado 
com a saúde física e mental desses povos por meio do fortalecimento 
da espiritualidade na prevenção e enfrentamento da pandemia, por 
meio das informações educativas nos materiais didáticos digitais em 
respeito ao protagonismo dos professores indígenas cursistas.

Além disso, todo o processo formativo dos professores foi fun-
damentado na concepção freireana de educação, tendo como princípio 
o diálogo como ato pedagógico, assim como a perspectiva intercultural 
crítica da educação num processo dialético de desumanização-huma-
nização dos sujeitos em situação de opressão, discriminação e exclusão 
social, em respeito a diversidade étnica indígena de cada comunidade 
indígena no contexto da Pandemia na região da Bahia.
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Freire ressalta que a cultura precisa ser colocada como o eixo 
central do processo educativo a fim de possibilitar a transformação e 
o diálogo entre sujeitos de diferentes contextos históricos e culturais.

Figura 4 – Apresentação dos materiais didáticos elaborados pelos cursistas.
Fonte: Coleção Particular.

Desta forma, experimentamos novas possibilidades de acesso 
a internet em contextos de desigualdade social, a partir da produção 
coletiva dos materiais didáticos digitais elaborados com o protagonis-
mo do professores indígenas cursistas, os quais foram: 11 Diagnósticos 
Sociais Participativos; 9 Jornais Escolares; 5 Portfólios Digitais; e 2 
Dicionários Temáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, as atividades ocorreram a partir das Tecnologias Digi-
tais na Educação a fim de suprir as dificuldades existentes entre os 
cursistas, para assimilação e a utilização da plataforma utilizada, além 



287COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

de, facilitar o processo da formação continuada específica dos profes-
sores indígenas cursistas. As principais plataformas utilizadas foram o 
Facebook, Google Classroom, Instagram e WhatsApp. Essa experiência 
teve implicações relevantes para repensar a educação escolar indígena 
na perspectiva da interculturalidade e pensarmos em processos edu-
cativos e propostas pedagógicas coletivas e públicas para as escolas 
indígenas na Bahia.
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O presente estudo é um desdobramento da pesquisa da Pesqui-
sa Profissão Docente na Educação Básica da Bahia2, desenvolvida pelo 
Grupo de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade na Educação 
Básica – Diverso, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Edu-
cação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Universidade do Estado da 
Bahia – Uneb. A pesquisa em andamento intitulada: Pedagogia Griô, 
decolonialidade e suas interfaces com os modos de ser professor em 
comunidades quilombolas: (des)colonização da profissão docente se 

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota das organizadoras).
2  Pesquisa que apresenta como objetivo cartografar a profissão docente na 
Educação Básica do Estado da Bahia, a partir de mapeamento dos sujeitos, espaços 
(campo e cidade), práticas pedagógicas, formação e condições do trabalho dos 
professores das escolas públicas baianas, com a finalidade de organizar um banco de 
dados permanentes sobre a docência baiana.
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propõe a compreender os fundamentos epistêmico-políticos da Peda-
gogia Griô e suas interfaces com os modos de ser professor nas comu-
nidades quilombolas Remanso-BA e Iuna-BA, situadas na zona rural 
de Lençóis-BA, na Chapada Diamantina, e é norteada pelas seguintes 
questões investigativas: quais os fundamentos epistêmico-políticos da 
Pedagogia Griô e suas interfaces com as Teorias Decoloniais? Como os 
professores que atuam nas Comunidades Quilombolas de Remanso e 
Iuna vivenciam a Pedagogia Griô nos modos de ser professor?

Este estudo também busca caracterizar a Pedagogia Griô e 
suas relações com as teorias decoloniais; analisar os fundamentos da 
Pedagogia Griô e suas relações com os modos de ser, fazer e conhecer 
do professor nas comunidades quilombolas e analisar os modos de ser, 
fazer e conhecer dos professores que atuam com a Pedagogia Griô nas 
Comunidades Quilombolas de Remanso-BA e Iuna-BA.

A presente pesquisa está estruturada em quatro capítulos. No 
primeiro capítulo, Caminhos iniciais percorridos, considerando a pers-
pectiva teórico-metodológica que nutre o trabalho, qual seja a aborda-
gem (auto)biográfica, apresento elementos de meu percurso de vida e 
da minha formação destacando minha relação com o tema proposto. 
Assim, inicialmente, narro o percurso que me levou a tomar Pedagogia 
Griô e as interfaces com os modos de ser professor em comunidades 
quilombolas como objeto de estudo deste trabalho acadêmico, a partir 
da minha trajetória acadêmica no mestrado e a minha aproximação 
com a realidade que envolve o lócus desta pesquisa; da minha inser-
ção em dois grupos de pesquisa e da minha participação no projeto 
de pesquisa Profissão docente na Educação Básica da Bahia. Neste 
capítulo, apresento também alguns achados sobre a Pedagogia Griô 
e decolonialidade como resultado de um estado da arte realizado a 
cerca destas categorias.

No capítulo segundo intitulado, Trilha metodológica, apresento 
a abordagem (auto)biográfica alinhada a uma perspectiva decolonial 
enquanto perspectiva metodológica no contexto quilombola. Busco, 
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também, contextualizar a pesquisa de campo, apresentando o dese-
nho metodológico da investigação, situando o método, os dispositivos 
de pesquisa e análise de dados, os colaboradores da pesquisa. Inicio-o, 
situando epistemologicamente o método (auto)biográfico destacando 
as suas contribuições para a pesquisa ao atribuir ao sujeito, à experiên-
cia e à memória um novo estatuto epistemológico e suas aproximações 
com a perspectiva decolonial.

O capítulo terceiro, Pedagogia Griô: um viés para a educação 
decolonial, aborda o panorama histórico que envolve o processo 
reivindicatório por parte dos movimentos sociais antirracistas pela 
promoção de políticas públicas contra as desigualdades raciais. Em 
seguida, destaca a Pedagogia Griô enquanto viés para uma educação 
com ênfase nas relações étnicoraciais, que nasce no contexto que 
envolve as reivindicações dos movimentos sociais (Movimento Negro, 
Movimento Quilombola e outros movimentos antirracistas) em con-
junto com a deliberação de políticas públicas voltadas para a Educação 
Escolar Quilombola enquanto modalidade da Educação Básica e a 
vivência como um princípio do processo formativo da Pedagogia Griô.

Na sequência, o quarto capítulo Educação e pedagogia decolonial 
como ferramentas de combate à opressão produzida pela racionalidade 
monocultural, aborda o pensamento decolonial como um pensamento 
pela superação da face obscura da modernidade; a Educação decolonial 
enquanto proposta decolonizadora do ser, do saber e do poder e é 
finalizado com a apresentação de uma análise acerca do seguinte ques-
tionamento: pedagogias insurgentes, docência decolonial?

Teoricamente, o trabalho está alicerçado em estudos que 
abordam categorias relacionadas à Pedagogia Griô, apresentada nos 
estudos de Pacheco (2006, 2008); Pacheco e Caires (2009); Pacheco e 
Santini (2010); Barzano (2013) e à decolonialidade, referenciada nas 
discussões empreendidas por Mignolo (2003); Quijano (2005); Maldo-
nado-Torres (2007) e Ballestrin (2013). Sobre educação e pedagogia 
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decolonial os estudos de Walsh (2012) irão potencializar as discussões, 
as análises e as reflexões apresentadas na tese.

Metodologicamente, o estudo ancora-se, enquanto base episte-
mológica, na perspectiva qualitativa de pesquisa e, sendo assim, a opção 
teórico-metodológica para o desenvolvimento deste estudo incidiu 
sobre a abordagem (auto)biográfica aliada à perspectiva decolonial. 
Estas duas teorias dialogam por considerarem singularidade, processo, 
tomada de consciência, corporificação e experiência de vida como pa-
lavras-chave, ou seja, tanto a (auto)biografia quanto a decolonialidade 
buscam perceber a singularidade do sujeito. Portanto, pensar os modos 
de ser professor em contexto quilombola pelo viés destas duas teorias 
requer enxergar o sujeito docente de forma diferenciada, como um ser 
único que tem suas peculiaridades e que suas experiências anteriores (e 
sua vida em um sentido pleno) também são únicas.

A partir de ambas as teorias é possível compreender que, para 
que a constituição de um modo de ser professor aliado a uma pro-
posta que se aproxime de uma pedagogia decolonial, é necessária a 
tomada de consciência do sujeito docente. No caso da autobiografia, 
trata-se de uma consciência por parte do sujeito no que diz respeito 
ao que a vida lhe ensinou, de como vem se formando, de como suas 
vivências são formativas. E, para a decolonialidade, é uma consciência 
crítica em relação à sua vida e à sociedade que envolvem questões 
como racismo, machismo etc. Uma consciência crítica acerca dessas 
questões possibilita o repensar da lógica do colonialidade do poder, ou 
seja, repensar a lógica capitalista, hétero patriarcal e racial que é quem 
determina a constituição da sociedade.

Para recolha das narrativas dos docentes colaboradores desta 
pesquisa foram propostas a entrevista narrativa e rodas de conversa 
(auto)biográfica, inspirada no ateliê (auto)biográfico. Dois eixos de 
análises mobilizam o presente estudo, tendo como centralidade as 
narrativas dos docentes participantes: os modos de ser professor nas 
comunidades quilombolas e as aproximações/distanciamentos desses 
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modos de ser professor com a Pedagogia Griô, uma pedagogia que se 
alinha ao que propõe a pedagogia decolonial.

Os dados produzidos estão sendo analisados a partir da abor-
dagem compreensiva-interpretativa de Paul Ricoeur (2009). Trata-se 
de uma perspectiva de análise, segundo Souza (2014, p 43), busca 
apreender regularidades e irregularidades das narrativas orais e escritas 
apresentadas pelos sujeitos da pesquisa e da formação, considerando, 
nesse processo, “a singularidade das histórias e das experiências exis-
tentes nas narrativas individuais e coletivas”. A pesquisa encontra-se em 
fase de análise dos dados produzidos e ampliação teórica, a partir das 
categorias que emergiram no desenvolvimento da pesquisa de campo.

Considerando os preceitos e ideais que constituem a proposta 
de educação no âmbito da perspectiva decolonial, a Pedagogia Griô, 
de acordo com Pacheco (2006, p. 66), “é uma pedagogia embasada 
teórica e metodologicamente pelos saberes de tradição oral, pela arte 
e estética das tradições, pela Educação Dialógica de Paulo Freire, pela 
Educação para as Relações Étnico-raciais e Africanidades e pela Educa-
ção Biocêntrica” e apresenta os seguintes princípios:

I. Reconhecimento dos saberes, fazeres de tradição 
oral como estruturante para a afirmação e forta-
lecimento da identidade e ancestralidade do povo 
brasileiro.

II. Valorização da diversidade étnico-cultural, identi-
dade e ancestralidade do povo brasileiro através da 
efetivação de suas referências teórico-metodológicas 
e de marcos legais na área da educação e cultura.

III. Empoderamento da sociedade civil organizada no 
papel de mediadora do diálogo entre conteúdos e 
práticas pedagógicas da educação pública formal 
com os saberes, fazeres e práticas pedagógicas da 
tradição oral da comunidade;

IV. Fortalecimento da capacidade de auto-organização e 
de inclusão social da comunidade através da criação 
de espaços de gestão compartilhada e de redes sociais 
de base, afetivas e culturais, de transmissão oral;
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V. Reconhecimento dos saberes e fazeres e do lugar 
sócio cultural, político e econômico dos(as) griôs, 
mestres e mestras de tradição oral na educação, por 
parte de sua própria comunidade de pertencimento;

VI. Necessidade de priorizar um sistema diferenciado 
de repasse financeiro público de forma simples, 
direta, transparente e descentralizada para os(as) 
griôs, mestres e mestras, e griôs aprendizes, que 
reconheça a especificidade e singularidade do uni-
verso da tradição oral (PACHECO, 2006, p. 68).

Assim, apresenta-se como uma pedagogia aliada da perspectiva 
decolonial por propor a consideração e a utilização dos conhecimentos 
tradicionais, ancestrais e culturais das comunidades quilombolas e 
com isso, parte da ecologia de saberes e possibilita a visibilização de 
saberes específicos de grupos subalternizados como os quilombolas; 
questionar e transgredir elementos da configuração modernidade/
colonialidade (o universal e o global perdem a centralidade e dividem 
a importância com o local e o particular); por validar não apenas o 
conhecimento científico, mas também os demais conhecimentos tra-
dicionais; por promover o acolhimento e o direito à diferença ao não 
considerar os sujeitos de uma comunidade quilombola como sujeitos 
fora do padrão estabelecido; por se tratar de uma pedagogia cujos 
princípios sugere a construção de uma sociedade outra, em que as 
escolas de Educação Básica representam espaços fundamentais nessa 
construção por atuarem na transgressão da colonialidade do saber, do 
poder e do ser.

A Pedagogia Griô também se apresenta como uma pedagogia 
aliada da perspectiva decolonial por ser idealizada a partir e para as 
reais necessidades de grupos marginalizados no intuito de garantir que 
toda diferença possa dialogar nos mesmos espaços com igualdade e 
garantir que a educação nos espaços em que habitam esses grupos 
seja efetivada e promova cada vez mais transgressões nos currículos 
escolares, ao invés de manter a proposta de um desenvolvimento 
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unilinear e unidirecional cuja epistemologia consiste em definir/sepa-
rar/invisibilizar sujeitos e conhecimentos a partir de um processo de 
hierarquização racial.

Outro aspecto que possibilita considerar a Pedagogia Griô 
como uma pedagogia que se aproxima de uma pedagogia decolonial 
é o fato de dialogar com a Lei 10.639/03 e todas as reivindicações de 
que ela trata. Tal Lei é um instrumento inspirador de outras ideologias, 
metodologias e epistemologias, pois com ela é possível desenvolver 
uma pedagogia decolonial, promovendo uma descolonização dos 
currículos, afinal o seu surgimento já é um acontecimento decolonial, 
visto que ela foi fruto de reivindicações históricas de militantes do 
Movimento Negro, de forma que seus documentos propõem uma sub-
versão às tradições curriculares, que na maioria das vezes constroem 
um lugar de conversa único, ancorado na ideia de que o conhecimento 
científico marcadamente eurocêntrico dará conta de todas as questões 
presentes numa escola, que ainda é reprodutora das discriminações 
étnicoraciais. Dessa forma, pode-se concluir que os referenciais pre-
sentes na legislação possibilitam a pedagogia decolonial, na medida 
em que expõem a colonialidade do poder, do saber e do ser, possi-
bilitando a mobilização em torno das questões ocultas do racismo 
presente nas práticas sociais e educacionais no nosso país (OLIVEIRA; 
CANDAU, 2010).

A docência nas comunidades Remanso-BA e Iuna-BA é cons-
truída a partir de um misto de sensações entre o ideal e o real. Isto 
porque o professor revela através de sua narrativa a consciência de 
que o ideal é uma docência que possa trazer (unir) para sua prática, 
conforme proposto pela Pedagogia Griô, os saberes da comunidade. 
Contudo, por ser um ser colonizado (colonialidade do ser), que atua 
em um espaço também colonizado, a sua prática acaba forjada pelas 
amarras de uma epistemologia que deslegitima outras formas de co-
nhecimentos (colonialidade do saber e do poder).



295COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

As narrativas dos docentes colaboradores desta pesquisa evi-
denciam também uma docência que tem consciência da necessidade e 
da importância de uma pedagogia que transforme o sistema educativo 
vigente na comunidade como a Pedagogia Griô, evidenciando, assim, 
uma insurgência no que diz respeito ao processo de ensino fincado na 
transmissão de saberes, em uma epistemologia eurocêntrica.

No que diz respeito às aproximações/distanciamentos dos 
modos de ser professor aos princípios da Pedagogia Griô, pode-se 
perceber que um dos elementos da Pedagogia Griô trazido para a 
prática pedagógica dos docentes colaboradores deste estudo foi a 
roda de vivências que, naquele ambiente escolar, parece ser o único 
momento libertador, insurgente observado na prática docente e de-
pois ele retorna a mesma estrutura de ensino que deve ser ofertado 
sem uma perspectiva de algo neste processo de ensino que faça valer 
a ideia de uma pedagogia que leve em conta a vivência dos alunos 
em diálogo com as vivências do ser docente promovendo, assim, um 
diálogo intergeracional, como a Pedagogia Griô propõe.

Diante do exposto, o movimento inicial de análise dos dados 
permite inferir que a Pedagogia Griô se apresenta no cenário da educa-
ção como uma pedagogia que se alinha à perspectiva decolonial, mas é 
afetada pela matriz da racionalidade moderna que, por sua vez, reflete 
no fazer docente caracterizando a docência nos espaços quilombolas 
como uma docência não decolonial, o que implica na não efetivação 
da Pedagogia Griô, uma vez que não conseguem criar um ambiente 
que possibilite a implementação de uma perspectiva que envolve o 
giro epistêmico decolonial em sua práxis. Nessas comunidades, os 
docentes, mesmo inseridos em um processo de formação que envolve 
uma pedagogia que se aproxima do que propõe a pedagogia decolo-
nial, uma proposta que, em tese, deveria formar sujeitos insurgentes, 
a docência ainda não se apresenta decolonial por se tratar de sujeitos 
colonizados, em espaço colonizados.



296COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

As narrativas dos docentes sobre suas experiências de vida, 
formação e profissão e sobre suas experiências no cotidiano das esco-
las municipais das comunidades quilombolas em estudo, vivenciadas 
em seu contexto sociocultural, indicam importantes possibilidades 
para o reconhecimento de que só é possível a efetivação da Pedagogia 
Griô relacionada à pedagogia decolonial se os modos de ser professor 
naquele espaço estiverem ancorados na singularidade dos sujeitos 
da comunidade e suas experiências de vida. Na prática, a efetivação 
da Pedagogia Griô não se caracteriza como decolonial por que não é 
vivida de forma decolonial.
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PARTE II

GÊNERO E  
DIVERSIDADE SEXUAL



REFLEXÕES SOBRE ESCOLA, 
SEXUALIDADE E GÊNERO: FORMAÇÃO 

OU FABRICAÇÃO DE SUJEITOS?

Fabiana Castelo Branco de Santana 

RESUMO 
O presente trabalho apresentou como problema de pesquisa conhecer 
e analisar o tratamento dado pela escola a manifestações/expressões da 
homossexualidade, analisando a presença/ausência da produção de modos 
legítimos de masculinidades e feminilidades pela escola. O objetivo geral da 
pesquisa foi de analisar o processo de construção da identidade homossexual 
na escola. Sabe-se que os processos de constituição identitária possibilita 
perceber a variedade de modos como os indivíduos, suas manifestações e 
práticas sexuais são descritas e compreendidas. Assim, a escola, território de 
socialização que representa lugar de formação de sujeitos para sua emanci-
pação, desponta como um espaço de controle da sexualidade e a manuten-
ção de papéis polarizantes de gênero exercidos pelos sujeitos. A metodologia 
da pesquisa aqui apresentada, de caráter qualitativo, teve como sujeitos de 
pesquisa quatro estudantes universitários com idade a partir de 18 anos, 
homossexuais do sexo masculino e como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado a entrevista semiestruturada presencial. A pesquisa conclui a neces-
sidade de ações pedagógicas que problematizem e desconstruam estruturas 
dicotômicas ideologias dominantes estabelecidas socialmente para constru-
ção de subsídios que possam gerar seu enfrentamento do preconceito, em 
vista da formação do indivíduo para o acolhimento da diversidade na escola.
Palavras-chave: Escola. Homossexualidade. Gênero. Preconceito. Diversidade.
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INTRODUÇÃO

Desde seus primórdios, a escola é destacada por alguns autores 
como instituição que exerceu uma ação distintiva, incumbindo-se de 
segregar sujeitos, através de diversos mecanismos de classificação 
e hierarquização (LOURO, 1997; BRITZMAN, 2001). Mesmo frente à 
necessidade de democratização, a escola continuou a produzir e re-
produzir desigualdades entre os sujeitos.

Por ser este um espaço social onde os estudantes vivenciam 
processos contínuos de formação em que são postos em cena diferen-
tes atributos para a vida em sociedade, é território propício ao estabe-
lecimento de confrontos diretos com a cultura hegemônica legitimada 
por ela, já que, de alguma forma, enfatiza a aquisição de certos valores, 
utilizando práticas de transmissão e ou de fortalecimento destes.

Nesse cenário, é perceptível a diversidade de manifestações 
das expressões de gênero e sexualidade, na tentativa de romper com a 
estrutura dicotômica e o pensamento binário relacionados ao gênero 
e à sexualidade, o que, muitas vezes acaba por instituir um processo 
de fabricação de sujeitos, através de práticas cotidianas implícitas nas 
ações educativas ali exercidas e que sugerem a tentativa de normatiza-
ção e padronização de comportamentos.

O trabalho aqui apresentado se desenvolveu em pesquisa re-
alizada durante o curso de Especialização em Educação e Pluralidade 
Sóciocultural na Universidade Estadual de Feira de Santana e apre-
sentou como problema de pesquisa conhecer e analisar o tratamento 
dado pela escola a manifestações/expressões da homossexualidade, 
analisando a presença/ausência da produção de modos legítimos de 
masculinidades e feminilidades pela escola.
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OBJETIVO GERAL

Analisar o tratamento dado pela escola às manifestações/
expressões da homossexualidade no processo de construção das iden-
tidades dos estudantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar as formas de expressão da diversidade sexual e 
de gênero a partir das narrativas dos sujeitos da pesquisa.

• Analisar a presença/ausência da produção de modos legíti-
mos de masculinidades e feminilidades pela escola.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia da pesquisa aqui apresentada, de caráter quali-
tativo, teve como sujeitos de pesquisa quatro estudantes matriculados 
em uma instituição pública de nível superior, com idade a partir de 18 
anos, homossexuais do sexo masculino, independente do curso de gra-
duação em andamento. O instrumento utilizado para coleta de dados foi 
a entrevista semiestruturada que “se desenrola a partir de um esquema 
básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o investigador 
faça as necessárias adaptações” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).

A partir do contato com os sujeitos da pesquisa e dos dados 
coletados foi realizado uma análise das narrativas destes à luz do mar-
co referencial teórico. Assim, foi analisada a vida olhada de maneira 
retrospectiva que faculta uma visão total de seu conjunto, e que é 
o tempo presente que torna possível uma compreensão mais apro-
fundada do momento passado. Soares (1994) discute as articulações 
vida e seu sentido abordando que “somente a posteriori podem-se 



302COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

imputar, aos retalhos caóticos de vivência, as conexões de sentido que 
os convertem em ‘experiência’” (SOARES, 1994, p. 23).

Perseguindo atingir os objetivos propostos pela pesquisa, fo-
ram analisados os discursos de homossexuais masculinos a respeito 
de suas memórias escolares frente à manifestações/expressões de sua 
sexualidade e o tratamento dado pela escola a estas, tendo em vista a 
construção de suas identidades.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

As sociedades atuais revelam diferentes divisões e antagonismos 
sociais que produzem formas variadas do sujeito estar e se posicionar 
socialmente, consequentemente múltiplas e diversas identidades se 
constroem, se interrelacionam e se manifestam constituindo, assim, os 
sujeitos. Tais processos de constituição identitária possibilita perceber 
a variedade de modos como os indivíduos, suas manifestações práticas 
sexuais são descritos e compreendidos.

Louro (1997) considera que no processo de construção das 
identidades dos sujeitos não se pode perder de vista que estas são 
construídas em um processo que se pode fixar início e fim, elas estão 
sendo se constituindo, são instáveis e passíveis de transformação. Em-
bora profundamente relacionadas, as identidades sexuais e de gênero, 
constituintes da identidade social dos sujeitos, não são a mesma coisa, 
isso torna difícil pensá-las separadamente, bem como distingui-las, 
por isso faz-se necessário apresentar tais conceitos.

“As identidades sexuais se constituiriam, pois, através das for-
mas como vivem sua sexualidade, com parceiros(as) do mesmo sexo, do 
sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros(as)” (LOURO, 1997, 
p. 26). Os sujeitos também se identificam como masculinos e femini-
nos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas posições, 
sua forma de ser e estar no mundo. Identificando-se e expressando 
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sua feminilidade ou masculinidade, estão a construir sua identidade de 
gênero (LOURO, 1997).

De um lado, os defensores ao dimorfismo anatômico-fisiológico 
insistem na classificação generalizada das funções sociais com base no 
caráter dual da espécie humana, representada pelo macho e fêmea e, 
do outro lado, críticos chamam atenção para que tanto o sexo quanto 
a sexualidade e o gênero sejam vistos e compreendidos como constru-
ções e relações sociais, pois variam de uma sociedade para outra.

Uma concepção polarizada dos gêneros esconde a pluralidade 
de identidades existente em cada um dos pólos. Os que se afastam da 
normatização são encarados como diferentes e, por isso, discrimina-
dos, marginalizados.

Desconstruir esta polaridade como identidades rígidas e 
metafísicas contida numa lógica simplista que supõe a relação do 
masculino-feminino, assentada na oposição entre um pólo dominante 
(masculino) e outro dominado (feminino), significa romper e avaliar o 
enraizado caráter sexual da sociedade. Como se percebe, a partir da 
análise dos dados, esta concepção é muito presente no espaço escolar.

As narrativas dos jovens entrevistados durante a pesquisa 
forneceram indícios para se atestar que a escola não é o lugar das 
diferenças, ao contrário, Barros (2005) destaca que há um conjunto 
de práticas, rotinas e rituais institucionais que reforça um processo 
de governabilidade auxiliada pelo poder disciplinar exercido também 
pela escola, que inscreve as possíveis ações permitidas dentro do 
esperado para os indivíduos. Esse poder faz com que os estudantes 
se autogovernem na tentativa de ajustarem-se às regras de conduta 
criadas pelas estruturas sociais as quais se está imerso.

Essa tentativa de institucionalizar o comportamento dos 
indivíduos baseada nesta relação é percebida nos dados da pesquisa 
revelando a submissão dos estudantes entrevistados a um processo 
de autodisciplina forçada pela escola, apontando também uma preo-
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cupação e atuação de atores escolares na manutenção e vigilância dos 
padrões de masculinidade e feminilidade.

Ao analisar o contexto dos discursos dos entrevistados, obser-
va-se que reúnem algumas características próprias, julgando estas, for-
necerem indícios para a suspeita da transgressão de uma normalidade 
heterossexual identificada por agentes escolares, sejam eles colegas, 
funcionários, professores e gestores. Nas entrevistas realizadas, os mes-
mos comportamentos são apontados por eles como comportamentos 
considerados desviantes, “não gostar de futebol”, “não brincar de ba-
ter”, “não brincar de correr ou de brincadeiras truculentas”, “não gostar 
de atividades de suar muito”, o que os caracterizava como indivíduos 
rompentes (BARROS, 2005). Tal aspecto demarca de forma pontual as 
expectativas escolares de condutas atribuídas a meninos e meninas.

As aulas de educação física também são indicadas nas entrevis-
tas como um espaço de normatização, além de se revelar um cenário 
em que ocorre a segregação dos corpos. Em geral, é difundida a ideia 
de que a sexualidade é algo que aflora do impulso vital, que brota 
instintivamente de homens e mulheres. Por este motivo, manter a dis-
tância entre meninos e meninas parece ser uma tentativa escolar em 
evitar o contato entre meninos e meninas e, por sua vez, a expressão 
da sexualidade juvenil entre eles.

A Educação Física parece ser, também um palco privile-
giado para manifestações de preocupação com relação 
a sexualidade das crianças. Ainda que tal preocupação 
esteja presente em todas as situações escolares, talvez 
ela se torne particularmente explícita numa área que 
está, constantemente, voltada para o domínio do corpo 
(LOURO, 1997, p. 74).

De acordo com Altmann (2001) a aula de Educação Física 
aparece como um espaço privilegiado para tratar questões relativas 
à sexualidade seja devido a seus conteúdos, seja pela relação que se 
estabelece entre professores e alunos nesta aula. Para essa autora, o 
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professor de Educação Física é uma referência para os alunos e pode 
fomentar experiências de aprendizagem relativas a aspectos afetivos, 
sociais, éticos e de sexualidade.

Alguns estudiosos do gênero apontados por Louro (1997), 
principalmente àqueles que se dedicam ao estudo da masculinidade, 
abordam uma centralidade na prática de esporte na formação dos 
meninos, mostrando o exercício dessas atividades como algo natural, 
instintivo. Compreendendo a prática de atividades corporais como fa-
zendo parte da existência masculina, especialmente o gosto pelo jogo 
de futebol, que é considerado quase uma obrigação para qualquer 
garoto, observa-se no imaginário social o estranhamento na quebra 
dessa expectativa. Assim, o comportamento contrário do menino ou a 
preferência a estas atividades por uma menina é indicativo de que algo 
está “fora da ordem”. Os dados da pesquisa evidencia a determinação 
comportamentos esperados para meninos e meninas, utilizados tam-
bém como critérios classificatórios relativos à sexualidade.

Os argumentos utilizados para o distanciamento destas ativida-
des para meninas seriam a oposição demarcada entre tais práticas e 
um ideal de feminilidade heterossexual, ligado à fragilidade, à passivi-
dade ou ainda amparado na possibilidade de machucar seios e órgãos 
reprodutivos femininos, o que não é colocado para os meninos. Ao 
determinar padrões de comportamentos possíveis e esperados para 
meninos e meninas, a escola, diante da multiplicidade e complexidade 
da constituição identitária dos sujeitos, acaba gerando situações de 
marginalização e preconceito aos considerados diferentes.

Segundo Cavaleiro (2006), as violências e discriminações que 
se entrelaçam ao processo de construção da sexualidade ocupam des-
taque em pesquisas mais recentes que investigam o espaço escolar, 
citando documentos como Marcas de Gênero na Escola e Juventudes 
e Sexualidades escritos por Castro, Abramovay e Silva (2004) que 
abordam tais questões. As obras supracitadas discutem, entre outras 
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questões, a naturalização de práticas homofóbicas, muitas vezes, não 
consideradas como algo negativo e intencional.

Pode-se citar também a pesquisa Política, Direitos, Violência 
e Homossexualidade realizada em 2005 por Carrara et al. (2006) en-
volvendo participantes da parada do orgulho gay no Rio de Janeiro 
revelou um escore dos espaços sociais mais citados como territórios 
em que os homossexuais sofrem mais discriminações. A escola ocupa 
o terceiro ambiente cultural que mais envolve práticas homofóbicas. 
Em segundo lugar está o núcleo familiar e em primeiro, o círculo de 
amigos e vizinhos.

Na presente pesquisa confirma-se a escola como um dos espa-
ços sociais mais sujeitos a práticas homofóbicas. As entrevistas aponta-
ram diversos relatos, em que os sujeitos da pesquisa se colocam como 
vítimas de preconceito ou terem testemunhado práticas homofóbicas 
envolvendo colegas de sala homossexuais assumidos.

Os entrevistados denunciam a omissão da escola no tratamento 
de tais situações e ainda, apontam que este silenciamento seria uma 
das causas do fracasso escolar, vivenciada por estes sujeitos.

É possível compreender a permissividade da escola em re-
chaçar identidades homossexuais, pois subjacente a isto, segundo 
Cavaleiro (2006, p. 11), está embutida uma “visão essencialista que 
concebe a sexualidade do jovem adolescente como natural e a-históri-
ca validando a norma heterossexista e reafirmando conceitos unívocos 
expressos para a masculinidade e feminilidade, unindo gênero e sexo 
como se fossem sinônimos”.

Na escola, o gênero, ao invés de compreendido enquanto 
condição social pela qual somos identificados/as como 
homem ou mulher, reveste-se apenas de penalizantes in-
sistências de que formas de masculinidades e feminilida-
des devem ser estabelecidas como rigidamente opostas, 
e as identidades – a sexualidade e as práticas sexuais que 
também as conformam, dentre estas o homoerotismo e 
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as sexualidades não-normativas (sic), parecem a priori um 
assunto privado e de pouca importância, que compõem a 
intimidade (WEEKS, 1999, p. 56).

A existência de fronteiras, separações, limites e distinções 
entre os considerados “normais” e “anormais” residem na imposição 
da norma heterossexual, tomada como dado para o modo como pen-
sam as pessoas, negando a identidade sob o ponto de vista cultural, 
constituída a partir de diferentes formas como os grupos sociais se 
reconhecem entre si (SILVA, 2000).

Dessa forma, as identidades não convivem harmoniosamente 
lado a lado, mas em um campo de hierarquias. A identificação com um 
modelo, não simplesmente definido, mas imposto, determina o que se 
é, mas também o que não se é. Assim, “a identidade depende da di-
ferença e a diferença depende da identidade” (SILVA 2000, p. 49). Tais 
identificações garantem ou não que o sujeito seja aceito pelos demais, 
tenha acesso privilegiado aos bens sociais, entre outros. Entretanto, 
as concepções identitárias não se assentam em aleatórias visões, mas 
de acordo com as representações dominantes que ao determinar tal 
identidade como norma, confere a esta o poder de hierarquizar-se 
com parâmetro nas quais todas outras identidades serão avaliadas, 
classificadas, ordenadas.

Assumir sua homossexualidade na escola e nos demais espaços 
sociais significa caminhar contra o pressuposto, a norma. A condição 
sexual dos sujeitos criticados pela negação da relação normatizada 
entre sexo biológico, gênero e sexualidade e de muitos outros que 
decidem corajosamente tornar público sua identidade homossexual, 
ou ainda, que manifestam comportamentos fora das expectativas para 
meninos e meninas, evidencia o preço que se paga por ser conside-
rado “diferente”. Os testemunhos coletados a partir das entrevistas 
são permeados por dolorosas histórias, condições de vida hostis às 
identidades que teimam em existir.
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O silenciamento, ou seja, a ausência da fala da escola frente a 
situações de homofobia aparece como garantia da norma. Esse oculta-
mento, o não dito que diz tanto quanto o que é oralizado, é uma espé-
cie de negação dos/as homossexuais no espaço escolar que acaba por 
manter e reproduzir a determinação de comportamentos permitidos. 
Foi identificado também uma tentativa por parte da escola em diluir 
situações de preconceito sem propor uma discussão sobre a questão 
da diversidade sexual ou ainda, ausência de medidas preventivas de 
situações de discriminação por julgar este ser um assunto que foge à 
dimensão didática, considerando-o como um assunto privado, reser-
vado a intimidade dos indivíduos (WEEKS, 1999). Tal atitude é mante-
nedora dos valores e normas esperados, comportamentos legitimados 
como permitidos. A negação de expressões da homossexualidade na 
escola parece evitar gozações, insultos no recreio, influenciando os 
próprios homossexuais a se pensarem como desviantes.

Em todas as entrevistas, a escola é citada por manter a padroni-
zação de comportamentos sexuais assentada na heterossexualização. 
A partir desta idéia, os conteúdos a serem trabalhados são determina-
dos, a partir do que se encaixa no sentido normal e natural, selecio-
nados para fazer parte do currículo. A organização curricular também 
evidencia o lugar permitido e previsto para o trabalho com o tema, 
reservando à certas disciplinas e profissionais esta missão.

Tonatto e Sapiro (2002) evidenciam um tratamento dado à 
sexualidade na escola vinculado a um enfoque simplesmente biológi-
co. Assim, a escola acaba negando o fato de que fatores psicológicos, 
sociais, históricos e culturais apresentam forte influência sobre ela e, 
também, sobre as formas como os sujeitos se apropriam dela. Além 
disso, uma educação sexual com enfoque informativo, preventivo 
e biologizante se torna um instrumento de repressão, exercida pela 
coesão social, pautada na autovigilância do indivíduo para o seu en-
quadramento nos costumes considerados viáveis para o corpo social 
formador de estereótipos aceitos (JEOLÁS et al., 2005).
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As entrevistas realizadas e analisadas aqui não deixam dúvidas 
que a escola objetiva a constituição de sujeitos masculinos e femininos 
heterossexuais nos padrões contidos na sociedade em que a escola se 
inscreve. Apesar de enxergar a identidade heterossexual como natural, 
a escola empenha-se em vigiar o surgimento de identidades desviantes.

Na medida em que estas resistem, ou seja, na manisfestação 
de comportamentos sexuais inadequados a seu gênero, os jovens são 
levados a silenciar, esconder, exercer com culpa e com isso barrar a 
expressão de sua sexualidade, algo que é inerente ao ser humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de representar um espaço de formação e construção 
dos sujeitos para sua integralidade e emancipação, a escola tem se 
apresentado, a partir da pesquisa realizada, como uma instituição 
que fabrica sujeitos no compromisso de manter uma sociedade divi-
dida e desigual, expressa em seu silêncio, omissão ou na vigilância, 
reprovação, abortando a possibilidade de quebrar com esse círculo de 
reprodução, produzindo novas formas de conceber o mundo.

A construção de uma sociedade mais justa para o convívio e o 
respeito pelas diferenças perpassa pela superação de estruturas crista-
lizadas em desigualdades, infelizmente ainda presentes e reproduzidas 
pela escola.

Práticas pedagógicas, segundo Larrosa (1994) constroem e me-
diam a relação do sujeito consigo mesmo, resultado de um complexo 
processo histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos 
que definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu com-
portamento e as formas de subjetividade nas quais se constitui sua 
própria interioridade. A escola, assim sendo, tem o poder de acionar o 
que Larrosa (1994) chama de “dispositivo pedagógico”, ou seja, além 
de construir e transmitir uma experiência objetiva do mundo exterior, 
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ensina e modifica as relações que os sujeitos estabelecem consigo mes-
mos, podendo ser considerado como constitutivo de subjetividades.

No caminho de construção de uma sociedade na qual as dife-
renças constituem um valor, faz-se necessário desconstruir todas estas 
formas de opressão e regulação, lutando contra a homogeinização 
proposta pelos modelos dominantes que suprimem das minorias o 
direito de afirmar, expressar e manifestar identidades fora do que se 
deriva da norma heterossexual.

Para que a escola cumpra seu papel na promoção de ações 
pedagógicas que contribuam para a problematização e desconstru-
ção de estruturas dicotômicas, cabe aos professores que nela atua, 
problematizar ideologias dominantes, padrões hegemônicos e hete-
rocêntricos estabelecidos socialmente para construção de subsídios 
que possam gerar seu enfrentamento, contribuindo para formação de 
cidadãos capazes de reconhecer a diversidade das expressões identi-
tárias, acolhendo a multiplicidade de formas de ser e existir, pautando 
a convivência escolar e social nos direitos humanos, na equidade, no 
repúdio a todas as formas de preconceito e discriminação.
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IDENTIDADE DOCENTE NO ENSINO  
DE FÍSICA: CONHECIMENTO  

MASCULINO E CIÊNCIA MASCULINA.  
PROFISSÃO FEMININA?

Itana da Purificação Costa
Anatália Dejane Silva de Oliveira 

RESUMO
O artigo aborda a constituição histórica da identidade docente no processo 
de feminização do magistério e sua relação com o ensino de Física, com o pro-
blema: por que o ensino de física ainda é compreendido como exercício pro-
fissional masculino? Com o objetivo de refletir a perspectiva da feminização 
do magistério nas históricas relações de gênero e suas implicações no ensino 
de Física como conhecimento masculino e ciência masculina. A metodologia 
se baseou em estudo bibliográfico com questões temáticas que compuseram 
o referencial teórico do artigo, sendo elas: profissão docente e constituição 
da identidade profissional (MARCELO, 2009; ENGUITA, 1991; HYPOLITO, 
1997; NÓVOA, 1999); conhecimento masculino e ciência masculina (HEERDT 
et al., 2018; CHASSOT, 2004), feminização do magistério e relações de gênero 
(PRÁ; CEGATTI, 2016; BUTLER, 2013; VIANNA, 2013; SCHIENBINGER, 2001), a 
participação da mulher no ensino de Física (MENEZES, 2017; PRÁ, CEGATTI, 
2016; SCHIENBINGER, 2001). O estudo mostrou que a profissão docente 
ainda é reconhecida no contexto de uma sociedade com valores hegemoni-
camente masculinos e, assim, está delineada em formato masculino para o 
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ensino de Física pela desvalorização do trabalho feminino nas ciências exatas, 
mas também se mostra em campo de disputas que evidenciam o ensino de 
Física como profissão feminina!
Palavras-chave: Identidade Docente. Relações de Gênero. Feminização do 
Magistério. Ensino de Física.

INTRODUÇÃO

A identidade docente consiste em uma temática de estudo 
complexa, pois é constituída historicamente em relações estabelecidas 
na e pela sociedade a partir de uma visão masculina de mundo, de 
sociedade, educação, conhecimento, profissão e mulher. Esse contexto 
histórico-social será realizado a partir da seguinte questão: por que 
o ensino de física ainda é compreendido como exercício profissional 
masculino? A metodologia do trabalho consiste em um estudo biblio-
gráfico em torno de questões que abordem a identidade docente no 
ensino de Física. Com esse propósito, o objetivo desse artigo consiste 
em refletir a perspectiva da feminização do magistério e suas históricas 
relações de gênero, contextualizando o ensino de Física reconhecido 
como conhecimento masculino e da ciência masculina.

A PROFISSÃO DOCENTE E A CONSTITUIÇÃO DA 
IDENTIDADE PROFISSIONAL

A profissão docente é uma construção histórica (ENGUITA, 
1991; NÓVOA, 1999), que reflete disputas, conflitos e convergências 
operando no campo da Educação. Esse processo é de grande impor-
tância para a sociedade, pois pode ser reconhecido como mecanismo 
de transformação ou de manutenção de valores, princípios e padrões 
sociais, políticos, culturais etc.
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Neste contexto se produzem também os processos de desvalo-
rização e valorização da profissão docente, vinculando-os ao controle 
estatal. Por exemplo, o ato de (des)valorizar a profissão é ação com 
efeito para atribuir um determinado sentido à qualidade do ensino e, 
consequentemente, produzir efeitos sociais sobre a profissionalização 
docente. Não é por acaso que a identidade profissional docente está 
em crise, organizando-se entre os limites da profissionalização e da 
proletarização do trabalho, gerando desacordos na constituição de 
uma imagem social, “suas consequências práticas em termos de deli-
mitação de campos de competência, organização da carreira docente 
etc.” (ENGUITA, 1991, p. 41).

A identidade profissional docente é, nesses termos, uma repre-
sentação social que se efetiva em práticas diversas, enquadrando-se 
numa perspectiva teórica de identidade mais ampla, na qual se impõe 
a modelos de como vemos os outros, a nós mesmos e os diferentes 
grupos. Por isso, são construções culturais, com significados comparti-
lhados que nem sempre se mostram coesos ou homogêneos, mas que 
podem ser interpretados como (pseudo)identificações em processos 
contínuos de (des)constituição.

Ao tratar dessas questões, é relevante o que pontua Hall (2006), 
ao afirmar que a identidade não pode ser interpretada como algo fixo, 
nem naturalizada como parte de uma essência desvinculada do social. 
Para o autor, esta perspectiva inclusive, é ampliada para o próprio 
conceito de identidade que é complexo e, sobre o qual, é impossível 
oferecer um delineamento conclusivo teoricamente, porque é uma 
definição construída historicamente, e não biologicamente, uma vez 
que não existe um “eu” coerente, mas um conjunto de diferentes iden-
tidades, por vezes contraditórias, que deslocam nossas identificações. 
A esse respeito, o autor pondera:
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A identidade plenamente unificada, completa, segura e 
coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em 
que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multi-
plicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis (HALL, 2006, p. 13).

Assim, as identidades docentes não podem ser interpretadas 
como naturais, ou parte de uma essência dos sujeitos, mas na relação 
entre representações e práticas que constrói sentidos e organiza a ação 
profissionais de professoras/es. Pimenta e Anastasiou (apud COELHO 
FILHO; GHEDIN, 2018, p. 11) indicam que:

[...] a identidade profissional se constrói com base na 
significação social da profissão; na revisão constante 
dos significados sociais da profissão; na revisão das 
tradições. Mas também com base na reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente que permanecem 
significativas.

A significação social consiste em panorama complexo que 
aponta a importância de historicizar a profissão docente para sua 
reflexão e discussão no âmbito da sociedade (ARROYO, 2013). Nesta 
perspectiva, é relevante destacar Hypólito (1997), ao descrever as 
alterações sofridas em torno do trabalho docente no Brasil. O autor 
aponta diversas características que, atualmente repercutem sobre a 
representação social da docência, por exemplo, o ideal de abnegação/
vocação oriundo da atuação docente a partir de funções definidas pela 
igreja com base no sacerdócio, resultando em sujeição às condições de 
trabalho ruins, acúmulo de atividades extraclasse, uma não separação 
entre o sujeito público e privado, baixos salários, ou como nos alerta 
Enguita (1991, p. 45), um trabalhador qualificado, que renunciou à 
ambição econômica por “uma vocação social”.

É atual a abordagem de Hypólito (1997) quando aponta a influ-
ência liberal na oferta e manutenção da educação escolar pelo Estado 
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como fatores que implicaram, e ainda implicam, em processos duais 
de profissionalização e proletarização docente.

É de singular importância destacar outro ponto recorrente que 
é a feminização do magistério, pois a ampliação do acesso da popu-
lação à educação escolar provocou maior demanda por docentes nas 
escolas e uma crescente política estatal de desvalorização da profis-
são, “afugentado progressivamente do mesmo os varões educados” 
(ENGUITA, 1991, p. 53). Este fenômeno social proporcionou, de um 
lado, maior inserção das mulheres na função docente, e, por outro, a 
oportunidade de se criar uma imagem do magistério relacionada às 
atividades maternas desenvolvidas pelo papel da mulher definido num 
contexto paternalista e machista. Esse último movimento, fez o estado 
“legitimar” a desvalorização da profissão docente com base num sis-
tema de opressão de gênero, que entende a docência exercida pelas 
mulheres como uma extensão natural de suas capacidades de atuação 
doméstica, agregando um valor social secundário à sua atuação profis-
sional, materializado pela designação de um “segundo salário” para a 
família, um “emprego provisório” etc. (ENGUITA, 1991).

Ressalta-se que estas considerações são produzidas em uma 
sociedade marcada pela dominação masculina, cuja tessitura reflete 
sobre as tramas que representam as relações de gênero, a educação e o 
conhecimento, em outras palavras, discutir uma delas implica em refletir 
e dialogar com as demais. Para Vianna (2013), as discussões de gênero

[...] permitem ver a feminização do magistério como um 
processo contraditório que não se limita à mera consta-
tação da maior presença numérica de mulheres na do-
cência, mas implica observar os significados femininos 
nas atividades docentes, até mesmo quando exercidas 
por homens (VIANNA, 2013, p. 172).

Ao refletir as possibilidades de construção das identidades 
docentes na perspectiva de gênero, é possível olhar “para os múltiplos 
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significados de feminilidades, masculinidades, sexualidades que o ser 
docente comporta” (VIANNA, 2013, p. 171), e como a subjetividade 
dos agentes sociais são importantes na construção de determinados 
processos sociais que esses sujeitos podem protagonizar (HYPÓLITO, 
1997, p. 70).

CONHECIMENTO MASCULINO E CIÊNCIA MASCULINA

Uma sociedade baseada na dominação masculina, recortada 
como ocidental de raízes europeias, reflete esta característica em di-
versas relações, ambientes e, também, no conhecimento que produz, 
seja nas artes, na teologia, na filosofia, nas ciências etc. Para Chassot 
(2004), parte deste pensamento se constituiu a partir da tríplice ances-
tralidade greco-judaica-cristã.

Por exemplo, na mitologia grega, como parte da cosmogonia 
deste povo, pode-se encontrar as mulheres sendo descritas como um 
castigo de Zeus (Pandora) ao furto do fogo do Olimpo por Prometeus. E 
se a mitologia pode gerar pontos de discordância sobre sua concretici-
dade na sociedade grega, outro exemplo pode ser apontado na filosofia, 
como as concepções de fecundação de Aristóteles, que perduraram até 
o final da Idade Média, nas quais a semente masculina estaria dotada 
de todas as características do novo ser e que a mulher seria apenas 
um ventre fecundo, e a falha em sua fertilidade seria a resposta para 
qualquer imperfeição e o nascimento de uma menina (ser impotente) se 
justificaria pela impotência de seu pai (CHASSOT, 2004).

Assim, a mulher é ela própria um defeito. Reduzir o di-
morfismo sexual a desvios mensuráveis é uma operação 
vantajosa para a lógica do sistema aristotélico e do pon-
to de vista macroscópico mensurável nas comparações 
das aparências entre machos e fêmeas. Dessa forma 
nas mulheres são imperfeições: a ausência de pênis, os 
músculos peitorais flácidos e porosos onde há leite, o 
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sangue menstrual, menos voz, ser frágil, são alguns dos 
exemplos para mostrar um corpo naturalmente mutila-
do (CHASSOT, 2004, p. 17).

Nos aspectos judaicos-cristãos, o autor destaca a origem da 
mulher (Eva) por um Deus masculino a partir da costela do Homem 
(Adão, este feito a imagem e semelhança de Deus), hierarquizando a 
criação destes dois seres de modo que a mulher ocupa lugar inferior, 
que será reafirmado por sua transgressão ao dar ouvidos a serpente, 
inocentando Adão do pecado original. Estas, dentre outras passagens 
dos textos sagrados geram “marcas de acentuadas discriminações” 
tais como o homem agradecer em suas orações cotidianas por não 
ter nascido mulher no judaísmo e, nas religiões cristãs, o silêncio, a 
submissão ao homem, as restrições ao ambiente privado e familiar 
são fundamentados em diversas passagens do novo testamento, afinal 
como coloca o apóstolo Paulo, o homem é a cabeça da mulher (CHAS-
SOT, 2004, p. 19).

Segundo Chassot (2004), mesmo que os textos religiosos não 
fundamentem o pensamento científico, o privilégio dado aos homens 
por meio deles permitiram a estes o letramento e os espaços de 
formação que desencadearam na construção da ciência, enquanto às 
mulheres cabia a subalternidade e, consequentemente, um natural 
distanciamento do conhecimento.

Atualmente, o conhecimento científico se organiza ao redor 
da dominação masculina em diferentes níveis sociais, culturais e 
científicos. Para Heerdt et al. (2018), isso ocorre desde a proporção 
de homens e mulheres na Ciência, estas em menor quantidade e invi-
sibilizadas, até as formas como a Ciência investiga suas prioridades e 
objetos escolhidos para estudo e em seus conteúdos. O gênero afeta 
o que a ciência pesquisa, por exemplo o caso dos anticoncepcionais, 
em sua maioria, voltados para algumas mulheres atribuindo a estas 
a responsabilidade da anticoncepção; afeta como a ciência pesquisa, 
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exemplo do corpo (objeto) masculino como norma ou modelo de 
pesquisa padrão; e afeta o conhecimento científico em si, como a 
cientificização da inferioridade da mulher como aspectos naturais da 
distinção entre sexos.

Este é o caso de pesquisas que até hoje sustentam que, 
para além das diferenças anatômicas entre os sexos, o 
cérebro é sexuado, isto é, processa de modo essencial-
mente distinto, para homens ou mulheres, a linguagem, 
as informações, as emoções, o conhecimento e tantas 
outras características, tidas como naturais, que condu-
ziriam às distinções de comportamento e de habilidade 
cognitiva (VIANNA, 2013, p. 162).

Fundamentando cientificamente a falta de aptidão das mu-
lheres para as Ciências Exatas e estabelecendo, biologicamente, as 
inclinações ao conhecimento, consequentemente, as áreas de atua-
ção profissional reduzem o mundo social a uma natureza (VIANNA, 
2013). Se por acaso as “meninas” se destacam em exatas é porque 
são esforçadas, já os “meninos” são inteligentes e mesmo “que se 
saiba ser essa premissa falsa, ainda hoje a situação é reforçada” 
(CHASSOT, 2004, p. 22).

As experiências com o conhecimento formal, entendido como 
aquele sobre o qual se deve trabalhar na escola, as crenças e arquéti-
pos acerca da matéria que se ensina assim como a forma de ensiná-la 
(MARCELO, 2009) influenciam, diretamente, o exercício profissional 
docente e as relações entre professoras/es e estudantes em sala de 
aula, de modo que se delimita na experiência escolar campos de atua-
ção por gênero, em que ao conhecimento de diferentes disciplinas são 
atribuídos papéis sociais distintos para meninos e meninas.
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A FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: UMA DISCUSSÃO DE 
GÊNERO

A dinamicidade de constituição da identidade docente é com-
plexa e produzida por diversos aspectos da vida social e cultural que 
contribuem para uma visão desta profissão, como por exemplo: as 
relações entre a escola e a sociedade, a formação inicial e continua-
da destes profissionais, a família, a classe social, raça, etnia, religião 
etc. Ou seja, dimensões pessoais e coletivas podem afetar as crenças 
acerca do que é ser professor/a (MARCELO, 2009). Este é o caso do 
processo de feminização quando lido a partir da perspectiva de gênero 
como categoria de análise.

A identidade sexual não é dada, nem comum, nem indepen-
dente da cultura, tampouco natural, mas reflete como

Características subjetivas e papéis atribuídos a cada um 
[ser homem e ser mulher] resultam de um complexo 
ordenamento social e de expressões particulares, de 
acordo com épocas, culturas e a capacidade de incidên-
cia de determinados grupos sociais. Por isso, as análises 
de gênero levam em conta o fato de nenhuma sociedade 
designar às características atribuídas às mulheres (ou ao 
feminino) valor igual às associadas aos homens (ou ao 
masculino); em consequência, as diferenças entre am-
bos se expressam na ordem hierárquica de predomínio 
masculino (PRÁ; CEGATTI, 2016, p. 225).

Em outras palavras, criticar a noção de sujeito é questionar 
o seu processo de construção e os jogos de poder nele imbricados. 
E ao desconstruir o sujeito é possível liberar o termo para múltiplas 
significações, isto é, “fazer dele um lugar onde significados não ante-
cipados podem emergir” (BUTLER, 2013, p. 25), emancipá-lo de um 
único referente fixo, normatizado, imobilizado e subordinado, que se 
confunde com algo natural e, assim, dar condições para ação e reação 
que gerem transformações sociais. Neste sentido, torna-se importante 
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olhar a atuação docente na perspectiva da performatividade que pode 
desconstruir “verdades” que sedimentam arquétipos, comportamen-
tos e práticas deste sujeito culturalmente em processo de constituição. 
É o poder sendo exercido que se torna poder ser.

A feminização do magistério de quem atua nos primeiros anos 
da Educação Básica, mostra-se com certo consenso nos estudos sobre 
a profissão docente (em países de cultura ocidental, praticamente 
generalizado), mesmo com abordagens teóricas e analíticas diferentes. 
Esse processo é desigual, dessincronizado e possui particularidades 
locais e temporais para os diferentes recortes.

Ao analisar sob essa perspectiva, o processo de feminização 
não deve ser desvinculado de outros processos como a constituição da 
profissão como trabalho assalariado e o processo de funcionarização, 
por isso, é também uma questão de classe. Por exemplo, ao compa-
rar países com industrialização tardia como Portugal com os Estados 
Unidos (EUA) e a Inglaterra, demonstram um perfil de aceleração do 
crescimento de professoras também tardio, e este quadro pode ser 
aplicado ao caso brasileiro (HYPOLITO, 1997).

No Brasil, a feminização do magistério primário se inicia no sé-
culo XIX com escolas de improviso sem vínculo com o Estado e ocorre 
com muitas dificuldades até a primeira metade do século XX (VIANNA, 
2013). Para Hypólito (1997) algumas características favoreceram a 
constituição desse processo tais como: a escolarização das mulheres 
em Escolas Normais; o ideário da vocação conjugado com as “habili-
dades” femininas; a saída dos homens desse mercado de trabalho; e a 
possibilidade de salários iguais entre homens e mulheres.

As Escolas Normais se constituíram locais privilegiados de 
formação de mulheres para o magistério, única oportunidade de pros-
seguimento nos estudos, já que naquele momento não se permitia o 
acesso de mulheres ao Ensino Superior (HYPÓLITO, 1997). A formação 
se voltava para o modelo da professora racional intuitiva que reafirma-
va “as diferenças sexuais, trazendo à tona características inerentes às 
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mulheres (sensibilidade, emoção e instinto maternal)” (PRÁ; CEGATTI, 
2016, p. 221, grifo nosso).

As diferenças entre os papéis de gênero de mulheres e de ho-
mens foram tão pertinentes neste processo, que o exercício do traba-
lho da professora era comparado às funções sociais da mulher, como 
mãe, dona de casa e esposa, as quais se adequam as “habilidades” 
femininas e as características de docilidade, submissão, sensibilidade, 
paciência etc.

Esses papéis sociais foram tão fortes que o ideário de nature-
za feminina levou ao entendimento da docência como uma função 
“naturalmente” feminina e automaticamente, uma vocação para as 
mulheres. Sob essas premissas, o magistério primário masculino foi 
sendo constituído no imaginário social como uma “anomalia”. E se 
caso, as diferenças, supostamente biológicas não fossem suficientes, 
há ainda os aspectos de organização social, como a compatibilidade 
de horários entre o trabalho doméstico e o magistério, onde já que o 
segundo poderia ocorrer em apenas um turno, não “atrapalhava” o 
primeiro (HYPÓLITO, 1997).

O fortalecimento deste discurso associado aos baixos salá-
rios, fizeram um percurso de afastamento dos homens da profissão 
docente, levando-os a profissões mais lucrativas, o magistério passa 
a ser desonroso para o homem como exercício da profissão. Afinal, os 
homens tinham atribuições que as mulheres não tinham, eram “chefes 
de família, responsáveis por manter as obrigações do lar”, e aqueles 
que nela permaneciam eram considerados “incapazes”, ou “pobres”, 
ou faziam carreiras rápidas, ou ainda “[...] ficavam pouco tempo no 
trabalho de sala de aula, sendo promovidos a diretores ou convidados 
a cargos técnicos no sistema de ensino”, enquanto que as professora 
ficam restritas ao âmbito do trabalho em sala de aula, e dificilmente 
avançavam na carreira (HYPÓLITO, 1997, p. 63).

Na maioria dos casos, a docência constituiu uma das poucas 
profissões de iguais salários entre homens e mulheres. No entanto, há 
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registros de que isso não ocorreu em todos os contextos, em alguns 
cenários as/os professoras/es homens ganhavam um salário maior 
baseado na competência de área, ou seja, entendia-se que homens 
possuam maior conhecimento em álgebra, geometria etc, enquanto as 
mulheres permaneciam com domínio em áreas que se aproximavam 
da educação doméstica, bordado. No Brasil, as escolas de meninas, 
por exemplo, restringiam-se ao ensino das quatro operações matemá-
ticas, e na dos meninos a geometria integrava os currículos. Assim, o 
ensino de geometria dispensava as mestras de ensiná-la e, em função 
disso, justificavam-se os maiores salários de professores aos homens 
(HYPÓLITO, 1997).

Em consonância, Prá e Cegatti (2016, p. 221) descrevem:

Enquanto a educação inicial para elas era dirigida às 
prendas do lar, em um segundo momento o currículo 
escolar definia conteúdos próprios para cada sexo. Elas 
aprendiam a ler, depois a escrever e a contar (operações 
matemáticas). Logo recebiam noções de cozinha, costu-
ra e bordado, sendo esta a última etapa do aprendizado 
feminino, que as preparava para as tarefas do lar e a 
ocupação do espaço doméstico. Os meninos seguiam 
sua formação com aulas de geometria, história, geogra-
fia, retórica e filosofia, entre outras. 

No entanto, isso não significou que não existiram tensões, 
conflitos e ressignificações dos papeis de gênero (VIANNA, 2013) e, 
consequentemente, de embates na constituição da identidade do-
cente. De acordo com Hypólito (1997), a convergência das mulheres 
ao magistério vai além dos interesses estruturais da sociedade, mas 
uma possibilidade de emancipação feminina conquistada pelas mu-
lheres (e não simplesmente concedida pelos homens), que para Prá 
e Cegatti (2016, p. 224) não deve mascarar os obstáculos existentes, 
como por exemplo:
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Atualmente nota-se presença mais significativa de ho-
mens na função de educadores [...], embora haja esse 
acanhado crescimento do sexo masculino, a configu-
ração do que chamamos de feminização do magistério 
tem sua história e suas implicações de gênero para além 
da mera composição sexual da categoria docente. Uma 
dessas implicações diz respeito ao fato de que encontra-
mos mais homens exatamente nos níveis e modalidades 
de ensino que ainda oferecem maior remuneração e 
usufruem mais prestígio (VIANNA, 2013, p. 165).

Assim, ainda há muito o que se discutir, desconstruir, tensionar, 
as discussões de gênero seguramente contribuem aportando “elemen-
tos para subsidiar políticas educativas e estratégias formativas que 
levem em conta as desigualdades de gênero na relação entre mulheres 
e educação” (PRÁ; CEGATTI, 2016, p. 216).

ENSINO DE FÍSICA: PROFISSÃO FEMININA?

A desvalorização profissional organizada em torno das relações 
de gênero descrita no tópico anterior não acontece de forma homo-
gênea em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, e nem 
na atuação das diferentes áreas de conhecimento. Sobre a primeira 
afirmação, Prá e Cegatti (2016) apontam que a presença de mulheres 
nos diversos níveis e etapas de ensino é inversamente proporcional 
à valorização de cada um. Por exemplo, no Ensino Superior os/as do-
centes possuem melhores salários, maior formação e prestígio social e 
são em sua maioria homens, enquanto na Educação Básica com menos 
formação, menores salários e pouco reconhecimento pela profissão, 
predominam as mulheres na categoria docente (CARVALHO, 2018).

Além da “segregação horizontal” que reflete a distribuição de 
mulheres em profissões “femininas”, a medida em que se avançam os 
dados de atuação docente nas etapas e níveis educacionais, práticas 
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comuns denominadas de teto de vidro e efeito tesoura geram uma 
“segregação vertical”, compreendida como os obstáculos para se al-
cançar altos patamares na hierarquia profissional. Em outras palavras, 
dificuldades de gênero de difícil visualização (teto de vidro), como por 
exemplo, a carga horária doméstica e a familiar atribuída à mulher, 
geralmente cortam as mulheres (efeito tesoura) de continuarem na 
carreira profissional (PRÁ; CEGATTI, 2016).

No caso da Física, especificamente, esta redução pode ser per-
cebida identificando a participação feminina na Sociedade Brasileira 
de Física (SBF) com cerca de 27% do total de filiações, bem como na 
distribuição de bolsas de produtividade do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), cujo percentual de mulhe-
res bolsistas é de apenas 11% (quase um terço daquelas profissionais), 
numa diferença que persiste há mais de 15 anos (MENEZES, 2017).

Este corte sistemático pode ser observado também ao longo 
da vida escolar das meninas. Menezes (2017) descreve um estudo da 
Microsoft Corporation que a escolha de uma carreira científica pode 
ser fomentada entre os 11-12 e 15-16 anos de idade, no entanto, é 
exatamente nesta janela de idade que o desempenho das estudantes 
brasileiras em Ciências e Matemática se altera. Aos 15 anos de idade 
estudantes, de modo geral, possuem desempenho semelhante, no en-
tanto, ao término do Ensino Médio, as meninas têm desempenho pior 
na média e nas questões analisadas individualmente (MENEZES, 2017).

É comum atribuir este cenário ao fato da Física ser uma 
ciência dura (hard), seja epistemologicamente (no método), ontolo-
gicamente (no objeto) e didaticamente “[…] exigindo um alto grau de 
pensamento abstrato, forte aptidão analítica, trabalho árduo e longas 
horas” (SCHIENBINGER, 2001, p. 296). Esse paradigma é fortemente 
positivista e se sustenta no entendimento de que a dureza das ciências 
que se organizam em leis fundamentais e a partir delas descreverem a 
realidade precisam ser mais valorizadas socialmente. Concepção esta 
que construiu uma hierarquia que atribuiu a elas níveis de prestígio 
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acadêmico e científico superiores àquelas ciências consideradas softs 
(humanas, biológicas, sociais etc).

Ademais, limitar a diferença de gênero na Física a seu nível de 
“dificuldade” é uma compreensão simplista e linear, pois este é apenas 
um fragmento da imagem cultural de “ciência grande” construída 
no pós-guerra, cujas associações e organizações a tornaram simbo-
licamente mais valorizada, disputada. Lugar este que requer maior 
assertividade, liderança e agressividade supostamente condizente 
com um perfil masculino, o que implica questionar a partir do viés 
feminista a hierarquia entre as sub-áreas, “[...] a estrutura das comu-
nidades de físicos, como os grupos de pesquisa são organizados, como 
os estudantes são educados, como os recursos são distribuídos, que 
questões são consideradas importantes e que respostas são aceitas” 
(SCHIENBINGER, 2001, p. 311).

E como fica o ensino de Física nesta perspectiva? Ao se aproxi-
mar das ciências softs, a docência em Física tende a ocupar posições 
de menor valor simbólico do que aquelas profissões associadas às 
Físicas teórica e aplicada, tendo maior semelhança com a desvalori-
zação encontrada no processo feminização do magistério, por outro 
lado, os processos formativos “têm relação com o conteúdo e o caráter 
das ciências físicas” (SCHIENBINGER, 2001, p. 311), que reproduzem 
a dominação masculina, e podem gerar ambiguidades na identidade 
docente no ensino de Física, mais especificamente das professoras que 
partilham as condições de subalternidade atribuídas ao seu gênero.

No Brasil, nos últimos anos (entre 2014 e 2017) tem crescido o 
número de pesquisas e publicações que analisam e relacionam Gênero 
e Educação Científica, abordando desde os materiais didáticos ao inte-
resse de meninas e meninos pela Ciência e suas relações/percepções 
da Ciência, os estudos teóricos, intervenções escolares, dentre outros 
(HEERDT et al., 2018). No entanto, os estudos apontam que ainda é 
necessário avançar na formação inicial e continuada dos docentes, 
pois estes
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[...] são despreparados para tratar e enfrentar as diver-
sas situações que envolvem as questões de gênero na 
profissão docente. Vale ressaltar que não foram encon-
trados trabalhos que discutam de maneira sistemática a 
inserção das discussões de gênero na formação (HEERDT 
et al., 2018, p. 231).

Por outro lado, é importante ressaltar que a Ciência tem muda-
do, e a mudança ocorre devido ao maior acesso das mulheres à Ciência 
e à crítica feminista (HEERDT et al., 2018), que qualificam as tensões, 
conflitos e ressignificações dos papéis de gênero, repercutindo concre-
tamente na educação escolar (VIANNA, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma sociedade hegemonicamente masculina, a profissão 
docente se constituiu de modo que as diferenças sobre os papeis 
sociais, o que é ser homem e o que é ser mulher, determinaram os 
currículos de ensino e, consequentemente, delinearam formatos para 
os percursos formativos e a desvalorização do trabalho feminino. No 
caso particular da Física, a escassez de mulheres pode estar isolando a 
área de contar com a crítica feminista, mantendo-se majoritariamen-
te masculina. Por outro lado, o ensino de Física tem potencializado 
a interface entre este aspecto e a feminização do ensino, resultando 
em estudos e produções que podem romper com ambiguidades na 
constituição das identidades docentes. Neste sentido, a discussão 
de gênero pode contribuir para a desconstrução da existência de um 
sujeito estável e universal, que naturaliza condições e, por sua vez, 
identificações estereotipadas que ficam protegidas do exame político 
e da contestação do estatuto do sujeito.
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REFLEXÕES SOBRE AS FORMAÇÕES 
DOCENTES, CURRÍCULOS E 

SEXUALIDADES A PARTIR DOS 
CORREDORES

Nácia Silva Andrade de Carvalho 
Vitória da Silva Ribeiro Pinto

RESUMO 
O presente artigo trata sobre as formações docentes e os currículos em cur-
sos de graduação em licenciaturas no tocante às sexualidades. Temos como 
objetivo investigar se os cursos de graduação em licenciaturas oferecem sub-
sídios para que educandes saibam lidar com as sexualidades nos ambientes 
educacionais de sua futura atuação profissional. Utilizamos como referências 
teórica Hooks (2013), para pensar a educação como prática de liberdade e 
olhar atento, Guacira (1997, 2001, 2013), para refletir sobre as sexualidades 
e os processos educacionais, Butler (2003) para aprofundar sobre as hierar-
quias e as subordinações políticas e Silva (2019) para pensar outras formas 
de se pensar o currículo. Esta pesquisa tem caráter qualitativo e como ins-
trumento de pesquisa utilizamos um estudo biográfico. O estudo permitiu 
compreender a necessidade de um olhar mais sensível para as questões no 
tocante às sexualidades em ambientes escolares, a fim de nos apropriar de 
instituições que por vezes marginalizam as sexualidades que não produzem 
a norma, as sexualidades dissidentes e ressignificar espaços não formais dos 
ambientes educacionais.
Palavras-chave: Sexualidades. Formação Docente. Currículo. Corredores.
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INTRODUÇÃO

“O abutre ronda 
Ansioso pela queda (Sem sorte)

Findo mágoa, mano
 Sou mais que essa merda (Bem mais) 

Corpo, mente, alma, um, tipo Ayurveda
Estilo água, eu corro no meio das pedra”

(Emicida).

Para iniciar nossas escritas escolhemos um trecho da música 
AmarElo de Emicida, Pabllo Vittar e Majur, que condiz com o processo 
de escrita e reflexão na produção do artigo, dessa forma, mesmo que 
estejamos rodeadas de “abutres” sociais, que persistem em apagar 
qualquer manifestação de sexualidade dissidente continuamos como 
“Ayurveda” trabalhando nós mesmas por inteiras e sempre pensando 
e traçando novos caminhos para a educação.

Ainda nesse processo de “Ayurveda” é importante, também, 
conhecer quem está por trás da confecção desse texto: duas mulhe-
res (uma negra [bissexual] e a outra branca [sapatona]) cisgêneras, 
estudantes de pedagogia (sétimo e sexto semestre, respectivamente), 
urbanas e de classe baixa. Viemos de processos educacionais e expe-
riênciais diferentes, mas que nos possibilitaram, nessa encruzilhada 
de ideias, convergir as ideias para gerar frutos a partir de uma escrita 
acadêmica. Este artigo é parte de uma pesquisa que está inconclusa e 
que parte da inquietação de duas estudantes do curso de Pedagogia 
de uma Universidade Pública da Bahia, cujo o objetivo primordial é 
compreender a importância e como, durante a formação das peda-
gogas, discussões e reflexões poderiam engajar esses a lidar com as 
sexualidades nos ambientes educacionais de atuação (partiremos da 
premissa de que há diversas/múltiplas formas de pensar a formação 
docente e o currículo, tão importante para compreender os possíveis 
caminhos para chegar a compreensão das sexualidades).
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Este trabalho se fundamenta na abordagem qualitativa, pois de 
acordo com Zanette (2017, p. 153) “um melhor caminho é através da 
pesquisa qualitativa com metodologia que vise compreender a questão 
do humano através da dimensão educacional”, dessa forma a análise 
biográfica e experiencial se torna o meio mais fecundo para chegar ao 
nosso objeto de investigação. Recorremos ao princípio da “escrevivên-
cias” trazido por Conceição Evaristo (2009), que parte do pressuposto 
de que histórias particulares podem remeter a outras experiências 
vivenciadas em posições distintas, a fim de evidenciar corpos-territó-
rios distintos, mas que se entrecruzam em suas histórias. O modo de 
lembrar é tanto individual quanto social, pois estas lembranças podem 
ser faladas e escutadas, mas quando relembradas, são evidenciadas de 
maneiras individuais, desta forma, segundo Bosi (1979, p. 29) enten-
de-se que “A narração da própria vida é o testemunho mais eloquente 
dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória”.

Utilizamos como referências teórica Hooks (2013), para pensar 
a educação como prática de liberdade e olhar atento, Guacira Louro 
(1997, 2001, 2013), para refletir sobre as sexualidades e os processos 
educacionais, Butler (2003) para aprofundar sobre as hierarquias e as 
subordinações políticas e Silva (2019) para pensar outras formas de se 
pensar o currículo, com teorias que possam interpretar a identidade 
de cada agente educacional. Além de outros autores para subsidiar as 
nossas escritas.

O presente artigo é dividido em quatro partes, sendo que a 
primeira “A deformação do professor” discutimos sobre a construção 
da identidade docente diante das representações do corpo como um 
espaço de disputa e poder e em como o atravessamento da sexua-
lidade é abordado enquanto estudo partindo da reflexão de nossas 
vivências na Educação Básica e no curso de Pedagogia; a segunda parte 
“Currículo e sexualidade: entre o amor, desejo e negação do ‘outro’” 
demonstramos as funcionalidades dos currículos e o que desperta 
em cada agente educacional; a terceira parte “Os corredores como os 
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principais lugares de reconstrução curricular” explicitamos a constante 
necessidade des educandes em ressignificar lugares em espaços edu-
cacionais a fim de que estes possam oferecer um estado de conforto, 
permanência e até mesmo resistência.; e por fim, a quarta e última 
parte do artigo, “Considerações finais?” direcionamos nossos olhares 
para não só resumir o que já foi mencionado, mas para abrir espaços 
inconclusos a um novo olhar sobre a educação e as sexualidades.

A (DE)FORMAÇÃO DA PROFESSORA

Partindo da ideia de desconstrução quando a mesma não parte 
da destruição completa do já é existente, mas sim de uma reformu-
lação do que já existe, e pelo viés da decolonização com o intuito de 
sobrepujar a colonialidade, utilizamos o termo (de)formarção, por 
entender a necessidade de (de)formar, retirar da fôrma que encontra-
-se a atual formação de professores dentro do espaço da universidade 
(um espaço eurocêntrico heteronormativo).

Pensar na (de)formação da professora em uma Universidade 
é repensar práticas, teoria, currículo e questionar o que é essa cons-
trução da identidade docente, quem e qual o corpo que ocupa esse 
espaço acadêmico. Selma Garrido Pimenta (1997) traz que repensar 
essa formação acadêmica, partindo da análise de sua prática, se reve-
lou importante desde os anos 90 e que são essas pesquisas que trazem 
discussões sobre a identidade docente como novos caminhos para a 
formação docente.

Diante de todo o nosso percurso de vida a nossa identidade 
está sendo construída a partir do contato social que temos através do 
outro, mas a constituição da identidade profissional docente se dá pri-
mordialmente na formação inicial, pois estamos, durante um extenso 
período, em contato com a educação e a escola antes de ingressar na 
universidade, mas sempre com o olhar e identidade do local de ser 
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aluna e não professora, sendo assim, é necessário que durante o curso 
de licenciatura a aluna graduanda mude o seu olhar de somente aluna, 
ou professora como aluna, para ver-se como professora. Segundo Sel-
ma Garrido Pimenta (1997) essa construção da identidade profissional 
docente se constrói “a partir da significação sociais da profissão; da 
revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 
tradições” (PIMENTA, 1997, p. 7).

Refletir a identidade de uma professora, é falar e reconhecer 
seu corpo dentro da constituição do curso e dentro da docência, 
entretanto alguns corpos são ignorados, desde a sua história ou seu 
contexto não são problematizados dentro do espaço acadêmico, 
sejam através de teorias educacionais ou disciplinas nos currículos 
dos cursos de formação docente; corpos esses que estão à margem 
da sociedade, que fogem dos padrões heteronormativos imposto pela 
sociedade colonizada eurocentrada, mas que em nenhum momento 
são esquecidos, são apenas abordados como distantes, como o outro, 
na tentativa de distanciar discussões, problematizações e existência de 
marcas, pois o outro é visto como o diferente de mim, o animalesco, 
“o dominado e sob o controle do conquistador” (DUSSEL, 1993, p. 15).

Ademais, a Universidade faz a dissociação mente e corpo, o que 
segundo Butler (2003, p. 32) “sustenta, invariavelmente, relações de 
subordinação e hierarquia políticas e psíquicas”. Essa dissociação ob-
jetifica a aluna como se esta só existisse a partir das suas construções 
acadêmicas, anulando toda a sua vivência fora da sala de aula. Desta 
forma, os corpos que não seguem os padrões impostos na sociedade 
heteronormativa possuem as suas vivências emocionais e afetivas 
ignoradas e compartimentadas, o que deprecia a formação destes.

Rogério Junqueira (2013, p. 165), traz que “O conceito de hete-
ronormatividade refere-se a um conjunto de disposições por meio das 
quais a heterossexualidade é instituída como norma e vivenciada como 
única possibilidade natural e legítima de expressão”, para afirmar que 
a heteronormatividade impõe e normatiza uma única sequência de 



334COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

sexo, gênero e sexualidade. Historicamente, os disciplinamentos dos 
corpos acompanhou e acompanha os da mente até os dias de hoje, 
desde muito cedo somos expostos a violências simbólicas e físicas, a 
estratégias de poder, dominação, vigilância, opressão, controle, cons-
trangimentos e preconceitos, e a escola é estruturada a partir dessas 
concepções, valores, normas e crenças que são responsáveis pela 
construção de si e do outro, pela estruturação de ideias e padrões de 
gênero, sexualidade, cultura e raça.

Partindo da perspectiva da construção de si, sendo a partir das 
relações que possuímos com o outro, pode-se afirmar que a “constru-
ção da identidade é um processo social que ocorre num contexto de 
relação de poder” (SILVA, 2017, p. 120). As identidades como processo 
social podem promover “a manutenção de privilégios e da ordem 
social hegemônica” (SILVA, 2017, p. 121), diariamente se é reafirmado 
o que e como um corpo representa, assimilações são cometidas diante 
de uma comparação a um padrão de identidade imposto socialmente 
por uma cultura colonizada.

Diante dessa representação do corpo, está explícito que este 
é um espaço de disputa de poder através das instituições, sejam elas 
Estado, igreja, educação e/ou ciência. Ganha um olhar mais minucioso 
e disputado quando se fala sobre o corpo referente a gênero e sexu-
alidade. Os discursos e interesses podem ser distintos, mas em uma 
sociedade colonizada com o discurso da heteronormatividade, haverá 
sempre um gênero e uma sexualidade que servirá como norma, e será 
em volta deste padrão que a área da Educação será erguida, que as 
licenciaturas terão como discussões centrais ou enviesadas no seu cur-
rículo, sendo este também um espaço de disputa de poder, escolhendo 
não falar sobre os corpos que estão à margem dessa norma central. 
Sendo assim, falar ou não falar do corpo é uma estratégia de interesse.

Estudos sobre o corpo, referente a gênero e sexualidade estão 
sendo trazidos para dentro do meio acadêmico por movimentos lés-
bicos, feministas, gays e queer, exigindo que as minorias se afirmem 
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e falem sobre si e por si partindo de suas experiências, apresentando 
novas reflexões, problematizações e provocações. Guacira Lopes Louro 
(1997) afirma que o conceito de gênero passa a exigir que o plural seja 
pensado, evidenciando que os processos diante do binarismo homem 
e mulher são diversos, que as concepções sobre gênero são diferentes 
perante as sociedades e os períodos históricos, mas que isso também 
ocorre dentro de uma mesma sociedade pois pode ser considerado 
em diversos grupos, sejam eles étnicos, religiosos, raciais e de classe.

Assim como o gênero, a sexualidade também é construída e 
influenciada pelo meio em que estamos (sejam eles sociais, familiares 
ou biológicos), e existem diferentes formas de abordar ela enquanto 
estudo, que vai da biológica (atrelada ao perigo e à doença) à Queer 
(propõe construções identitárias), o que nos remete a tentativa de 
relembrar como na nossa Educação Básica nos foi apresentada a dis-
cussão da sexualidade e como isso reflete atualmente no nível superior 
no curso de Pedagogia.

Partindo então da nossa experiência, notamos que a educa-
ção sexual que tivemos enquanto estudante da Educação Básica, foi 
uma educação pautada em padrões impostos e ditos como normais, 
ou aquela que assusta e amedronta sobre o risco de gravidez e IST 
(Infecções Sexualmente Transmissíveis). Ora, o que essa tem a ver com 
a formação da Professora no Curso de Pedagogia?

Refletir sobre nossas vivências na Educação Básica conciliando-
-a ao Nível Superior e perceber que ambas fazem parte da construção 
identitária do indivíduo tanto pelas questões de gênero, quanto pelas 
de sexualidade, nos faz questionar: Porque essas discussões não estão 
adentrando a sala de aula? Qual o intuito da educação se não a eman-
cipação e a desconstrução das reproduções dos modelos normativos 
que regulam os corpos? Como no curso de Pedagogia essas discussões 
não são persistentes se ele deveria auxiliar na construção de saberes 
e práticas para que nos sintamos capazes de discutir esses conceitos 
enquanto docentes?
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Mokwa, Petrenas e Gonini (s.d., p. 2) afirmam que:

os cursos de formação docente devem preparar o futuro 
profissional para trabalhar a temática da sexualidade 
na sua prática pedagógica de maneira intencional, pois 
é importante que o formador adquira conhecimentos e 
habilidades para desenvolver atividades e propostas que 
discutam o tema, indo muito além do senso comum, 
proporcionando uma educação dialógica, reflexiva e 
consciente a respeito da sexualidade humana. 

Desta forma existem diversos questionamentos que podem ser 
feitos devido a ausência destas discussões em uma formação docente, 
mas é imprescindível salientar que por entender de onde estamos 
falando (uma sociedade patriarcal, homofóbica, racista, reprodutora, 
que reafirma padrões heteronormativos), é indispensável que a peda-
goga – ou qualquer outra professora – saiba utilizar instrumentos que 
reivindiquem temáticas que são historicamente silenciadas.

CURRÍCULO E SEXUALIDADE: ENTRE O AMOR, DESEJO E 
NEGAÇÃO DO “OUTRO”

Os cursos de licenciaturas não são direcionados a uma educa-
ção que não tenha como princípio apenas os conteúdos programáticos, 
falar de amor, de sentimentos, de desejos e emoções não fazem parte 
do currículo oficial, ora, negar certos tipos de amores, sentimentos, 
de desejos e emoções faz parte do currículo oculto, aquilo que não é 
dito, aqueles que não são mencionados são apagados e negados a sua 
existência na educação como um todo.

De acordo com Silva (2019, p. 15) “O currículo é sempre o resul-
tado de uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e 
valores”, dessa forma não temos apenas os conhecimentos/conteúdos 
escolhidos para a construção da educação, tal qual está hodiernamen-
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te, mas valores e escolha de um ser humano ideal, com práticas ideias 
e o pensar ideal.

É possível afirmar que os cursos de formação de professores se 
preocupam em discutir as sexualidades? Ou disponibilizar disciplinas 
obrigatórias que versem sobre gênero e sexualidade? Os currículos são 
constantemente reformulados, mas as discussões no tocante ao corpo 
das/dos sujeitas/sujeitos ainda são (e quando são) secundarizadas, 
dessa forma a aprendizagem de certos conteúdos sobrepõe as possi-
bilidades de formações humanas que a educação pode proporcionar, 
digo aqui não o ser humano ideal, mas seres que dispõe de múltiplas 
identidades. O que queremos dizer é que não estamos formando 
professores que saberão lidar com as diversidades/identidades em 
salas de aulas, ou das suas próprias diversidades/identidades, mas 
formando, a partir de um currículo engessado, pessoas mecanizadas 
que não sabem lidar com o outro.

Ainda para compreender sobre as escolhas curriculares pelos 
docentes Britzman (2001, p. 78) salienta que “A pedagogia poderia, 
então começar com o pressuposto de que as identidades são feitas e 
não recebidas e o trabalho do currículo consistiria em incitar identi-
ficações e críticas, e não em fechá-las”. Desse modo, compreende-se 
que o currículo não se fecharia em uma identidade que nos é forçada a 
aceitar desde criança, mas em compreender porque construímos cada 
uma de nossas identidades e o que fazer com elas, pois “somos sujeitos 
de identidades transitórias e contingentes” (LOURO, 2001, p. 6).

Quantas disciplinas você já teve que proporcionou um olhar 
mais amplo sobre as sexualidades? Quantos professores (universitá-
rios ou não) sabem tratar sobre as sexualidades em sala de aula e nos 
orientar como fazer o mesmo? Por que será que alunes LGBT+ estão 
sempre na sala de aula tendo que reivindicar compulsoriamente seu 
espaço e se afirmando enquanto LGBT+? Por que esses mesmos alu-
nes não se sentem à vontade em reivindicar seus espaços em outros 
ambientes sociais? O que o currículo tem haver com tudo isso? Bom, 
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essas são algumas perguntas que após ter contato a primeira vez as 
respostas se coincidem, ora positivamente nos levando a problema-
tizar e refletir sobre a educação e ora negativamente, nos levando a 
sentir angústias por saber que incentivamos (mesmo que inconscien-
temente) a negação, exclusão e não existência de certos corpos, dessa 
forma, Hooks (2013, p. 186) salienta que “[...]temos de voltar a um 
estado de presença no corpo para desconstruir o modo como o poder 
tradicionalmente se orquestrou na sala de aula, negando subjetividade 
a alguns grupos e facultando a outros”.

Quando não nos propomos a discutir os corpos, mas apenas 
exercitar a mente com conteúdos, estamos negando que somos “seres 
humanos integrais” (HOOKS, 2013, p. 26), que vamos muito além de 
um conteúdo “X”, desse modo, para que o currículo seja organizado de 
maneira abrangente temos que abrir espaço para pensar o meu corpo 
e os outros corpos, a minha experiência e as experiências alheias, os 
significados que dou a fatos educativos e os significados que é dado 
por outrem. Por isso a última pergunta supracitada “O que o currículo 
tem haver com isso?” remete às funções que os documentos oficiais 
e a sua efetivação em sala podem ter nas vidas/vivências das pessoas, 
individualmente ou coletivamente.

Arroyo (2013, p. 119), nos lembra que “Nas diretrizes e orienta-
ções curriculares falta sociedade, falta dinâmica social, falta as tensas 
experiências sociais que nos cerca [...]”, nesses documentos as/os su-
jeitas/sujeitos não são o foco, mas os conteúdos “X” e “Y”, e só temos 
a perder com esse formato de currículo como bem explicita:

Essas ausências como sujeitos, seja como ponto de 
partida ou de chegada dos conhecimentos curriculares, 
condiciona radicalmente o formato deste ou daquele 
desenho curricular, do material didático, do preparo e 
do formato da aula e até das didáticas e metodologias. 
Empobrece os currículos de formação, nas licenciaturas 
e na pedagogia (ARROYO, 2013, p. 55).
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Os currículos oficiais (aqueles que estão postos em documen-
tos) tem um poder regulador sobre os currículos reais (aqueles que são 
implementados na prática diária pelos docentes e toda a comunidade 
acadêmica), sendo que enquanto a base não for a formação de sujeitas/
sujeitos não teremos currículos abrangentes, que se importem não só 
com a formação acadêmica (conteudista), mas com a formação huma-
na, das identidades, do ser humano integral. Enquanto os currículos 
forem empobrecidos de humanidades, diversidades e identidades, as 
salas de aula não serão espaços atrativos para aquelas/aqueles que 
não seguem as normas sociais, para aquelas/aqueles que são cons-
tantemente marginalizadas/marginalizados, silenciadas/silenciados, 
para aquelas/aqueles que tem a sua existência negada e sua forma 
de ser condicionadas à armários, ou em corpos e identidades que não 
são verdadeiramente seus e que mais parece com capas de “proteção” 
para produzir normalidades.

OS CORREDORES COMO OS PRINCIPAIS LUGARES DE 
RECONSTRUÇÃO CURRICULAR

Nos propomos a pensar como Hooks (2013, p. 219) que, “A uni-
versidade precisa começar a reconhecer que a educação de um aluno 
não se resume ao tempo passado na sala de aula”, até porque estamos 
sempre encontrando outros caminhos para poder repensar como os 
corpos estão estruturados nos sistemas de ensinos.

Das mais diversas estratégias, a mais conhecida está na busca 
por lugares que nos possibilitem ser nós mesmas/mesmos, de falar e 
agir como compreendemos como normal, de dizer e costurar novas te-
orias em corredores, em praças, escadas, em todos os ambientes que 
fujam da formalização das salas de aulas engessadas por um currículo 
que propõe dialogar apenas sobre conteúdos e também por professo-
ras/professores que não se propõe a sair do seu lugar de comodismo e 
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do afunilamento da sua especialização para olhar além da sala de aula, 
além de mentes brilhantes ou não, além de trabalhos que seguem as 
normas da ABNT ou não, olhar a si próprio, a suas/seus alunas/alunos, 
olhar a sociedade em que vive.

Nos corredores13 o foco não é apenas sobre “os corpos que 
materializam a norma [que são tidos como], os corpos que verdadei-
ramente importam” (LOURO, 2001, p. 549, grifo nosso), mas o olhar 
sobre o mundo a partir de nós mesmas/mesmos, a partir do nosso 
“corpo-território” (MIRANDA, 2016), nós nos permitimos nos olhar 
como corpos que também importam (como corpos dissidentes dessa 
norma), nos permitimos a teorizar a partir da nossa experiência e não 
apenas pelo o que o Autor – Homem-Branco-Heterocisnormativo-
-cristão-classe média urbana – diz. Construímos outros conceitos de 
currículos, a partir de outros princípios pedagógicos e das vivências de 
outras/outros sujeitas/sujeitos.

Os corredores nos permitem desconstruir as “pedagogias da 
sexualidade” (GUACIRA, 2000) que disciplinam corpos e utilizam de 
“afetividades corretivas” (MIRANDA, 2018, p. 76), e se apropriar de 
um currículo que tem o seu tipo de ser humano ideal. Nos corredores 
nos percebemos na/no outra/outro, nos sentimos pertencente a uma 
comunidade em que nos abraça, em que nossas sexualidade podem ser 
abertas, não existem armários fechados, pois construímos nós mesmas/
mesmos as nossas próprias chaves (caso não haja chave, arrombamos).

Os corredores nos ensinam a ler as nossas marcas, as nossas 
cicatrizes que por diversas vezes foram cutucadas dentro da sala de 
aula sem o menor respeito, inflamadas por conta de discursos norma-
lizantes/normatizantes, um dispositivo acionado apenas para cravar 
novas cicatrizes em nossas peles, apenas por não sermos a norma. 
Nos corredores as nossas marcas conectadas com outras marcas se 

1  Corredores aqui ganham o significado de todos os lugares que não sejam as salas 
de aulas e que possibilitem a discussão dos corpos integralmente.
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tornam mapas lidos apenas por comunidades que partilham das mes-
mas dores. Nos corredores o trecho da música AmarElo (de Emicida, 
Pabllo Vittar e Majur) “Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. 
Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes que nem devia tá aqui”, 
se torna um grito por ouvirem as nossas vozes. Nos corredores “os não 
recomendados” (trecho da música Não recomendado de Caio Prado) 
se tornam recomendados, compreendidos e ouvidos. Nos corredores 
não somos os diferentes, ou a diversidade, somos um todo que se 
identifica com outras histórias. 

Contudo, pensando na perspectiva do “currículo como território 
de disputas” (ARROYO, 2013), não podemos deixar de reivindicar nosso 
espaço dentro da sala de aula, nos conteúdos, no currículo. O “currículo 
é um campo de batalha” e possui um “poder regulador” (SACRISTÁN, 
2013, p. 18) da organização de ensino, das pessoas, ou seja, por mais 
que o currículo sozinho não construa a educação, ele faz com que as 
práticas docentes sejam reguladas por um documento oficial que dita 
regras. Dessa forma, não podemos nos deixar vencidas/vencidos nesse 
campo de batalha, a disputa é constante e transformar os espaços for-
mais como um espaço acolhedor das mais diversas identidades é uma 
meta que não deve ser deixada de lado. Não vencemos nada sem que 
antes o conflito, a disputa ocorra, mesmo sabendo que “não é fácil dar 
nome a nossa dor, teorizar a partir desse lugar” (HOOKS, 2013, p. 103), 
que não é um território em que as coisas serão facultativas as dores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS?

A construção da identidade docente deve partir do reconheci-
mento do corpo que possuem histórias e contextos e estes devem ser 
problematizados dentro do espaço acadêmico, desta forma é inacei-
tável que a Universidade siga na reprodução e sustente a dissociação 
entre o corpo e a mente.
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Estudos sobre o corpo, que agregam a sexualidade, vem ga-
nhando espaço nas discussões no meio acadêmico, mas ainda assim é 
notória a ausência dessas reflexões no curso de Pedagogia.

O currículo enquanto um território de batalhas constante nos 
leva a disputar por espaços acadêmicos para aquelas/aqueles que não 
seguem e nem produz a norma, desse modo, como uma estratégia de so-
brevivência e resistência há a ressignificação de espaços não formais, “os 
corredores”, nesses espaços as pessoas como um todo importam. Ora, 
nos apropriar do currículo e lutar para uma base curricular que atenda 
as especificidades e identidades de todes é uma luta intermitente.

O estudo nos possibilitou, não concluir, mas olhar mais sensivel-
mente para as questões no tocante às sexualidades em ambientes esco-
lares, a fim de nos apropriar de instituições que por vezes marginalizam 
as sexualidades que não produzem a norma, as sexualidades dissidentes. 
Salientando que esse olhar não deve ser alargado apenas por aquelas/
aqueles que não seguem a norma, mas e principalmente para aquelas/
aqueles que já tem o seu lugar de ser humano ideal posto, problematizar 
esse lugar também é uma forma de mudança na raiz da problemática.
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O ESTRANHAMENTO À PRESENÇA DE 
DOCENTES MASCULINOS NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  

A DIVISÃO SOCIAL DE GÊNERO DENTRO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Luís Gustavo Rodrigues Marcondes

RESUMO 
Esse artigo é resultado de uma análise acerca das questões de gênero que es-
tão inseridas na prática de docentes masculinos que atuam nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. De natureza qualitativa, visa apresentar de maneira 
concisa e crítica os conflitos, percepções e impressões que permeiam à 
docência desses profissionais que desempenham uma profissão vista como 
feminina. Por meio de pesquisa bibliográfica apresentamos o movimento his-
tórico que resultou na feminização do magistério e o modo como a docência 
passou a ser colocada como capacidade nata à mulher, associada diretamen-
te a naturalização das percepções de gênero em nossa sociedade. Analisando 
narrativas desses docentes, verificamos que a divisão social dos papéis de 
gênero é uma problemática para seu ingresso e permanência no magistério, 
uma vez que eles são ainda percebidos por meio de estereótipos, preconcei-
tos e formas de controle de seus corpos dentro do ambiente educacional.
Palavras-chave: Docentes Masculinos. Gênero. Anos Iniciais do Ensino Fun-
damental.
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INTRODUÇÃO

Basta adentrar uma unidade escolar que atenda a alunos dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, entre 6 e 10 anos de idade, para 
perceber uma equipe de docentes predominantemente feminina.

Dados do censo escolar de 2019 realizado pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) revelam que com 
relação a atuação docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° 
ao 5° ano) do total de 751.944 que atuam nessa modalidade de ensino, 
89,1% são do sexo feminino, e apenas 87.177 professores são do sexo 
masculino, o que equivale a aproximadamente 11,1% do total desses 
professores (BRASIL, 2019).

Entender as razões pelas quais a presença de docentes mascu-
linos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ainda é muito pequena 
quando comparada à presença feminina requer que nos debrucemos 
sobre questões históricas que abordam a visão patriarcal sobre a qual 
nossa sociedade se ergue e os desdobramentos que dela advém.

Scott (1995) aponta que as definições de funções sociais atribu-
ídas a homens e a mulheres em relação ao gênero são, de forma quase 
que natural, perpetuadas em nossa sociedade. Inserido nessa divisão 
do trabalho baseada em uma visão reducionista e patriarcal acerca dos 
papéis da mulher e do homem dentro de nossa sociedade.

Destarte, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo anali-
sar a vivência de educadores masculinos dos Anos Iniciais uma vez que 
a presença desses profissionais, em uma função tida como feminina, 
pode causar estranhamentos. Discutimos quais as dificuldades que 
esses docentes enfrentam, como se percebem enquanto educadores 
e como são percebidos pelos profissionais com os quais trabalham e 
pela comunidade escolar.

À vista disso, para realizar as etapas necessárias para esse 
estudo, foi executado um levantamento bibliográfico de pesquisas 
relevantes na área e foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
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com cinco docentes masculinos que atuam nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental da rede municipal de Sorocaba.

A pesquisa aqui é organizada em três capítulos, o primeiro parte 
de uma revisão bibliográfica e documental dos processos de transfor-
mação dos profissionais da Educação Básica no Brasil, apontando as 
mudanças históricas, econômicas, sociais e políticas que resultaram na 
saída dos homens e na inclusão em massa das mulheres nos campos 
de atuação do magistério, o segundo que traz reflexões teóricas sobre 
a temática de gênero e suas relações com o exercício da docência e 
o terceiro se volta a apresentação das discussões dos relatos desses 
professores acerca de suas vivências profissionais.

A FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NO BRASIL: UM NOVO 
CENÁRIO

A instituição escolar tem desde o nascimento, em todo o mun-
do, a sua condução exercida por homens. A entrada de mulheres no 
exercício do magistério passou a ser permitida apenas em meados do 
século XIX.

Essa abertura para a inserção da mulher na docência tem seus 
primeiros passos, no Brasil, por meio da Lei Geral de Ensino, de 15 de 
outubro de 1827, com a ideia da mulher como formadora e professora 
na sociedade daquele período. Embora prevista por lei, a ideia da inser-
ção da mulher no magistério não saiu do papel, segundo Villela (2000, 
p. 121) “em geral se previa a presença feminina, mas se atrapalhava a 
inserção da mulher na hora de colocar a ideia em prática”.

A Revolução Industrial causou grandes transformações nas or-
ganizações sociais das relações de trabalho, resultando em mudanças 
econômicas e culturais que impactaram e tiveram influência direta 
no modo de viver da sociedade do final do século XVIII. Louro (2001) 
aponta que o aumento das instituições chamadas de Escolas Normais 
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e as mudanças ocasionadas pelo processo de industrialização e urbani-
zação resultou em uma ampliação de oportunidades de trabalho para 
os homens, oportunidades essas que passaram a ter maior prestígio 
social, fazendo com que os homens deixassem os espaços das salas de 
aula e migrassem para novas atividades.

Era necessário encontrar um novo grupo de profissionais para 
as funções do magistério, necessitava-se de profissionais que não 
vissem no salário, que sofria quedas devido ao desprestígio social da 
profissão, o motivo que resultaria em sua principal motivação para 
exercício de seu trabalho. Como estratégia para atrair as mulheres, 
divulga-se a ideia de que existia uma forte relação entre o cuidar de 
crianças pequenas e a missão de educar e resgatar os valores tão es-
senciais para a manutenção da vida social. As mulheres então ocupam 
os espaços profissionais de docência. É nesse momento que ocorre o 
que chamamos de feminização do magistério.

No momento em que a profissão de professor passa a ser exer-
cida, majoritariamente por mulheres, ocorre uma alteração nas bases 
nas quais se apoiava a sociedade. A mulher conquista um espaço que 
lhe era, até então, negado. Ela passa a poder exercer atividades na vida 
pública sem que sofra desrespeito ou críticas em sua imagem social.

O processo de educar passa a ser percebido como uma extensão 
das funções exercidas pelas mulheres em seus lares, reforça-se a ideia 
de que o cuidado com crianças era uma qualidade natural dos indivíduos 
do sexo feminino, e que nesse momento, essa qualidade passaria a ser 
valorizada socialmente. A respeito disso, Carvalho (1998) nos diz que:

Predomina uma visão maternal feminina na docência no 
curso primário, colocando em relevo os aspectos forma-
dores, relacionais, psicológicos, intuitivos e emocionais 
da profissão, frente aqueles aspectos socialmente 
identificados com a masculinidade, tais como a raciona-
lidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a técnica e 
o conhecimento científico (CARVALHO, 1998, p. 5).
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Como consequência desse movimento histórico, os corpos 
femininos passam a dominar os processos educacionais que envolvem 
crianças. Situação essa que permanece até os dias de hoje.

A CONCEITUAÇÃO DE GÊNERO E OS SUJEITOS DA PESQUISA

Ludke e André (2005) afirmam que para que se realize uma 
pesquisa é necessário que os dados coletados sobre o objeto que 
se investiga sejam confrontados. Assim sendo, o entendimento que 
passamos a ter a respeito da pesquisa qualitativa é a de que ela se 
caracteriza por uma melhor maneira de atingir o entendimento dos 
objetos estudados pelo pesquisador.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos dos quais esse 
estudo lançou mão temos a pesquisa documental e bibliográfica. No 
que diz respeito à pesquisa bibliográfica e documental ao estudar os 
processos históricos de feminização da docência nos Anos Iniciais, uti-
lizamos os estudos realizados por Scott (1995), Carvalho (1998), Louro 
(2014), Villela (2000) e Mello (1982).

Ao trazer o termo gênero para a discussão, na busca por com-
preender suas diversas facetas e estabelecer aqui o significado atribu-
ído a esse termo nesta pesquisa nos apoiamos em estudos realizados 
por Meyer (2011), Louro (1997) e Saffioti (2004).

Nesse estudo, estabelecemos como recorte de análise a atua-
ção de docentes masculinos nos Anos Iniciais da Rede Municipal de So-
rocaba, município do interior do estado de São Paulo. Esse recorte aqui 
se justifica pela confirmação, em números, da presença muito pequena 
de docentes masculinos nessa rede de ensino. Dados da Secretaria de 
Educação de Sorocaba, divulgados no ano de 2019, demonstram que 
dos 2.077 docentes que atuam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, apenas 44 são do sexo masculino, o que equi-
vale a cerca pouco mais de 2% do total de professores.
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Ao realizarmos a discussão acerca da presença de docentes 
masculinos nos Anos Iniciais, apresentamos o conceito de gênero pelo 
qual se orienta a pesquisa.

O termo “gênero” hoje tão presente em nossas discussões 
é fruto de debates e estudos que foram realizados pelo movimento 
feminista na França e nos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX. 
O termo gender surge em 1970 sendo inicialmente utilizado por es-
tudiosas anglo-saxãs. O termo passa a ser utilizado para descrever as 
relações existentes entre homens e mulheres por meio de uma pers-
pectiva que ultrapassa a questão biológica, mas volta-se a aspectos 
sociais e culturais.

No Brasil, tem início na década de 1980, estudos e discussões 
acerca das questões e definições de gênero realizados por grupos de 
feministas, aprofundando as implicações tanto teóricas quanto po-
líticas desse termo. Para Meyer (2011) “ao problematizar, de forma 
concomitante, as noções de corpo, de sexo e de sexualidade, [esse 
movimento] introduziu importantes mudanças epistemológicas no 
campo dos estudos feministas” (MEYER, 2011, p. 15).

Louro (1997) define gênero como sendo relacional e, assim sen-
do, devemos ser socialmente capazes de perceber os arranjos sociais 
nas quais as questões e percepções de gênero estão instituídas, além 
de observar as reformulações históricas que estas sofrem por meio de 
diferentes dinâmicas de transformação social.

Desse modo, destaca-se que neste estudo não se associa o 
termo gênero à questão da mulher, mas preocupa-se, por meio de 
um olhar amparado pelos estudos de Meyer (2011), abordar gênero 
por meio de uma interpretação de seu uso como organização social, 
coletiva e individual dos indivíduos.

No levantamento de dados, realizamos entrevistas semiestru-
turadas com quatro docentes masculinos que atuam em turmas de 1° 
ano 5° ano da rede municipal de Sorocaba. As entrevistas realizadas 
foram observadas e interpretadas por meio da Análise Textual Discursi-
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va. Buscamos por um maior número de participantes para a realização 
da pesquisa, enviando a solicitação de participação a 15 docentes, mas 
apenas quatro deles aceitaram participar deste estudo.

Apresentamos aqui breves descrições dos professores partici-
pantes desta pesquisa.

Professor 1:

Possui 28 anos e atua como professor dos Anos Iniciais há 8. 
Justifica sua escolha pela carreira na educação no âmbito familiar. O 
professor expõe que possui um irmão deficiente auditivo que apre-
sentava dificuldades em seu processo de escolarização, relata que a 
professora que atendia seu irmão não possuía preparo suficiente e a 
escola decidiu por colocá-lo na turma de seu irmão com a intenção de 
auxiliá-lo e nesse momento, é que surge sua vontade de ser professor. 
Relata que em sua unidade escolar de atuação, dos 24 professores, 
apenas dois são do sexo masculino.

Professor 2:

Atua como docente dos Anos Iniciais há 6 anos. Possui 41 anos. 
O professor expõe que seu primeiro contato com a educação se deu 
por meio da Educação Física, a primeira graduação por ele cursada. 
Foi por meio dessa atuação que se identificou com a profissão de 
professor. Ele decidiu cursar Pedagogia e no momento não atua como 
educador físico, decidiu atuar apenas como pedagogo. Em sua unidade 
escolar que conta com cerca de 12 professores que atuam nos Anos 
Iniciais, é o único professor.
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Professor 3:

Há 9 anos atua como professor dos Anos Iniciais, lecionado 
principalmente para turmas de alfabetização. Tem 32 anos de idade. 
Relata que via na Psicologia sua primeira opção de formação, mas 
devido a questões financeiras cursou Pedagogia que era sua segunda 
opção. O professor relata que após a conclusão do curso pensava em 
atuar como professor e assim ter condições de cursar Psicologia, po-
rém durante o exercício de seu trabalho acabou por se encontrar como 
professor e decidiu permanecer nesta profissão.

Professor 4:

Atua como professor dos Anos Iniciais há 3 anos, possui 25 anos 
de idade e relata que assim que concluiu sua graduação, foi aprovado 
em concurso público e iniciou o exercício de sua profissão docente. 
Atribui sua escolha profissional aos bons professores, que segundo 
ele, tiveram um impacto muito positivo em sua formação. O professor 
relata que gostaria de exercer o mesmo impacto positivo na vida de 
seus alunos. Em sua unidade escolar que possui 20 professores, é o 
único do sexo masculino.

A DIVISÃO SOCIAL DOS PAPÉIS DE GÊNERO DENTRO DA 
ESCOLA: RELATOS DE DOCENTES MASCULINOS

Em seus estudos Eugênio (2010) afirma que o fato de o ma-
gistério ter se transformado em uma profissão feminina não deve 
fazer com que a enxerguemos apenas como uma profissão ocupada 
e exercida por mulheres, mas como uma adequação dessa função a 
características, que historicamente construídas, são associadas ao 
gênero feminino.
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[...] No início do curso eu era o único homem da turma de 
43 alunos. Era estranho ver uma sala cheia com apenas 
um homem, mas não me incomodava por ser minoria, 
porém percebia que alguns professores do curso tinham 
reservas e indiretamente falavam que pedagogia era 
coisa de mulher (Professor 1).

Tendo em vista a associação da mulher ao cuidado, a presença 
de corpos masculinos na educação de crianças causa estranhamento 
e desconforto. A fala do Professor 1 mostra como sua presença dentro 
de um curso superior tido como feminino é vista com estranhamento 
mesmo por aqueles que compartilham a função da docência.

A situação relatada pelo Professores 1 evidencia o estranha-
mento e a recusa a sua presença dentro desse ambiente. O futuro 
professor é rejeitado unicamente por ser homem, o julgamento que 
ele recebe não está voltado a sua capacidade ou incapacidade como 
estudante, baseia-se unicamente na construção social de que apenas 
mulheres devem ser professoras de crianças pequenas. De acordo com 
Sayão (2005),

[...] a chegada de um homem num espaço dominado 
por mulheres e supostamente feminino produz uma 
sensação de deslocamento, desconfiança e incômodo. 
Baseada em um estudo de 1959, Willians (1995) cons-
tata que os homens que ocupam posições profissionais 
categorizadas como “femininas” são geralmente vistos 
como “anomalias”, percepção reforçada pela cultura 
popular. Além disso, geralmente eles são representados 
de maneira estereotipada (SAYÃO, 2005, p. 66).

O homem que ocupa um lugar tido como feminino é tido como 
menos capaz, como um indivíduo que, por não possuir tantas qualida-
des e habilidades, aceitou se reduzir ao exercício de uma função feita 
para mulheres, considerando que dentro dessa perspectiva misógina, 
a mulher é inferior e menos capaz que o homem.
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[...] quando conversei com meus amigos e disse que 
faria pedagogia, muitos deles se espantaram e fizeram 
comentários bastante desanimadores. Dentro da minha 
família, tive apoio por parte da minha mãe, porém meu 
pai apresenta resistência a minha escolha até hoje. Para 
ele ser professor de crianças não é bom, ele diz que a 
remuneração é muito baixa e que não é “profissão de 
homem” (Professor 2).

Em seu relato, ao expor a resistência a sua escolha por parte de 
seu pai o Professor 2 narra uma situação na qual o gênero com o qual 
ele se identifica é posto em dúvida devido a profissão que ele exerce. 
O pai do professor, ao dizer que “ser professor de crianças [...] não é 
profissão de homem” revela uma fala impregnada dos aspectos sociais 
e culturais utilizados em nossa sociedade para determinar funções, 
ações e comportamentos baseados na divisão de gênero. Isso mostra 
como os conflitos e dificuldades que esses docentes sofrem em sua 
prática profissional não estão limitados ao seu ambiente de trabalho, 
são situações que refletem em todos os contextos nos quais esses 
professores estão incluídos.

O questionamento e o estranhamento a presença desses corpos 
acontecem muito antes da inserção efetiva destes no ambiente escolar, 
inicia-se muitas vezes, ao mesmo tempo em que esse indivíduo decide 
por ingressar em um curso superior. Isso reflete na quantidade de ho-
mens que ingressam no curso superior de Pedagogia e nas dificuldades 
existentes na permanência desses indivíduos nesse curso.

Na minha turma de graduação tinha mais ou menos 60 
alunos, desse total apenas 7 eram homens. Durante o 
curso, muitos deles desistiram da graduação. Tinha con-
tato próximo com alguns que relatavam situações como 
falta de apoio de famílias e amigos que criticavam sua 
escolha pela profissão de pedagogo e outros que diziam 
que precisavam escolher por uma profissão que tivesse 
maior retorno financeiro. Ao final, apenas dois homens 
se formaram em nossa turma (Professor 1).
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Os corpos masculinos que se desviam daquilo que é tido como 
padrão de modo de vida baseado em seu gênero trazem à tona con-
flitos e contradições sociais, ele é censurado e repreendido, visto a 
necessidade de perpetuação do domínio patriarcal.

As reações das pessoas ao dizer que sou pedagogo sem-
pre foram muito positivas, dificilmente percebo posições 
negativas com relação a isso, mas já passei por algumas 
situações de preconceito, na maioria delas tendo sido 
alvo de comentários homofóbicos por parte de amigos 
homens (Professor 3).

Como reflexo dos processos de divisão de gênero nos quais 
baseiam-se muitos processos sociais, o controle dos corpos é um dos 
aspectos de maior impacto. Ao observar, em seus estudos acerca de 
normas e disciplinas utilizadas por professoras e equipes gestoras de 
escolas que atendem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Fonseca 
(2011) constatou que:

A entrada e permanência destes professores [masculinos] 
acabam por trazer à tona comportamentos, atitudes e 
vigilâncias de mentes e corpos. É esperado do profissional 
que atua nos anos iniciais carinho e paciência. É esperado 
também afeto e demonstrações dele. Porém quando 
se tem a presença de um professor homem, surgem as 
técnicas de auto disciplinamento e de autoexame. Espe-
ra-se, das professoras dos anos iniciais carinho e afeto, até 
mesmo carinho físico. Mas e dos professores homens dos 
anos iniciais? Esses acabam por se submeter a subterfú-
gios e formas de controle, objetivando reduzir o contato 
físico (FONSECA, 2011, p. 49).

No ambiente escolar, a regulamentação dos corpos masculinos 
ocorre como forma de punição a esses indivíduos. Os homens são con-
trolados não apenas na colocação de seus corpos, mas no modo como 
seus corpos relacionam-se com outros que pertencem ao ambiente 
escolar, principalmente quando nos atentamos aos corpos infantis.
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Eu percebo duas coisas sobre a minha vivência como 
docente masculino. Primeiro parece que o contato das 
crianças com o homem não é bem visto. Por exemplo, 
já fui advertido diversas vezes a evitar abraços das 
crianças. Segundo, tenho a sensação de que os pais têm 
receio de falar comigo enquanto com as professoras eles 
falam abertamente (Professor 4).

No momento em que o Professor 4 relata que foi advertido a 
evitar abraços por parte dos alunos deparamo-nos com o modo como 
as relações e as divisões de gênero em nossa sociedade funcionam 
como reguladores, como um instrumento avaliador daquilo que é ou 
não aceitável baseado em aspectos de cada indivíduo. As percepções 
não se voltam ao profissional como um todo, esses docentes são taxa-
dos de acordo com a característica que os classifica, biologicamente, 
com o gênero masculino e a partir disso, são estabelecidas inúmeras 
formas de controle e repressão sobre esses corpos.

Além das situações nas quais esses docentes têm sua orien-
tação sexual e até mesmo seus valores morais colocados em dúvida, 
um outro conflito frequente enfrentado por esses professores é o 
questionamento sobre sua capacidade enquanto educador.

No meu primeiro ano como professor, atuei em uma 
turma de 2° ano, crianças de 7 e 8 anos. Um certo dia, 
quando estávamos mais ou menos com três meses 
de aula fui chamado pela diretora da escola para uma 
conversa. Em sua sala, ela relatou que uma responsável 
por um dos meus alunos havia feito uma reclamação a 
meu respeito. A diretora me informou que a mãe relatou 
que estava muito preocupada com o rendimento escolar 
da filha, pois ela sabia que homens não têm muito jeito 
pra ensinar crianças e que isso podia prejudicar a vida 
escolar de sua filha (Professor 4).

A fala do Professor 4 reforça o modo como esses docentes 
são percebidos. São vistos como menos capacitados, uma vez que, 
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segundo as regulamentações socais que determinam o que é tido 
como comportamento masculino e feminino, homens não são aptos a 
trabalhar com crianças.

Considerando essa visão, para ser um bom professor, não é 
preciso ter uma boa formação, seria necessário apenas ser amável, 
carinhoso e maternal, funções essas que pela ótica das normatizações 
de nossa sociedade, as mulheres possuem de forma abundante e aos 
homens, lhes falta.

Já passei por uma escola na qual não era comum encon-
trar um professor nas séries iniciais e percebi que minha 
competência foi posta à prova pela equipe de direção da 
unidade escolar. A ação inicial do diretor da escola foi 
de atribuir a mim uma turma de 5° ano que possuía um 
histórico de alunos tidos como indisciplinados. Segundo 
ele, seria bom que aqueles alunos tivessem um profes-
sor, pois isso demonstra maior autoridade (Professor 2).

De forma oposta ao ato de cuidar, as situações que envolvem 
disciplina são vistas nas concepções sociais como sendo naturais aos 
homens, sendo assim o trabalho do docente masculino deve ser dire-
cionado para situações nas quais uma maior autoridade seja desejada. 
No relato do professor 2 confirmamos essa percepção. O professor, 
por ser homem, foi diretamente direcionado a alunos mais velhos e 
tidos como indisciplinados, alunos que necessitavam de uma presença 
masculina capaz de discipliná-los, de submetê-los a sua autoridade e 
fazer valer sua masculinidade.

A esse respeito Oliveira (1998) esclarece que:

Uma imagem masculina é associada à autonomia, au-
toconfiança, liderança, agressividade, força, aventura, 
arrogância, poder de decisão, capacidade de domínio, 
assertividade, rusticidade, orientação para realização 
etc. Já as mulheres são associadas a capacidades sen-
timentais, emotivas, compreensivas, docilidade, depen-
dência e submissão (OLIVEIRA, 1998, p. 103).
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Quando questionados acerca de como se enxergam enquanto 
professores que exercem o seu trabalho em ambientes de predominân-
cia feminina, esses profissionais relatam não perceberem diferenças 
entre sua prática e a prática de professoras do sexo feminino. Afirmam 
que não se sentem menos capacitados ou aptos para realizar seu tra-
balho e revelam que, no que diz respeito a percepção que possuem 
de si mesmos, tais características relacionadas ao seu gênero não se 
mostram como algo a ser considerado em suas funções.

Eu sou um professor como qualquer outra (professora). 
Acredito que o que difere o trabalho de um professor é 
sua capacidade, sua boa formação, o seu compromisso 
e responsabilidade com sua profissão e seus alunos. Não 
faz diferença ser homem ou mulher, faz diferença se 
busco estar sempre me atualizando, se busco conhecer 
mais sobre o meu trabalho e melhorar minhas práticas 
(Professor 1).
Encaro com muita naturalidade o fato de eu ser um 
professor [homem] nos anos iniciais. Embora surjam 
algumas dificuldades, penso que as professoras também 
lidam com dificuldades ligadas ao fato de serem mu-
lheres. Acredito que, de forma geral, nós professores e 
professoras devemos sempre representar rompimentos 
de paradigmas sociais, nas mais diversas situações (Pro-
fessor 2).

Observando as falas dos Professores 1 e 2 verificamos que, 
embora saibam que de forma externa a si mesmos ocorrem diversas 
problematizações, na sua consciência individual esses profissionais 
demonstram não acreditar que o gênero possa ter qualquer relevância 
no que diz respeito a capacitação para exercer a docência.

A fala do professor 2 traz uma reflexão a consciência de que as 
professoras do sexo feminino também enfrentam conflitos advindos 
de seu gênero. O professor relata saber que os conflitos enfrentados 
por professores e professoras são diferentes. Isso reforça o reconheci-
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mento de que as normatizações de corpos se voltam a todos, tanto aos 
profissionais do gênero masculino quanto do gênero feminino.

Desta forma, deparamo-nos com falas que reforçam o fato de 
que docentes masculinos se percebem como profissionais capacitados 
para a docência tanto quanto profissionais do gênero feminino. O 
professor 2 coloca que o trabalho que exerce e a forma como o faz não 
está, de forma alguma, relacionado as suas características biológicas.

Tal apontamento reforça o que tem sido aqui levantado com as 
colocações dos diversos autores citados nessa pesquisa. O magistério é 
uma profissão, e como tal, exige formação, preparo e capacitação para 
o seu desempenho, ser professor não pode ser apontado como vocação 
de acordo com as características reducionistas da divisão de gênero.

Assim sendo, reconhecemos por meio da pesquisa realizada, 
que não ocorre estranhamento na forma como os professores masculi-
nos dos Anos Iniciais se veem e se percebem. Porém, ao considerarmos 
o modo como esses profissionais são vistos pelos outros envolvidos 
no ambiente escolar como gestores, professoras do sexo feminino e a 
comunidade escolar são muitos os conflitos por meio dos quais esses 
profissionais são percebidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estruturar reflexões a respeito dos fatores que compõem a 
identidade docente pela perspectiva de gênero é bastante desafiador. 
O estudo aqui apresentado que tem como norte as narrativas de do-
centes masculinos que atuam em turmas dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental possibilita-nos uma aproximação e uma compreensão 
das realidades desses indivíduos que, por terem escolhido exercer uma 
profissão que carrega diversos estigmas e estereótipos ligados a gênero, 
enfrentam diariamente conflitos de cunho profissional e pessoal.
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Os profissionais aqui tratados evidenciam que há um conflito 
a respeito da forma como eles se percebem e como são percebidos 
enquanto educadores. Baseados em suas narrativas, constatamos que 
a educação escolar de crianças pequenas é observada ainda por meio 
de uma percepção equivocada, associada quase que unicamente ao 
cuidado, ao carinho e ao afeto em detrimento dos aspectos de ensi-
no e aprendizagem. Como consequência desse cenário, os docentes 
masculinos são percebidos, pelos pais de alunos, por gestores e por 
colegas de trabalho, como menos capazes, como profissionais que não 
possuem condições de exercer sua profissão com qualidade.

Em contrapartida fica claro que os pedagogos que participaram 
dessa pesquisa, conscientes dessa interpretação externa a si mesmos, 
percebem-se como profissionais capacitados, independentes de seu 
gênero biológico. Mostram-se conhecedores do fato que o exercício 
profissional do magistério requer preparo, capacitação, não pode ser 
visto como vocação natural enquanto desvalorização da formação 
desse profissional.

De forma sintetizada, considerando os contextos nos quais se 
realiza o trabalho docente, verificamos que os pedagogos do gênero 
masculino têm visto sua profissionalidade construir-se permeada por 
rótulos, paradigmas e preconceitos. Os professores homens, embora 
vejam sua existência permeada por esses conflitos relacionados a 
forma como são percebidos externamente, têm sido capazes de fazer 
uso desses estereótipos e preconceitos para que possam se reafirmar 
no espaço escolar, lutando pela desconstrução dos papéis de gênero 
não apenas dentro da escola, mas também fora dela.
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CORPOS TRANSVIADOS NA DOCÊNCIA: 
IMAGENS E NARRATIVAS DE 
PROFESSORES/AS LGBT NA  

EDUCAÇÃO BÁSICA
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RESUMO
Este estudo traz reflexões acerca de uma pesquisa de doutorado em anda-
mento que investiga, a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, de que 
forma as identidades sexuais e de gênero atravessam as identidades profis-
sionais de docentes LGBT. Partimos das ideias que os marcadores do gênero 
e da sexualidade interferem nas escolhas profissionais e ainda modificam os 
modos da docência desses/as sujeitos/as afetando-os/as, ao mesmo tempo 
que criam movimentos de (re)existência, territorialidade e representativida-
des outras aos quais a esses corpos estão prescritos. A investigação apresenta 
algumas reflexões pontuadas nas conversas virtuais – em virtude da pande-
mia do novo coronavírus – com alguns/mas conhecidos/as, como um ensaio 
para possíveis colaboradores/as da pesquisa entrelaçadas como memórias 
autobiográficas e apontam que a escolha da docência está relacionada às 
limitações financeiras e geográficas de onde habitam e à oferta disponível 
no leque de profissões possíveis para a região. No entanto, encontraram-se 
na profissão e veem a escola como um ambiente mais aberto para conseguir 
trabalho em se tratando das identidades sexuais e de gênero divergentes, 
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associada à necessidade desses/as profissionais em retornar ao espaço es-
colar na tentativa de compreender os processos discriminatórios aos quais 
passaram, ressignificando as imagens e narrativas atribuídas aos seus corpos 
quando discentes.
Palavras-chave: Docência na Educação Básica. Professores/as Transviados/
as. Docentes LGBT. Imagens e Narrativas.

PARA INÍCIO DE CONVERSA

“Colocamo-nos, a nós mesmos sob o signo do sexo” (FOUCAULT, 
1988, p. 88). Tendo como necessidade primeira, os rótulos e classifica-
ções se iniciam antes mesmo do nascimento. A partir dessa identifica-
ção reafirmam-se as ideias do gênero e da sexualidade, entre elas as 
profissões de acordo com esses marcadores, os sinais que permitem 
estabelecer ao qual dos polos de uma binariedade criada devemos nos 
encaixar: se macho ou se fêmea, se azul ou se rosa, se homem ou se 
mulher, se isto se aquilo e na compulsoriedade heteronormativa de 
se estabelecer exatamente nos extremos desses limites. Essas formas 
de se reconhecer foram estabelecidas como fixas e ensimesmadas na 
biologia dos corpos, em sua estrutura e morfologia e a partir disso, na 
repetição de papéis performativos de gênero, culturalmente desenvol-
vidos e que, pela força de suas reiterações firmaram-se naturalizadas, 
normalizadas e cultivadas como essências dos/as sujeitos/as. Homens 
devem ser machos legitimados pela presença do pênis, e mulheres 
devem ser fêmeas, nascerem com vagina e dessa forma terem o recep-
táculo para serem possuídas por aqueles aos quais foram outorgados 
o direito de posse.

Dessa forma, as expectativas em torno daqueles/as que estão 
para nascer reafirmam esses papéis, determinam preferências, esti-
mulam desejos e vigiam comportamentos. Acompanham ainda os 
anseios da heterossexualidade como único modo possível de vida, 
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o desejo ao sexo oposto, as relações naturalizadas de subordinação 
das mulheres para os homens e a insubordinação desses a qualquer 
outra forma de vida que não contenha pênis, que não seja hétero, 
que não seja branco, que não seja cristão e que não seja rico. Assim 
a imagem do homem branco, cristão, heterossexual, eurocêntrico foi 
produzida como referência, como O ideal a ser seguido e as narrativas 
que coloniza(va)m outros povos, legitimadas por ideias e culturas que 
reafirmam e reproduzem esta dominação por meio dos sexismos e dos 
machismos que oprimem aqueles/as que se transviam desses modelos 
fabricados para o masculino e o feminino.

O fato é que estamos presos a uma colonização dos corpos – 
provocado por uma moral criada por homens e pensados nos homens 
(FOCUALT, 1984) – que diferem do ideal considerado e em consequên-
cia aos seus comportamentos subalternizam determinados grupos que 
não se enquadram no molde estabelecido como padrão. “No estatuto 
colonial, uma relação se coloca como principal e permanente: a de 
exploração/dominação e opressão/repressão do colonizador sobre o 
colonizado” (LOPES, 1990, s.p.). Os efeitos dessa colonialidade é ter o 
colonizador como referência e a tentativa de produção de sujeitos/as 
que se conformem na margem mantendo-se nela, ao mesmo tempo 
que reproduzam e assimilem a ideia de inferioridade e a condição per-
manente de assujeitamento. Daí, percebe-se a produção de um Outro 
que não sou o “eu”. É esse outro, produzido e forjado na diferença que 
o “eu” tenta apontar como inumano. É esse outro que aponta quem 
pode e quem não pode ocupar determinados espaços, por meio de 
ações, olhares, silêncios, vigilâncias, preconceitos e discriminações. 
Destaca-se nesse sentido que há uma escala de subumanidade e 
quanto mais afastado do ideal preestabelecido, menor importância é 
dada a essa vida. Quanto mais distante desse ideal mais forças atuam 
no apagamento dessa existência.

Dito isso, pensa-se o corpo LGBT como um corpo transviado que 
não se encaixa aos padrões estabelecidos como normais ou naturais, 
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alocando-o como uma nova classe de humanos. Essa “nova classe” por 
sua vez se reagrupa em outras novas categorias, ainda que esse reagru-
pamento não seja uma necessidade dessa comunidade e sim da norma. 
Ela o classifica como forma de se distanciar daquilo que não reconhece 
como igual, e da mesma forma os/as diferentes procuram se reconhecer 
dentro das identidades estabelecidas por ela, ou se dão o direito do não 
reconhecimento com nenhuma delas. Com efeito, essas identidades 
produzidas pela e na diferença (re)produzem o mesmo processo colo-
nizador ao qual foram submetidos, onde algumas identidades se veem 
mais normativas que outras enquanto outras sofrem maior preconceito, 
ainda que essa reprodução não se pareça proposital.

Assim, os corpos transviados que são atravessados por outros 
marcadores ocupam a base desse processo colonizador de opressão, 
de forma que um gay com características mais afeminadas1 carregará 
consigo o peso por não ser masculinizado, e fugir do caráter padrão 
gay aceitável, idealizado pelo capital. Da mesma maneira ocorre com 
lésbicas femininas e não femininas e com pessoas trans com passa-
bilidade2 ou não. “Há que ter muito cuidado com o mercado que, 
efetivamente, fabrica estéticas gays domesticadas” (SUTHERLAND, 
2008, p. 195 apud COLLING, 2015, p. 150) e da mesma forma o ideário 
de pessoas trans. Se tais marcadores vierem acompanhados por cor 
de pele, classe social, religião e etc. não dominantes, maiores serão as 
chances desses corpos não serem reconhecidos como sujeitos/as.

O sistema, ou melhor, o cistema3 define os corpos que podem 
ter visibilidade e aqueles que devem permanecer na marginalidade. 
É visível que a população LGBT e, sobretudo pessoas trans seguem 

1  Os traços ditos afeminados e masculinizados são trazidos aqui conforme a norma e 
a reiteração das performances do gênero. A nossa posição em relação a esses traços é 
que eles não tem sexo e nem deveriam ser encaixotados a partir da biologia dos corpos.
2  Entende-se como passabilidade o efeito de ser reconhecido/a dentro do gênero 
ao qual a pessoa se identifica.
3  O cistema tem como prioridade as pessoas cis (aquelas que tem seu sexo e gênero 
inteligíveis, em compatibilidade considerada natural. Já as pessoas trans apresentam 
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sendo alvos de discriminações, preconceitos e recusas de trabalhos 
em razão da sexualidade e do gênero, e comumente a escola tem 
contribuído para essa recusa. A presença de professoras travestis, e 
de professores/as trans até então é incipiente, sendo mais comuns 
a aparição de professores gays e professoras lésbicas, majoritaria-
mente em instituições públicas. Percebe-se que o poder atua sobre 
esses corpos na tentativa de mantê-los aprisionados na norma e 
no armário. A ausência desses/as profissionais na escola, pode ser 
pensada a partir do resultado das perseguições a essas identidades 
e os obstáculos colocados a esses/as sujeitos/as durante todo o seu 
entendimento como corpo transviado em razão daquilo que a nor-
malidade vê como perversão, doença ou abominação.

Em razão do exposto, o foco desse estudo está nos gêneros 
dissidentes e nas sexualidades desviantes dos/as professores/as trans-
viados/as, tendo como referência para este termo as palavras de Bento 
(2017) – na tentativa de se fazer uma tradução da palavra queer – ao 
elencar quem poderia ser um/a transviado/a4 no Brasil, considerando 
para isso, a figura da bicha, da sapatão e das travestis e transexuais.

a incompatibilidade entre sexo e gênero). Esta é a lógica da norma: pensar em 
pessoas cis: homens, heterossexuais, brancos, cristãos e de classe social privilegiada.
4  Assim como Bento (2017) não temos a intenção de reafirmar que os exemplos 
utilizados aqui sejam eleitos em seu sentido negativo reproduzidos pela norma, mas de 
reaproveitar essa ideia pejorativa que se estabeleceram da diversidade e da diferença 
como forma de politizar, ressignificar e exaltar essas identidades como legítimas, 
da mesma forma pontuar que os gêneros ditos dissidentes e as sexualidades tidas 
como desviantes tem como referência da dissidência e do desvio a heterossexualidade 
imaginada como forma e escolha natural de vida.
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PROFESSORES/AS VIADOS/AS, DESVIADO/AS, 
TRANSVIADOS/AS...

Estamos habituados, desde criança à presença de mulheres 
professoras nas séries iniciais. Há muito tempo essa etapa da escola 
esteve associada à imagem feminina e por uma interpretação de uma 
possível essencialidade de que estas podem ser mais cuidadosas com 
a criança, se comparadas com homens e por isso, mais adequadas para 
esta modalidade. A facilidade de externar os afetos é incentivada como 
modo de produção das docilidades das mulheres e o cuidado com o/a 
outro/a necessário para desenvolvimento e educação de crianças. 
Em oposto a isso, a presença de homens – ainda que estes tenham a 
identidade sexual de acordo com a norma – produz também as suas 
imagens e narrativas e dessa forma, passíveis de vigilância e associa-
ções à homossexualidade. 

O fato de a eles serem associadas as narrativas de dureza, 
frieza e racionalidade foram impeditivas de que se desconstruíssem 
as imagens da produção de homens sensíveis e cuidadosos como 
possibilidades outras de viver as distintas masculinidades. Aos homens 
o ensino de cálculos e disciplinas consideradas mais difíceis, de linha 
dura, o avanço aos estudos e a legitimação dos seus saberes. Às mu-
lheres as disciplinas consideradas mais fáceis, domésticas, de pouco 
esforço racional, e a desconfiança aos seus conhecimentos e títulos. 
Estabelecidas algumas dessas características que determinam o ser 
homem e o ser mulher, que se encontradas em corpos contrários, é 
colocado em xeque toda a construção do gênero.

Em meio a essa polaridade, entre ser um professor homem 
com todo o seu potencial, macheza e autoridade e ser uma professora 
mulher com todas as suas especialidades, como doçura, compreensão 
e cuidado surgem aqueles/as que desorganizam a norma, atravessam 
as fronteiras do gênero, desafiam a lógica da sexualidade, procuram 
ser livres e viver de acordo com integibilidade própria, provocam 
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ambiguidades quando na verdade só querem ser e expressar o que 
são e viverem o gênero como uma parte constituinte da identidade 
de si (LOURO, 2014), como uma identidade fluida, movente, instável 
e que por ora denominamos de professores/as transviados/as, cuja 
existência é negada, não reconhecida, duvidada, vigiada, condenada 
e perseguida, ao mesmo tempo em que é invisibilizada ocupando um 
não lugar, um não ser, indigno/a de ser representado/a. 

METODOLOGIA

De natureza qualitativa e perspectiva pós-estruturalista, a me-
todologia buscará as narrativas-vidas dos/as colabores/as da pesquisa, 
como prosas transviadas, obtidas por meio de entrevistas narrativas. O 
uso das narrativas-vidas visa entender os movimentos que visibilizam 
outras formas de vida, outros olhares e modos de se posicionar no 
mundo, reconfigurando corpos, papéis, profissões, imagens e narrativa. 

As investidas aos/as colaboradores/as de pesquisa ocorreram 
por meio de correios eletrônicos, redes sociais e mensagens instan-
tâneas por aplicativos de celular, devido à pandemia do novo coro-
navírus. Alguns deles/as se sentiram acuados em participar, outros/as 
pareceram mais tranquilizados/as em colaborar quando a indicação foi 
feita por amigos/as. As narrativas-vidas relatadas são parte de conver-
sas utilizando aplicativos de mensagens.

A ideia de apostar nas imagens e narrativas desse/as sujeitos/
as vem da compreensão de que “as pessoas são vistas como a corpo-
rização das histórias vividas” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 77), e 
nesse sentido os corpos produzem imagens e essas imagens produzem 
narrativas. Pensar a partir desse corpo-território que produz movi-
mentos de resistência e representatividade.
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PROSAS TRANSVIADAS5 

Ao nomear os/as colaboradores/as dessa pesquisa como 
professores/as transviados/as deparamos com a primeira recusa de 
participação: “Não quero estar associada dessa forma. É um lugar que 
eu não quero ocupar novamente. Com esse título, não participo”. Re-
velou uma professora trans, 34 anos, que faz questão de se apresentar 
como redesignada. Em continuidade, acrescentou que atualmente 
tem sentido muito medo, pois “estou atingindo a idade de expectativa 
de vida para pessoas trans, cujas pesquisas indicam ser em média 35 
anos”. “Com o movimento crescente do conservadorismo, eu não sei 
se o efeito que você quer dar ressignificando o termo, vai ser o mesmo 
que eles irão entender”. Os medos são justificáveis. Ainda que não 
haja confirmação sobre os dados6 apontados por ela. No entanto, o 
que nos assusta como docentes é o fato de que professores/as LGBT7 
ocupam o segundo lugar em assassinatos, segundo o último relatório 
publicado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), perdendo somente para os/
as profissionais do sexo (OLIVEIRA; MOTT, 2020).

Não é por acaso que corpos LGBT são convidados a não fazer 
parte das escolas, seja como discentes ou como docentes e que o medo 
de ser o/a próximo/a a sofrer violências físicas ou verbais e mortes em 
razão de sua não integibilidade entre sexo-gênero-desejo são fatores 

5  As prosas relatadas a seguir são originárias de experiências vivenciadas. Algumas 
dessas falas foram obtidas na tentativa de convidar possíveis colaboradores/as para a 
pesquisa de doutorado em andamento. As narrativas serão expostas sem identificação 
dos/as autores/as. Os nomes utilizados são fictícios e não serão localizados os seus 
espaços de trabalho nem a região de onde se pronunciam. 
6  IBGE e estudioso negam ter afirmado que que pessoas trans vivem até 35 
anos. Disponível em: https://www.guiagaysaopaulo.com.br/noticias/cidadania/
ibge-e-estudioso-negam-ter-afirmado-que-trans-vivem-ate-35-anos?fbclid=IwAR1ra0Z-
1GgzZjkaz4ow6DJx_hmMEBeFpy7j6JBFu9cwr0lDfBLoD-pmQZU. Acesso em: 15 fev. 2021
7  Foram identificadas 60 profissões-ocupações entre os LGBT+ vítimas de morte 
violenta, salientando-se as profissionais do sexo (11,5%), professores (7,3%), 
estudantes e cabeleireiros (5,1% respectivamente)” (OLIVEIRA; MOTE, 2020, p. 16).

http://www.guiagaysaopaulo.com.br/noticias/cidadania/ibge-e-estudioso-negam-ter-afirmado-que-trans-
http://www.guiagaysaopaulo.com.br/noticias/cidadania/ibge-e-estudioso-negam-ter-afirmado-que-trans-
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fundantes para não se sentirem incluídos/as. Bento (2017) aponta 
que existe uma “inclusão-excludente”, para estes corpos que ocupam 
os espaços por força de lei, todavia são violentamente hostilizados 
apenas por sentirem, ousarem, e provocarem a normalidade. Esse 
convite é reafirmado continuadamente pela vigilância a esses corpos, 
pelas diversas cobranças e com os atravessamentos e imposição de 
uma heterossexualidade compulsória, ou na melhor das hipóteses 
uma permissividade em que “[...] você pode ser gay, lésbica, travesti, 
transexual, mas não revele, não dê pinta, não contamine” (BENTO, 
2017, p. 102). O lugar de espaço confortável para o corpo LGBT ainda 
é o armário, no entanto, quanto menor a visibilidade desse corpo mais 
são as chances das discriminações se perpetuarem.

É perceptível que há uma exigência para a adaptação para 
que os gêneros se tornem inteligíveis: gênero de acordo com o sexo 
e sexo de acordo com o desejo considerado natural, e, para isso a 
necessidade de manter esses corpos no anonimato, no armário ou 
na insistência pela transgressão, na morte. Fora disso não há vida, há 
sobrevida! Há clandestinidade, linhas de fuga, subjetividades negadas, 
regulações, invisibilização de si, ocasionadas pelas inúmeras tentativas 
de ridicularização e apagamento pelo/a outro/a. Ocultar-se, nesse 
alcance, também se torna resistência, assim como o enfrentamento, 
as negociações, as territorialidades e as inventivas formas de se fazer 
existir, persistir, sobressair. “Venha trabalhar de forma menos chama-
tiva. Prenda o seu cabelo, não use maquiagem, nem brincos, não use 
roupas femininas”. Essas foram as primeiras, palavras de boas-vindas 
dadas pela vice-diretora à professora trans Rosa, 40 anos, que ini-
cialmente acatou aos seus conselhos como forma de existir, resistir e 
reexistir dentro do espaço escolar. A necessidade de sobreviver vem à 
custa do seu apagamento como mulher e de exercer a sua liberdade 
de ser e de se representar como quiser. Nesse sentido, muitos desses 
corpos criam as suas resistências para se manter vivos no meio que os 
desprezam, ainda que essa resistência seja por meio da invisibilização 
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de si. “Renuncia a ti mesmo sob pena de seres suprimido; não apareças 
se não quiseres desaparecer. Tua existência só será mantida à custa de 
tua anulação” (FOUCAULT, 1988, p. 94).

Rosa relata que a escolha pelo curso de Biologia ocorreu como 
“uma busca de si”, uma forma de entender porque as mudanças ocor-
ridas em seu corpo não acompanhavam as expectativas criadas em 
sua cabeça. Percebendo-se como mulher desde criança esperançava 
que as transformações avistadas em outras meninas, despontassem 
quando ela se tornasse adolescente e revelassem a imagem feminina 
que tinha de si, já confirmada por suas narrativas, comportamentos e 
modos de ser mulher. “Sempre achei que fui uma menina, nunca me vi 
como gay ou travesti, e sim como mulher!”, completando que desde a 
sua infância era alertada por uma tia que vivia em uma cidade grande 
e comentava sobre a morte de travestis e, que esses relatos, a distan-
ciavam dessa identidade ao mesmo tempo que se sentia reconhecida 
pela tia como mulher e, seu reconhecimento como mulher trans com 
o amadurecimento.

Os processos de discriminação e preconceito aos corpos LGBT 
e, reiteradamente sentido por àqueles/as que não escondem a sua 
sexualidade, tais como gays ditos afeminados e lésbicas ditas masculi-
nizadas, ou no caso de pessoas trans que assumem o gênero de acordo 
com sua própria integibilidade demonstram que a heteronormativi-
dade se coloca como se fosse constantemente ameaçada por essas 
imagens e representações, manifestando suas insatisfações a esses 
corpos por meio de insultos e violências para que esses corpos sirvam 
e não sirvam de exemplos. Acontece que “[...] essas identidades fazem 
de seu corpo um local discursivo, que em toda sua plenitude retrata 
um texto explícito com signos femininos” (ODARA, 2020, p. 79), ou 
no caso com signos masculinos para lésbicas, homens trans ou trans-
masculinos e, dessa forma despertam sentidos, produzem imagens 
e narrativas, representações e demarcam territórios possíveis para 
essas identidades que desafiam a quietude da norma. As demarcações 
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de outros territórios que não aqueles predestinados a esses corpos, 
desembocam em movimentos de representatividades distintas. Para 
Louro (2014, p. 107), as representações “produzem efeitos, elas fazem 
os sujeitos e não são apenas pistas ou indicações de outras formas ou 
determinações sociais”.

A prosa com Rosa tensionou em pontos comum com a docência 
do professor Lírio, 42 anos. O seu relato sobre manter a porta da sala 
de aula aberta foi um deles. Notadamente, comentou que de início 
quando ministrava suas aulas em classes com a porta fechada era 
constantemente interrompida por motivos diversos. Assim como ela, 
Lírio também sempre manteve a porta das classes abertas por medo 
das relações internas e externas à sala de aula. “A vigilância se torna 
constante, o autocuidado se faz necessário pois parece que apenas um 
escorregão, um toque, abraço ou um olhar distraído, uma forma de se 
comunicar pode ser agravante para a não manutenção do trabalho, 
repreensão e/ou afastamentos”. Essa tensão pode ser entendida pela 
forma que essas identidades consideradas desviantes são constituídas. 
A associação à pedofilia, ao sexo exacerbado, à prostituição e à pro-
miscuidade constantemente referenciada aos corpos LGBT fazem com 
que se suponha que tais comportamentos sejam constituintes a todos/
as esses/as sujeitos/as, como essencialidades. Referências como estas 
colocam em constante estado de alerta para as intenções entre discen-
tes e docentes, fato não observável em corpos heterossexuais.

Lírio relata que a escolha pela licenciatura não foi exatamente 
uma escolha. “Era a única possibilidade da época. Imaginava que outras 
profissões de destaque poderiam me dar o respeito e a admiração que a 
sexualidade não representava, muito menos ser professor”. Para Lírio ser 
valorizado pela sua profissão era uma forma de compensar a desvirtude 
que a sexualidade lhe impunha, e ser professor não lhe projetaria tal al-
cance. Fatos como esse, posicionam o sujeito da sexualidade divergente 
em situação de desvantagem e a desvalorização da profissão docente o 
associa a duas identidades que para ele eram marginalizadas.
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O corpo LGBT, desde muito cedo, constitui-se através de 
transgressões que o próprio corpo ainda desconhece. Além disso, 
percebe-se uma atenção maior a esse corpo e os seus comportamen-
tos por aqueles/as que o cercam. Antúrio, 37 anos, relata o “grande 
desconforto” que sentia quando era hostilizado pelos colegas de sala 
de aula por conta dos seus trejeitos e, que por causa disso, não fazia 
amizades, principalmente com os meninos: “eles debochavam, re-
produziam apelidos desagradáveis como bichinha, viadinho e baitola. 
Me sentia estranho e não entendia que minha orientação sexual era 
diferente de todos”. Dessa forma “a diferença passa a ser silenciada, 
como uma questão política e subjetiva. O corpo ocupa um não lugar 
no reconhecimento de si, através do desconforto pelo olhar do outro” 
(SILVA; RIOS, 2019, p. 562) e assim, Antúrio não se assemelha aos outros 
meninos que criam condições para a não aproximações a eles. Ainda 
recorda que não havia acolhimento e que era tratado com diferença e 
desigualdade pela professora que certa vez o expôs perante a turma 
por não ser “o aluno com características normais de menino”. Lamenta 
que ele ou outra criança tenha que passar por isso, principalmente um 
sofrimento causado por quem tinha o dever de defendê-lo. Para ele, 
a escolha da profissão professor partiu pelo “critério da sobrevivência 
e era a opção mais viável para ganhar destaque na sociedade. Poder 
combater os discursos de ódio e ajudar outros iguais”.

O relato de Antúrio demonstra como o corpo transviado é 
estranhado desde a infância e de que forma os marcadores de ser 
homem são reiterados continuadamente por todos os lados. Os seus 
trejeitos apresentam uma outra forma de viver a masculinidade e ao 
mesmo tempo, uma representação de como não vivê-la ao ser expos-
to pela professora. Dessa forma, constituiu-se também pela rejeição 
de si, por não entender os aspectos inerentes à sua masculinidade e 
pela rejeição do/a outro/a que não compreende a diferença dentro 
da diversidade. Por morar em cidade muito pequena, Antúrio viu na 
docência uma possibilidade de se estabelecer profissionalmente e ao 
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mesmo tempo uma preocupação em demarcar territórios, criar outras 
possibilidades de representatividades e tentar ajudar aqueles/as que 
passam pelos mesmos conflitos os quais o afligiu.

Os demarcadores de gênero também foram sentidos quando 
se tornou professor, lembrou ele: “Outra situação que me deixou triste 
foi uma determinada vice diretora me chamar para falar que eu teria 
que falar de forma firme, evitasse falar fino com os alunos porque eles 
não estavam acostumados com o professor gay”. Nota-se que a fala da 
dirigente, reitera os estereótipos dos modos de ser homem, voltados à 
um tipo único de masculinidade hegemônica. Para ela, só se consegue 
o tal respeito pela imposição de uma voz grossa, pela macheza e viri-
lidade ausentes em professores gays afeminados e mulheres. Não lhe 
acomete que o não costume dos/as alunos/as aos corpos gays, lésbi-
cos, travestis e transexuais na docência decorre pelo não acolhimento 
desses/as sujeitos/as nos ambientes escolares, por falta de políticas de 
socialização e respeito às diferenças, e pelos obstáculos impostos ao 
longo da vida acadêmica para o alcance ao Ensino Superior, além das 
inúmeros imposições de ter a heterossexualidade como norma.

O peso das discriminações e preconceitos ao corpo LGBT são 
pontos comuns aos membros da comunidade. Em relação a escola, a 
ação do poder sobre esses corpos parte de todos os lados, no entanto 
o professor Lírio relata que muitas vezes teve que se fazer de desenten-
dido, com os/as alunos/as e suas curiosidades por não achar correto 
assumir sua orientação sexual aos/as estudantes e por achar que com 
o ato, receberia retaliações da comunidade escolar. Com eles, comenta 
que muitas vezes respondeu com grosseria para que não desse mar-
gem para repetições. Ele relata que o preconceito maior, geralmente é 
sentido parte dos colegas de profissão. “Os colegas se sentem autori-
zados para impor as suas crenças quando sabem da existência de um 
corpo gay na sala de professores. Te julgam, te referenciam como viado 
para os alunos, falam de pecado, perguntam sobre a vida pessoal, se 
é ativo ou passivo. Citam outros modelos de gays que são aceitáveis. 
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E na maioria das vezes nos deixa constrangidos”. Antúrio também faz 
coro ao relato do colega de profissão: “Uma situação que aconteceu 
comigo no trabalho foi no momento que eu me apresentei na sala de 
professores e dois professores héteros me olharam com desprezo e 
depois conduziu piadas desrespeitosas dizendo que não faço parte do 
clube de machos”.

A descontinuidade entre o sexo e desejo do corpo gay, bem 
como a fuga aos modos de ser homem, e a fluidez entre as perfor-
mances do gênero parecem ser o gatilho que autorizam as pessoas 
para tomarem conta desses/as sujeitos/as. O fato de Antúrio e Lírio 
não apresentarem uma unidade dentro do que se espera para homens 
colocam lhes em situação de corpo abjeto, corpos sem dono marcados 
pela diferença que os inferiorizam.

A coerência ou unidade internas de qualquer dos gêne-
ros, homem ou mulher, exigem assim uma heterossexu-
alidade estável e oposicional. Essa heterossexualidade 
institucional exige e produz, a um só tempo, a univo-
cidade de cada um dos termos marcados pelo gênero 
que constituem o limite de possibilidades de gênero 
no interior do sistema de gênero binário oposicional 
(BUTLER, 2019, p. 52).

Dessa forma, nem Lírio, nem Antúrio são dignos do respeito 
heterossexual, uma vez que não completam essa matriz, ou essa 
unidade em coerência. “O feminino que seus corpos encarnam é uma 
impossibilidade existencial e a relação que se estabelece com eles é de 
abjeção” (BENTO, 2017, p. 60).

Begônia, 36 anos, se assumiu lésbica em plena pandemia do 
novo coronavírus. Professora da Educação Básica e trabalhando via 
internet, recebeu mensagens eletrônicas de cunho ofensivo, ao postar 
em uma rede social sua relação matrimonial com outra mulher. “As 
mensagens diziam que eu deveria ter vergonha em assumir isso publi-
camente, pois sou uma professora de Educação Infantil e que deveria 
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ser exemplo para as crianças”. Nessa ótica, lésbicas, gays, transexuais e 
travestis jamais poderiam ser professores/as, principalmente da Edu-
cação Infantil, pois assim poderiam estar incentivando, ou quem sabe 
contaminando seus/suas alunos/as. Expressões como “nojo” e “você 
não ficou com um homem de verdade ainda”, anunciam o que essas 
pessoas pensam a respeito das identidades consideradas desviantes e 
sua relação de representatividade quando ocupam espaços docentes. 
Casada com um homem desde os 15 anos, com o qual viveu por quase 
20, Begônia acredita que o retorno ao trabalho presencial não será 
problemático, uma vez que ela não é a primeira lésbica assumida da es-
cola. “O que preocupa aqui não são exatamente identidades enquanto 
representativas de indivíduos, de pessoas em particular, ou mesmo a 
chamada representação mental. O foco é investigar os modos como se 
estabelecem relações entre identidades e representações” (SEFNER, 
2016, p. 119). Nesse sentido, é no fato dessa identidade já ser repre-
sentativa naquela escola, que Begônia se apoia. A opressão, dessa 
forma, se distribui ou ainda, de forma positiva a professora encontra 
suporte para resistir com aquela que lhe parece semelhante.

As diversas formas de existir e resistir projetam esses corpos 
para a luta contra preconceitos e discriminações. A ocupação de 
espaços de representação como a escola pode ser um porto seguro 
para discentes e docentes em conflito com sua identidade sexual e de 
gênero e marcam sua territorialidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Transviar-se. Não se render a essas normas estipuladas ao sexo 
para os modos de ser homem e ser mulher que foram naturalizadas. 
Corromper essas construções sociais de comportamentos engessadas. 
Não as seguir, ou se desejar, segui-las! Não as ter como metas ou como 
destino. Não maquiar em busca de se adequar a padrões. Desafiá-las 
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não por caprichos, mas por necessidades em busca de expor as verdades 
de cada um; Identificar-se (ou não) com àquilo que nos rotulam, sem, no 
entanto, assumir esse lugar da diferença hierarquizada e inferiorizada. 
Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, assexuais e um 
mundo de outras possibilidades de se assumir, de se encaixar (ou não) 
em nomes que a norma criou para justificar as performances que o 
gênero exige e cuja complexidade ela mesma não dá conta. A conversa 
com os/as professores/as denuncia que o corpo transviado sofre assujei-
tamentos para se manter no mercado de trabalho, criando as formas de 
se manter imune às perseguições e vigilâncias. Além disso, os efeitos da 
colonização a esses corpos fabricam sujeitos/as que se constituem com 
sentimento de anormalidade. Descolonizar os corpos, os papéis, as pro-
fissões sem a perspectiva que criar uma nova forma, uma nova fôrma. 
Diferentes sim! Desviantes nos modos, transviados/as nas ações, contra 
os jeitos nos quais a norma se sustentou; transviados/as, desviados/as, 
viados/as e antes de tudo humanos/as.
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PEDAGOGIA DA CONIVÊNCIA:  
O DITO E O NÃO DITO COMO 

INSTRUMENTOS DE CONSERTO  
DOS CORPOS NÃO NORMATIVOS

Romário da Rocha Sousa
Wladirson Ronny da Silva Cardoso 

RESUMO
Este trabalho objetiva analisar como a escola, dentro do que chamaremos 
aqui de Pedagogia da Conivência, buscar ajustar os desvios dos corpos não 
normativos. Como procedimento metodológico, utilizamos a arqueogenea-
logia foucaultiana para analisar as falas de quatro ex-estudantes da escola 
básica e de identidade LGBTQIA+. Por meio das entrevistas e de autores que 
discutem elementos da Filosofia da Diferença, entenderemos o funciona-
mento dessa forma de educar sobre a sexualidade e que se impõe aos corpos 
não normativos no espaço escolar. Concluímos que a Pedagogia da Convivên-
cia reúne nesse conceito tanto as práticas e discursos, quanto o não fazer, 
o não interpelar e o silenciamento perante as violações contra sujeitos não 
normativos. Ela é um instrumento útil para a manutenção de corpos normais 
e para a produção dos interditos contra sujeitos anormais.
Palavras-chave: Pedagogia. Conivência. Corpos. Diferença.
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INTRODUÇÃO

É muito comum presenciar no cotidiano escolar de estudantes 
que fogem à regra de gênero, uma proliferação de discursos desuma-
nizantes e associações pejorativas à esses sujeitos, com o intuito de 
os insultar e ridicularizar. Discursos inflamados, baseados numa dimi-
nuição do outro por ser LGBTQIA+ ou, dentro da concepção binária e 
heteronormativa, simplesmente, até “parecer” ser gay, lésbica, dentre 
outras categorias.

Os meninos que não se enquadram nos rituais e na perspectiva 
masculina construída, têm seus corpos marcados com as insinuações 
de “mulherzinha”, “bicha”, “viadinho”, dentre outros. Já as meninas, 
são taxadas como “maria-macho”, “machuda”, “sapatona”, e por aí 
vai. Tais humilhações são agenciadas numa pauta que buscar sempre 
desfigurar o sujeito, dessubjetivá-lo, implantando uma “espécie de 
‘terror em relação à perda do gênero’” (LOURO, 1997, p. 28). Mas, o 
que escola faz diante dessa esteira de produção de corpos marginais?

O processo de escolarização da sociedade está a serviço de um 
ideal que busca um tipo único de sujeito e, portanto, de um modelo 
particular de sociedade. Para esse fim, a instituição escolar não poupa 
ferramentas para garantir a efetivação prática do projeto social cons-
tituído por homens e mulheres “de verdade” (LOURO, 2018, p. 22). 
Com isso, situações de discriminação e violência encontram apoio nos 
discursos, nos regulamentos internos e nas práticas pedagógicas, que 
ditam o que deve ser e continuar sendo particular de cada gênero, 
e assim múltiplos investimentos são acionados e aplicados no espaço 
escolar em prol da manutenção da ordem. A escola, portanto, é enten-
dida como um dos dispositivos da sexualidade, que atua na formação 
de corpos disciplinados e configura os modos-de-ser num padrão 
heteronormativo e cisgênero (FOUCAULT, 1988).

Uma pedagogia parece reinar nos espaços escolares. Um 
instrumento disciplinar cujas ações – e não ações – adestram sujeitos 
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numa lógica determinista e única, que lineariza corpo-gênero-desejo, 
ao mesmo tempo em que desmobiliza e desarticula subjetividades não 
normativas. Uma pedagogia que é conivente, partícipe, cúmplice, no 
propósito de construção de corpos normais e na reparação de sujeitos 
anormais, seja por meio de ditos e/ou não ditos, seja por práticas e/ou 
silenciamentos. Mas, como essa Pedagogia da Conivência age, segun-
do os próprios indivíduos não normativos?

O objetivo geral deste trabalho é, portanto, analisar como 
a escola, dentro de uma perspectiva da Pedagogia da Conivência, 
buscar ajustar os desvios dos corpos não normativos. As linhas que 
se seguem, darão conta de discutir as formas de consentimento da 
escola às desumanizações contra sujeitos fora do padrão, bem como 
identificar o consentimento escolar das violências contra indivíduos 
não normativos na escola como técnicas de ajustes dos corpos.

METODOLOGIA

Tomamos como procedimento teórico-metodológico a arque-
ogenealogia, baseada nas contribuições das análises discursivas em 
Foucault (1996, 1997). Um método que implica na tomada do discurso 
pelo discurso, sem descurar de suas potencialidades e profundidades, 
desfazendo-se do equívoco das interpretações aos conjunto de enun-
ciados. O discurso é rico e complexo, mesmo na sua simplicidade.

A arqueogenealogia enquanto instrumento metodológico 
deve, portanto, abandonar a ideia de que existe discursos à espera de 
um sujeito para desvendá-lo. Este método nos auxilia a compreender 
como se dá o surgimento discursivo em determinados tempos-lugares 
e não em outros. Assim, tomaremos as falas dos interlocutores como 
enunciados, como acontecimentos discursivos, os quais se relacionam 
com outros discursos em dispersão.
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Dessa maneira, lançamos mão à análise do discurso para reali-
zar o tratamento das falas de nossos interlocutores, numa perspectiva 
da Filosofia da Diferença. Com isso, articularemos o debate discursivo 
num olhar histórico, político, social e cultural, evidenciando os aspec-
tos de disciplinarização, normatização e subjetivação presente nos 
espaços escolares por meio das entrevistas de quatro ex-estudantes de 
identidade LGBTQIA+ da escola básica. Os sujeitos tiveram seus nomes 
trocados por outros fictícios, e, para tornar mais didático, possuem 
relação com sua identidade não normativa, quais sejam:

• Letícia (Lésbica), 24 anos.
• Gabriel (Gay), 19 anos.
• Billy (Bissexual), 23 anos.
• Tracy (Mulher Transexual), 21 anos.

A DESUMANIZAÇÃO SE SUJEITOS NÃO NORMATIVOS E 
A PEDAGOGIA DA CONIVÊNCIA COMO FERRAMENTA DE 
AJUSTE DOS CORPOS

Definimos, neste trabalho, o conceito de Pedagogia da Coni-
vência como sendo práticas e silenciamentos, ações e não ações, que 
auxiliam na consolidação das inscrições de normas e regras pautadas 
na binaridade dos gêneros nos corpos, ao mesmo tempo que agenciam 
os sujeitos à desumanização, a fim de que o projeto social de homens e 
mulheres autênticos se concretize.

Assumimos, a Pedagogia da Conivência como um conjunto de 
ditos e não ditos que se traduzem numa espécie de conluio, que dá 
permissividade para que sujeitos fora da norma sofram as consequên-
cias por sua transgressão, por sua audácia, para que se sintam inclusive 
culpados pelas violações que imputam a eles, até ao ponto que deixem 
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de ser um “problema” – seja readequando seus comportamentos ou 
mesmo se evadindo.

Estar conivente com o desprezo e violência, por meio de discur-
sos e/ou omissões, é uma forma de educar para a sexualidade (a dita 
natural) e para o gênero (o dito obrigatório). É uma maneira de dizer 
que aqueles corpos que insultam a norma não importam e não são 
bem-vindos. Como quem dissesse: deixem que sofram os efeitos de 
sua anormalidade, até que voltem ao seu estado natural.

Tais transgressores, até podem ser “aceitos”, porquanto não 
performatize o contrário, mas sempre serão vistos como anormais e 
neles recairão punições por qualquer erro que vierem a cometer e na 
medida em que incomodarem a estrutura do pensamento heterocis-
normativo (FOUCAULT, 1982; JUNQUEIRA, 2009).

É lavar as mãos e livrar-se da culpa proporcionada pelo processo 
de desumanização, de vilipendio aos errantes e das possíveis marcas e 
dores na formação dos sujeitos que escapam às expectativas binárias 
na escola. A Pedagogia da Conivência é um instrumento que prima por 
silêncios e atos propriamente ditos de desprezo, perseguição, ridicu-
larização, violência e exclusão de pessoas não normativas, como meio 
de garantir a hegemonia da matriz heterossexual e o poder dominante 
dos gêneros coerentes, bem como o ajuste de corpos transgressores.

Falar do processo de escolarização de sujeitos não normativos, 
evidenciando o ponto de vista desses sujeitos em relação ao currículo 
oficial e oculto, é colocar em relevo o controle dos corpos que impera 
na instituição escolar, é denunciar práticas e discursos balizadores em 
prol de uma pedagogia heterocisnormativa, é evidenciar a (in)existên-
cia de identidades e sexualidades não hegemônicas.

Não é adequado para o ordenamento social a existência de 
masculinidades e feminilidades vivenciadas de forma plural, pois isso 
desestabiliza o status quo dos construcionismos ocidentais e a verdade 
agenciada sobre o sexo pelas Scientia Sexualis (FOUCAULT, 1988). A 
heterocisnormatividade, portanto, tem sido dentro da escola o pilar 
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central da sua pedagogia e a origem do sofrimento de estudantes que 
experienciam performances de gênero fora da norma – sendo LGBT-
QIA+ ou não. Ninguém escapa dessa norma, todos são esquadrinhados.

Billy, nosso interlocutor Bissexual, relata que em decorrência 
da cultura omissa e silenciosa de sua escola, um estudante Gay eva-
diu-se, por conta do sofrimento intenso, constante e perverso, onde 
minavam chacotas, piadas e discriminação ao seu comportamento e 
gostos pessoais destoantes da masculinidade legitimada.

Ele (o estudante gay) tinha trejeitos muito afeminados e 
aí, a partir disso, ficavam tirando onda com o nome dele, 
que era Pedro e ficavam chamando de Pedra, e tal, e um 
monte de coisa... Pietra. E aí uma vez tocou o celular 
dele – um fato que marcou muito –, tocou o celular dele 
na sala de aula e a música era da Anahí [cantora pop]. 
Foi a piada da semana, o fato dele ter uma música da 
Anahí como toque no celular. A gente estava fazendo o 
Ensino Médio junto, aí ele ficou com a gente no primeiro 
ano e sofreu bullying o ano inteiro. Aí no segundo ano e 
no convênio ele foi embora, não estudou mais lá. Não 
aguentou (Billy).

O descaso, a falta de uma intervenção, nesses casos de cons-
trangimentos praticados contra esses estudantes, é fruto de indignação 
de outra participante da pesquisa. Segundo Letícia, nossa entrevistada 
Lésbica, ao falar sobre os casos de preconceito e discriminação que 
presenciava – inclusive por parte de professores –, diz que

A escola sempre foi muito, muito, muito omissa com 
relação a essas coisas [discriminações e preconceitos 
contra sujeitos não normativos]. A escola em geral, por 
exemplo, se acontecia qualquer coisa em sala e passasse 
para a coordenação, elas falavam que resolveriam, que 
conversariam, mas nunca acontecia nada. Os próprios 
funcionários, como os professores, tiravam graça (Letícia).
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Sobre as práticas de discriminação e preconceito realizadas pe-
los funcionários da escola, Letícia diz que os próprios docentes tinham 
certas falas que depreciavam estudantes LGBTQIA+ na escola, onde se 
referiam como “bichinha” tais sujeitos. Em outras observações, Letícia 
relata que ao acompanhar seus pais para realizar sua matrícula na 
escola em que ia estudar, contou que a direção “anunciava” os perigos 
de se estudar a tarde naquela instituição. Segundo a diretora da esco-
la, a escolha do turno da manhã feito por eles foi a melhor, uma vez 
que no turno da tarde existiam muitas lésbicas e que pela manhã os 
estudantes eram héteros e mais comportados.

Meus pais me matricularam de manhã e nós tivemos 
uma impressão dos estudantes da tarde como os 
péssimos, os horríveis, que não deveríamos entrar 
em contato, não falar, não ter vínculo, por que tinham 
muitas lésbicas e podiam nos influenciar. [...] Quando a 
gente ia fazer educação física no contraturno, a gente 
era encaminhado direto pelo porteiro para a quadra, 
sem ter contato com ninguém na hora do lanche, coisas 
assim, para não se misturar. A diretora e a vice falavam 
que era um tipinho de gente muito diferente (Letícia).

Quando foi transferida para outra escola, a situação foi seme-
lhante. A vice-diretora, que recepcionou Letícia e seus pais, dizia que 
à tarde prevaleciam estudantes gays e travestis. A vice-direção, dessa 
forma, “avisava o perigo” que era estudar com essas pessoas e que 
seus pais poderiam ouvir comentários de ser uma escola tomada por 
esse público, mas que isso não deveria ser motivo de preocupação, 
pois, apesar disso, “a escola era boa”.

Inegavelmente, podemos perceber como a identidade de 
pessoas fora da norma é tida como uma coisa contagiosa, perigosa e 
pervertedora, até por quem deveria assegurar que a escola fosse um 
espaço inclusivo, de proteção e de garantia dos direitos humanos e da 
cidadania. Mina nesses espaços um currículo contraproducente, que 
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ao invés de acolher e proteger sujeitos em vulnerabilidade, expostos 
aos diversos tipos de violência, permite a legitimação de práticas, não 
só de silenciamento de corpos não normativos, mas de incitação, repro-
dução e proliferação do discurso pautada na binaridade de gênero e na 
sexualidade dominante. Nesse espaço-tempo, se tecem contradições 
e disputas enviesadas, exterior à escola e no interior dela, em busca 
de uma substância pura dos gêneros, de produzir homens e mulheres 
normais e coerentes (LOURO, 2018).

Junqueira (2009) diz que, na verdade, essas instituições têm sido 
estabelecidas com a adoção e reprodução de normas e um conjunto 
de valores consagrados, atribuindo aos que não seguem a imagem de 
pecaminoso, doente, inferior, estranho e contagioso. Peres (2009), ao 
expor narrativas de travestis alijadas do seu direito à educação, por 
conta do preconceito que advinha de toda a instituição – inclusive da 
própria direção –, diz:

A escola, que deveria ser um lugar de inclusão e respeito 
da diversidade, muitas vezes perde a sua função e passa 
a desempenhar outras. Torna-se escola-polícia, esco-
la-igreja, escola-tribunal, orientadas por tecnologias 
sofisticadas de poder centradas na disciplina dos corpos 
e na regulação dos prazeres. Distanciam-se, assim, de 
uma das funções da educação: tornar as pessoas pre-
paradas para o convívio com as diferenças por meio da 
produção de sentimentos e atitudes de fraternidade, 
solidariedade e igualdade de direitos, valorizando o 
coletivo e garantindo o acesso à informação, sem o que 
é impossível às pessoas a construção de suas cidadanias 
(PERES, 2009, p. 249).

O ato de docentes e gestores não agirem contra os casos de 
violência e o fato de também serem por vezes os agentes de discri-
minação e reprodução de discursos heterocisnormativo, dá margem 
para que outros sujeitos se sintam livres e amparados para atentarem 
contra a dignidade de pessoas não normativas, o que torna essas viola-
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ções um ciclo de desumanização interminável. Letícia, ao refletir sobre 
as atitudes, as ações e não ações, dos profissionais da escola, diz que 
“[...] os alunos, vendo tudo isso, também se sentiam no direito de fazer 
o mesmo” (Leticia).

Segundo Torres (2010), muitos docentes, mesmo participando 
de formações continuadas, não se sentem confortáveis em abordar 
as temáticas de gênero e sexualidade na sala de aula. Grande parte 
da ausência de ações promotoras da positivação das identidades não 
normativas pode ser relacionada ao fato de que “muitas vezes ao 
levantar o debate sobre os direitos humanos da população LGBT ou 
simplesmente analisar questões da diversidade sexual, o/a educador/a 
terá que se haver com suas próprias questões” (TORRES, 2010, p. 52). 
Questões essas que são motivadas, em quase toda sua totalidade, por 
crenças religiosas e moralistas.

Gabriel, outro interlocutor e de identidade Gay, relatou o caso 
de um professor de história que chegou a comentar em suas aulas sobre 
o que a bíblia discutia sobre sodomia. Ao fazer isso, o docente realizou 
falas depreciativas quando passou a relacionar sodomia, enquanto 
práticas abomináveis por sua religião, com sujeitos homossexuais. 
Segundo o entrevistado, o docente, excessivamente religioso e reacio-
nário, foi afastado de seu cargo: “[...] não só por esse comentário. Mas, 
ele tinha esse preconceito contra homossexuais” (Gabriel).

Além disso, parece justo afirmar, até com base no relato de 
Gabriel, que as ações que serviriam para desestruturar práticas discri-
minatórias e excludentes não são incentivadas por medo, tanto o de se 
associar ao tema (TORRES, 2010), quanto o de “transformar” os jovens 
em homo, bi ou trans (BRITZMAN, 1996), como se fosse uma doença 
contagiosa, fato já relatado por Letícia anteriormente.

Muitas vezes essas questões circulam pouco nos espa-
ços formais de educação. Geralmente, o preconceito é 
tão forte que, se alguém fala sobre elas, já passa a ser 
considerado gay, lésbica, etc. O medo de muitos de ser 
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associado à diversidade sexual provoca uma seleção 
de temas extremamente preconceituosa [...] (TORRES, 
2010, p. 55).

Nossa entrevistada, Tracy, uma mulher transexual, sofreu 
inúmeras represálias e provou o sabor amargo de uma educação de-
sacolhedora. Não só ela, mas todos os que escapavam da linha frágil 
e tênue de normalidade na escola eram perseguidos, seja por alunos 
ou professores. Segundo Tracy, a escola não assumia atitudes para 
resolver os casos de violência que surgiam contra os estudantes não 
normativos. A única maneira que os estudantes tiveram a chance de 
aprender e dialogar sobre questões de gênero e sexualidade na escola 
foi com uma docente de sociologia.

Eles não tentavam resolver (os casos de preconceito e 
discriminação na escola), eu não sentia nenhum empe-
nho deles em tentar resolver. [...] A única coisa [inter-
venção] que eu vi na escola foi na matéria de sociologia. 
Para a gente entender as diferenças na sociedade. Eu 
achei bem legal essa matéria. Eu achava que nem tinha 
isso no currículo. Queria até ter estudado de novo. Que-
ria que continuasse aquela matéria (Tracy).

De acordo com Mafra (2019), a não ação da escola, a omissão, 
o silenciamento frente as violações e atentados à dignidade das iden-
tidades fora do padrão é estar convivente com tais práticas dentro da 
instituição. A escola foi durante muito tempo, e continua sendo sem 
dúvida, constituída dentro de configurações sociais, estruturada por 
valores e crenças, e que são resistentes aos processos de mudança em 
seu espaço (TORRES, 2010).

Os conhecimentos sobre as diferenças de gênero e sexualida-
de são assuntos condenados nas escolas, são considerados tabus e 
delicados para serem trabalhados naquele espaço. Mexer nas engre-
nagens desse saber-poder impacta as estruturas criadas em torno da 
normalidade sexo-gênero-sexualidade e não é saudável para a matriz 
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heterossexual que se questione e se problematize essas construções 
sociais. Não é que o assunto sexualidade e gênero esteja encerrado nos 
espaços escolares – ele existe, e é feito de formas quase imperceptíveis 
e naturalizadas – mas sim que o debate sobre a existência de outras 
formas de vivenciá-los é silenciado, omitido, proibido e demonizado.

Foucault (1988) afirma em seus estudos que o sexo foi posto 
exaustivamente em discurso, que as “verdades” sobre o corpo e a 
sexualidade foram proliferadas, mas tudo isso para normatizar e 
controlar o que se sabe sobre os temas, inviabilizando a legitimidade 
de outras formas de desfrutar prazeres e identidades, salvaguardando 
aquela que foi discursada como única, normal e natural.

O não dizer, o não pronunciamento, a não ação da escola, recaem 
contra as identidades fora do padrão uma cultura de omissão e negligên-
cia, sendo desmotivado e desvalorizado o debate sobre as sexualidades 
e sobre diversas formas de construir o gênero – a não ser que o discurso 
seja para reafirmar a todo instante a norma hegemônica.

A neutralidade, a omissão e o silêncio diante das desumaniza-
ções contra corpos que não seguem a regra de gênero e sexualidade é 
estar atinente com a violência contra esses sujeitos. Sem dúvida, que 
os próprios docentes e dirigentes escolares por praticarem a perse-
guição e proferirem discursos inflamados de preconceito e de reforço 
heterocisnormativo se constituirão como atores dessa Pedagogia da 
Conivência, mas o fato de também se calarem, de não interpelarem, 
não os tornam menos cúmplices dessa perversa forma de educar os 
corpos desviantes.

De acordo com a psicóloga especialista em sexualidade pela 
Universidade Católica de Brasília (UCB), Claudiene Santos, estudantes 
não normativos demandam de esforços grandiosos para se manter 
naqueles espaços que não os desejam. Segundo ela “como ela pode 
estar em um lugar em que os outros não a aceitam como ela é de 
verdade? A consequência geral é a evasão” (TORRES, 2010, p. 46). Ela 
ainda acrescenta que os educadores são conviventes com os processos 
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de desumanização e exclusão por não intervir e nem responsabilizar os 
culpados pelas agressões.

Essa Pedagogia irá demonstrar quem merece ser visto dentro 
de um horizonte de humanidade e quem necessita aprender “na 
marra” que não é bem-vindo e nem merece atenção. Será sempre 
um instrumento útil para a manutenção de corpos normais e para a 
produção dos interditos contra sujeitos anormais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola cumpre muito bem sua função enquanto dispositivo 
de sexualidade, regulando performances, desejos e identidades. 
Reúne uma série de tecnologias para ter nas rédeas cada corpo ali 
presente. Utiliza mecanismos que servem para garantir que a regras 
sejam naturalizadas e cumpridas. Faz uso de uma infinidade de instru-
mentos práticos e simbólicos que intencionam consertar os desvios e 
as anormalidades dos sujeitos. Com isso, ações da escola, e também 
as não ações, se dão na direção da manutenção da ordem estabelecida 
na sociedade, ajustando a imperfeição do corpo e as rebarbas que 
danificam o modelo binário ideal, rejeitando os insolentes que teimam 
em se voltar contra “sua natureza”.

Não é interessante para a norma legitimada na escola tratar 
sobre questões que vão contra ao que os demais dispositivos da 
sociedade pregam e acreditam. Nem é de seu interesse intervir em 
situações de discriminação e preconceito e nem acolher sujeitos não 
normativos. Pelo o contrário, a educação escolar reproduz aquilo que 
está lá fora, na ordem social, porque ela foi feita para isso, nasceu 
espelhada na sociedade, perpetuando modos de vida, a cultura domi-
nante, discursos normativos e performatividades.

Vimos que a Pedagogia da Conivência reúne tanto as práticas e 
discursos inviabilizadores da diferença de gênero e sexualidade, quan-
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to o não fazer, o não interpelar e o silenciamento perante as violações 
contra sujeitos não normativos. Tais sujeitos não normativos são tanto 
os indivíduos de identidade LGBTQIA+, quanto até mesmo heterosse-
xuais de performances fora do padrão, de comportamentos e gostos 
fora da masculinidade ou feminilidade hegemônica.

Os silêncios potencializados com as deslegitimações simbólicas 
e concretas das subjetividades lançadas à curva da anormalidade faz 
com que essa Pedagogia tome cada vez mais forma e se enraíze nos es-
paços escolares, dificultando o acolhimento às diferenças, prejudicando 
o desempenho de todos os estudantes – pois a todo momento se luta 
para permanecer no padrão e não ser alvo de violações – impedindo 
a desestabilização de práticas e discursos desumanos, inviabilizando, 
também, a construção de relações humanizadas e de respeito.

É interessante notarmos que questões relacionadas às diferen-
ças, quando não resvaladas ao puro silêncio, quase sempre só apare-
cem na escola se o objetivo é dar continuidade aos discursos e práticas 
sociais e morais que excluem e discriminam sujeitos não normativos. 
Raramente essas abordagens intencionam promover um ambiente 
inclusivo e democrático para todos e todas.
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EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE: REFLEXÕES 
PEDAGÓGICAS PARA DESCONSTRUIR 
UMA ESCOLA OPRESSORA E BINÁRIA

Marco Aurélio de Almeida Soares

RESUMO
A respeito de as populações LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Tran-
sexuais e Transgenêros) constituírem um número significativo da população 
brasileira, seus desafios ainda contam com certa invisibilidade em diversos 
campos da sociedade. Entretanto, pesquisadores e teóricos dos Estudos de 
Gênero defendem à consolidação que essa parcela da população no país 
deve se expressar livremente, mesmo com a cultura binária hegemônica, 
estabelecido para designar a natureza dos corpos, tendo forte impacto nas 
concepções e orientações sobre valores morais. Indagamos se é possível 
reconhecer nas experiências educacionais com LGBT elementos constitutivos 
de uma pedagogia decolonial e se práticas educativas vivenciadas por esses 
movimentos podem ser consideradas na gênese da luta por uma educação 
intercultural no Brasil. Para realizar este estudo foi necessária a pesquisa 
bibliográfica, e os resultados apontam que o pensamento da sociedade em 
relação a educação no Brasil dialoga com conceitos fundamentais da edu-
cação intercultural. Sua trajetória evidencia a existência de uma constante 
tensão entre a manutenção da lógica eurocêntrica e a proposição epistêmica 
da população LGBT.
Palavras-chave: Educação. Sexualidade. Escola. Reflexões Pedagógicas. Po-
pulação LGBT.
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INTRODUÇÃO

A população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transe-
xuais e Transgêneros) constitui um número significativo da sociedade 
brasileira, mesmo tendo grandes movimentos relacionados aos seus 
direitos, ainda possui certa invisibilidade em diversos campos da so-
ciedade, inclusive na Educação. Atualmente, estudiosos da temática 
defendem que essa parcela da população no Brasil deve se expressar 
livremente, mesmo com a cultura binária hegemônica tendo forte 
impacto nas concepções e orientações sobre valores morais.

A partir dos estudos de Judith Butler (2003, p. 25) é possível 
compreender que um “efeito do aparato de construção cultural que 
designamos por gênero”, nesse sentido, busco enquanto objetivo ge-
ral apresentar algumas reflexões pedagógicas que auxilie a escola no 
processo de desconstrução de um pensamento hegemônico, opressor 
e binário, ainda presente nesse espaço de formação.

Para dar conta do objetivo proposto, o texto está organizado 
em três momentos, sendo: analise na literatura existente sobre as prá-
ticas educacionais relacionadas ao tema, apresentação da relevância 
do tema, tendo a intenção de diminuir a discriminação nas escolas 
e por fim, a escrita de elementos pedagógicos que ajudam a realizar 
uma discussão sobre o currículo educacional no impacto nas relações 
de respeito da população LGBT.

A escolha do tema resultou do interesse pessoal, principal-
mente por acreditar que, independentemente da cor da pele ou da 
escolha sexual, é sempre um momento oportuno de discutir e de criar 
estratégias para diminuir o sofrimento de quem é discriminado pela 
moralidade obsoleta da sociedade, facilitando a transformação dessa 
moralidade em valores de respeito e afetividade para com o próximo.
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CONVERSANDO SOBRE SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: 
ESCRITOS PRELIMINARES

Sílvio Gallo (2006) em artigos e obras que aprofundam temáticas 
sobre a educação como ato criador, pela multiplicidade de encontros 
possíveis, em torno de uma filosofia pautada na diferença de gênero.

Nesse contexto, movimentos culturais sociais são constante-
mente formados e, algumas vezes, excluídos por outras formas de ma-
nifestação cultural que, se utiliza de um olhar etnocêntrico1, colonial 
e hierárquico.

A diversidade de culturas no Brasil é de grande relevância, tanto 
para pensar a sociedade e a educação. Nesse sentido, Santos (1987, p. 
20-21) nos mostra que a cultura é “[...] tudo aquilo que caracteriza a 
existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior 
de uma sociedade”. formações alternativas, sínteses do embate entre 
o velho e o novo.

Nessa mesma direção, Hall (1997b, p. 16) apresenta que a 
intensificação das trocas culturais, por intermédio das tecnologias da 
informação, institui a possibilidade de se aprofundar as diferenciações 
culturais, inclusive com o surgimento de novas; com este modo de ver 
as perspectivas culturais, diante da aceleração do tempo e da diminui-
ção dos espaços, o autor contrapõe-se a pensadores que defendem a 
ideia de que em pouco tempo, pode ocorrer uma cultura única, homo-
geneizada em termos globais. Diante de tantas passagens históricas, 
pensamentos, estilos de vida, enfim, tanta diversidade pode-se afirmar 
nas palavras de Santos (1987, p. 16) que:

[...] é importante considerar a diversidade cultural interna 
à nossa sociedade; isso é de fato essencial para compre-
endermos melhor o país em que vivemos. Mesmo porque 

1  Etnocentrismo é um conceito da Antropologia definido como a visão demonstrada 
por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, portanto, 
num plano mais importante que as outras culturas e sociedades.

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732018000300083&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&B13
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essa diversidade não é só feita de ideias; ela está também 
relacionada com as maneiras de atuar na vida social, é 
um elemento que faz parte das relações sociais no país. A 
diversidade também se constitui de maneiras diferentes 
de viver, cujas razões podem ser estudadas, contribuindo 
dessa forma para eliminar preconceitos e perseguições de 
que são vítimas grupos e categorias de pessoas.

Diversidade é o reconhecimento da pluralidade de culturas pre-
sentes em sociedade. Com sua multiplicidade de significados, exigindo 
postura ética e política de respeito para a convivência democrática, ao 
passo que diferença é o processo de constituição e hierarquização des-
tes significados múltiplos nas interações sociais, dentre a diversidade 
sexual em busca de transformação da realidade social de preconceito, 
discriminação e exclusão existente nas escolas.

Para Muller (2013, p. 21), “uma educação sexual de qualidade 
é aquela que pode originar constantes reflexões sobre temas coletivos 
ou individuais”. Dessa forma, a escola deve respeitar as experiências 
vividas pelos alunos, com a finalidade de descontruir a visão binária e 
tradicional. É necessário ainda que se reconheça a sexualidade além da 
binária, entre a diversidade de identidade de gênero que surge na esco-
la, que está vinculada a rotina dos estudantes, ao prazer e ao bem-estar, 
associando-se às diferentes dimensões do espectro da identidade de 
gênero. Portanto, o trabalho da educação sexual dentro das instituições 
é da promoção do bem-estar do estudante (BRASIL, 2000).

Ao falar de sexualidade, o educador deverá estar atento a 
muitas questões, pois o assunto abrange muitos preconceitos, tabus e 
crenças. Além disso, a sexualidade é entendida como algo inerente ao 
ser humano, que se manifesta a partir do nascimento e vai até o mo-
mento da morte, apresentando diferentes formas, de acordo com cada 
etapa do desenvolvimento. Deste modo, acreditamos que se discute 
sexualidade desde da Educação Infantil que irá se desenvolver a partir 
dos primeiros dias de vida e irá se manifestar de maneiras diferentes 
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em todo período da infância. Portanto, a sexualidade, assim como a 
inteligência, será construída desde as suas possibilidades pessoais até 
a sua interação com o meio social e cultural (BRASIL, 2000). A escola, 
espaço privilegiado para a formação humana, precisa abordar essas 
temáticas por meio dos conteúdos.

Além disso, os estudantes anseiam por conhecimento, os 
docentes se interessam por modos “certos” de ensinar, formas “ade-
quadas” de avaliar ou por conhecimentos “legítimos”; a não ser para 
problematizar essas comprovações, esses modos, essas formas e 
esses conhecimentos (PARAÍSO, 2004). Nesse contexto, a atuação dos 
professores se apresenta como uma importante tarefa, pois, apesar 
de termos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN2, nem todas as 
escolas brasileiras praticam esta temática em seus currículos.

O campo Educacional é pautado por intervenções em diversos 
documentos norteadores, pensando em práticas educacionais, currí-
culos e pedagogias que apontam para a abertura, a transgressão, a 
subversão, a multiplicação de sentidos e para a diferença. Nos PCN, a 
sexualidade é tratada da seguinte forma:

Tome-se como exemplo a discussão do tema da homos-
sexualidade. Muitas vezes se atribui conotação homos-
sexual a um comportamento ou atitude que é expressão 
menos convencional de uma forma de ser homem ou 
mulher. Ela escapa aos estereótipos de gênero, tal como 
um menino mais delicado ou sensível ser chamado de 
“bicha” ou uma menina mais agressiva ser vista como 
lésbica, atitudes essas, discriminatórias. Em cada perí-
odo histórico e em cada cultura, algumas expressões 
do masculino e do feminino são dominantes e servem 
como referência ou modelo, mas há tantas maneiras de 
ser homem ou mulher quantas são as pessoas. Cada um 
tem o seu jeito próprio de viver e expressar sua sexu-
alidade. Isso precisa ser entendido e respeitado pelos 
jovens (BRASIL, 1998a, p. 325).

2  BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, 
orientação sexual. Brasília, DF: MEC: SEF, 1997. 164 p.
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No entanto, o que se percebe é que o caráter não obrigatório 
dos PCN faz com que o trabalho com o mesmo seja negligenciado na 
escola e com isso, as ações desenvolvidas pela escola nesse campo 
acabam sendo esporádicas ou mesmo inexistentes, pois são despreza-
das pelo grupo gestor e até mesmo por parte dos educadores, que não 
veem os PCN como conteúdo bem-vindo em suas salas de aula.

CURRÍCULO EDUCACIONAL E A DIFERENÇA NAS RELAÇÕES 
DE RESPEITO

Ruth Sabat (2001, p. 16), nos mostra que o currículo cultural 
é um conjunto de reforços constituídos e constituidores de relações 
sociais “faz parte de uma pedagogia específica, composta por um 
repertório de significados que, por sua vez, constroem e constituem 
identidades culturais hegemônicas”. Diante desses escritos da autora, 
é possível identificar o quanto a escola foi incumbida, desde seu início, 
de separar os sujeitos numa perspectiva binária.

Esse momento apresentado faz refletir e compreender a ideia de 
uma visão de quem tem acesso e de quem poderia permanecer. A visão 
ampla da comunidade escolar, que o escrito demonstra nos mostra o 
quanto a escola é dividida com padrões binários no seu dia a dia.

Ainda, nessa discussão, Louro (2000, p. 57) nos apresenta 
que “A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 
começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes”. 
A escola e continua sendo motivo de humilhações e rejeições, ou sair 
definitivamente do universo escolar, conforme dados da Unesco, em 
que 39% dos jovens estudantes abandonam a escola por ser alvo 
de homofobia discriminação por expor a sua identidade de gênero. 
Junqueira (2009, p. 45), trazendo como consequências futuras má qua-
lificação profissional, “ocupações de menor prestígio social e menor 
poder aquisitivo, e marginalização social”.
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A postura dos educadores quanto à multiplicidade e à plurali-
dade da sexualidade, a identidade de gênero dos estudantes também 
é algo a ser discutido e refletido, o preconceito existente em relação à 
exposição da identidade de gênero, com a sexualidade fluida e princi-
palmente à homossexualidade como algo errado e pecaminoso é algo 
importante de ser desenvolvido no ambiente escolar.

Segundo Maia, Mendonça e Góes (2006, p. 12), muitos educa-
dores possuem dificuldades em orientar seus alunos, que pode ser por 
razões pessoais, por falta de “informações específicas voltadas para a 
área da sexualidade e até mesmo por falta de orientação e de recursos 
metodológicos que ajude o professor ou a professora a compreender 
como realizar uma orientação sexual adequada”.

Porém, a formação destes profissionais ao se trabalhar com a 
temática é de grande importância para que se possa evitar a passagem 
de conceitos pessoais, preconceitos ou ideias inadequadas. Para o 
autor, deve-se reconhecer a importância de se falar sobre o assunto 
dentro das instituições e afirmar que os professores necessitam de cur-
sos de extensão, palestras, formações para em que se possa trabalhar 
com o tema, pois dialogar sobre sexualidade na Educação permitirá 
às crianças obter informações adequadas a respeito das questões que 
se referem ao seu momento de desenvolvimento e às questões que 
o espaço coloca o indivíduo (NUNES, 2010). Seria necessário que a 
comunidade escolar tenha acesso a “uma formação para compreen-
der a diversidade de gênero que se encontra na escola, para tentar 
humanizar o tratar da sexualidade com os alunos da unidade escolar, 
tendo uma postura profissional”, consciente no tratar das identidades 
de gênero (BRASIL, 1998a).

Segundo Maia, Mendonça e Góes (2006) é indispensável a 
formação continuada dos educadores no campo da sexualidade, com 
a intenção de se organizarem de modo apropriado e com respaldo te-
órico para assumir a tarefa de orientação sexual no ambiente escolar.
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De acordo com Holanda et al. (2010), existem impedimentos 
para a efetivação de estratégias que garantam o desenvolvimento da 
sexualidade saudável, tais como a falta de preparo e a insegurança 
para lidar com este tema, que é cercado de tabus e de superstições, 
tanto por parte dos familiares como dos educadores. Ou seja, os 
indivíduos inseguros e que não possuem um preparo adequado aca-
bam encontrando barreiras para auxiliar as crianças sobre o assunto. 
Quando se discute sobre os temas da sexualidade humana, é preciso 
que o instrutor possua atributos, tais quais: sensibilidade, habilidade, 
aprendizado e atualização.

O educador deve estar organizado e disposto para lidar com 
valores, tabus e preconceitos. Muitas vezes, todavia, permanece sem 
material com elementos apropriados relacionados à temática, e acaba 
por oferecer abordagens inteiramente biológicas para direcionar a 
atuação do educador frente às crianças, e assim não deixar aparecer 
os próprios questionamentos, ansiedade e medos (BRÊTAS, 2006).

Nunes (2012, p. 45) discute que a educação sexual nas insti-
tuições apresenta desafios por parte dos profissionais da educação, 
“observando-se que alguns educadores não debatem sobre o assunto 
com seus alunos”. Entretanto existem educadores que conseguem 
apresentar e articular sobre o tema, e percebem a importância para 
o desenvolvimento das crianças (BRASIL, 2000). No âmbito familiar 
se fala da sexualidade, indiretamente (BRASIL, 2000). Sabemos que é 
na escola com o convívio com os colegas que a sexualidade começa a 
com maior intensidade. É o ambiente escolar que assume a função de 
direcionar e explicar através da educação sexual, tendo como papel a 
orientação dos estudantes (LIMA et al., 2010).

Desse modo, a educação sexual feita nas instituições poderá 
auxiliar as famílias e os educadores, promovendo prevenção de fu-
turos problemas em relação à saúde, tendo o amadurecimento dos 
indivíduos sem preconceitos nem traumas, entre outras questões 
(LIMA et al., 2010). Percebe-se que a orientação sexual realizada nas 
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instituições não substitui e nem concorre com a função da família, mas 
sim complementa, diálogo é um momento singular de partilha, uma 
vez que pressupõe um exercício de escuta e fala.

Segundo Ryckebusch (2011), a Roda da Conversa se tornou 
uma válvula de escape na escola para explicar e orientar as dúvidas dos 
estudantes uma prática educativa essencial na escola, tem como finali-
dade a efetivação do diálogo, na qual os estudantes abordam diversos 
assuntos, sem intenções predeterminadas, por parte dos educadores 
com relação aos propósitos envolvidos na situação.

É um espaço para a troca de informações, experiência e troca 
de ideias, um exercício na qual os estudantes podem ampliar o seu 
conhecimento, trocar experiências, perguntar, expor seus pensamen-
tos, tirar suas dúvidas (BRASIL, 1998b). O professor deve organizar e 
garantir os espaços de participação de todos os alunos, respeitando o 
diálogo, o respeito a escuta (RYCKEBUSCH, 2011).

Uma preocupação que surge entre os professores é se existe 
uma série/idade adequada para se discutir sobre esses elementos, 
sendo que a escola e o ambiente social observam a criança como um 
indivíduo assexuado e inocente. Consequentemente surge a proposta 
que “o educador discuta sobre sexualidade com esta população, po-
derá despertar prematuramente comportamentos inadequados por 
parte delas (entendendo a sexualidade como ato sexual), ou seja, acre-
ditam que a informação pode estimulá-los a ter experiências sexuais” 
(RIBEIRO; SOUZA; SOUZA, 2004).

É uma discussão complexa, que divide opiniões entre os pro-
fessores em dois grupos: “o primeiro acha que a abordagem do tema 
na escola pode estimular a sexualidade antes da idade adequada, já 
o segundo grupo concorda que a discussão sobre o tema é impor-
tante, auxiliando as crianças em algumas questões, como aspectos 
de cuidado de si, as identidades sexuais, representações de gênero, 
entre outras questões” (RIBEIRO; SOUZA; SOUZA, 2004). No entanto, 
“é importante considerar que o educador é responsável por ativar a 
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reflexão da vivência, sendo ele um sujeito participante da construção 
do conhecimento da criança”, tendo que o ambiente escolar tem a 
função de estimular o desenvolvimento deste indivíduo como cidadão 
(PEREIRA, 2011), que se tenha como enfoque principal não “transmitir 
conhecimentos”.

Às vezes, a grande dificuldade da família é saber a maneira 
correta de se expressar nesse momento para não aguçar ainda mais 
a curiosidade das crianças, sendo o diálogo um momento de suma 
importância.

Existem outras fontes, além da família e escola, que igualmente 
influenciam a vida das crianças diante da sua sexualidade, tais como: 
livros, sujeitos não pertencentes a sua família, e especialmente nos 
dias atuais, os meios de comunicação social. Pode-se constatar que 
muitas crianças detêm informações sexuais com embasamento na 
mídia, não possuindo capacidade de entender por completo o signifi-
cado das mensagens fazendo com que estabeleçam ideias e conceitos 
equivocados, criando fantasias sobre o tema, que são levados para 
dentro da escola, e cabe à instituição ampliar a ação crítica, reflexiva e 
educativa deste aluno (BRASIL, 2000).

Pelo fato da televisão ser o principal meio de comunicação, ela 
tem o poder de criar padrões de comportamento, difundir informações, 
chegando a ter mais força para ensinar do que a escola e a família; ob-
serva-se que as crianças tendem a justificar o que dizem ou fazem com 
afirmativas como “eu vi na TV”. É possível perceber o quanto a mídia 
assume um papel que altera as visões e comportamentos referentes à 
sexualidade, “vinculando imagens eróticas que estimulam as crianças 
a apresentar comportamentos inadequados. Pode-se constatar que as 
campanhas educativas nem sempre são apropriadas a esse público, 
onde se percebe ainda uma grande quantidade de condutas morali-
zantes e preconceituosas” (BRASIL, 1998a).

De acordo com Suplicy (1985), as perguntas sobre as diferenças 
genitais entre meninos e meninas e as comparações feita pelas crian-
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ças devem ser respondidas de forma simples, sendo modificadas de 
acordo com o crescimento da criança. Nos ciclos iniciais (idades mais 
precoces), a manipulação curiosa e prazerosa das diferenças genitais é 
frequente, e sua intervenção deve-se dar de modo a apontar a incon-
formidade de determinados comportamentos às normas do convívio 
educacional, não cabendo a reprovação ou aprovação dessas atitudes, 
mas sim contextualizá-las (BRASIL, 1998a).

A questão da identidade sob o enfoque cultural coloca, assim, 
um enorme ponto de interrogação sobre a tradição disciplinar, sobre a 
divisão do conhecimento em campos específicos, fechados, absolutos, 
incomunicáveis. Para os autores Moreira e Candau (2006, p. 45) uma 
educação de qualidade deve permitir ao estudante ir além dos referen-
tes de seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando-o, “de modo a 
tornar-se um sujeito ativo na mudança” de seu contexto. Para que isso 
ocorra, são indispensáveis conhecimentos e experiências escolares 
que garantam ao aluno uma visão acurada da realidade em que está 
inserido, favorecendo-lhe uma ação consciente no mundo imediato e 
que contribuam para a expansão de seu universo cultural.

O currículo constitui um território de conflitos e contestações, 
um espaço de luta pela transformação de relações de poder (MOREI-
RA; CANDAU, 2006, p. 14).

O plano e o desafio do currículo consistem na coerência 
conectiva (integração), ou seja, no modo de assegurar 
a articulação coerente entre os grupos de conheci-
mento. Os princípios balizadores dessa integração são: 
contiguidade, relevância em termos da vida cotidiana 
e interesse.

Ainda segundo o autor, não se ter garantia de que os alunos 
alcançarão estágios conceituais enquanto percorrerem os grupos de 
conhecimentos relevantes. Dessa forma, pode-se afirmar que:
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A pluralidade de culturas hoje, tanto no interior de cada 
país quanto entre os diferentes países do globo, convive, 
ao mesmo tempo, com fortes tendências de homoge-
neização cultural, bem como com a criação de materiais 
culturais híbridos (HALL, 1997b).

Dessa forma, a formação cultural da identidade coloca em 
dúvida a própria possibilidade de um sujeito monolítico, concluso e 
fixo. Um desafio e ao mesmo tempo uma contribuição ao pensamento 
contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos pensar na diversidade brasileira como traço funda-
mental na construção de uma identidade nacional, onde a divisão da 
sociedade em raças e preferências sexuais não pode acontecer, pois 
todos são seres humanos com os mesmos direitos e deveres, portanto 
as práticas de discriminação devem ser abolidas, de forma que as 
diferenças externas deixem de ser um fator determinante de superio-
ridade ou inferioridade entre as pessoas.

A sexualidade é um conceito dinâmico e complexo, aplicado 
para englobar uma série de aspectos da condição humana, tais como 
sexo, identidades, gênero, orientação sexual, representações sociais e 
de gênero, papeis sociais, política, entre outros. 

No entanto construções historicamente elaboradas acerca da 
sexualidade, “tabus” que ainda permanecem no imaginário popular, a 
redução desse vasto conceito ao ato sexual, interferem negativamente 
no processo de desconstrução de um modelo heteronormativo, o qual 
excluí a diversidade e formas singulares de se vivenciar a sexualidade.

Por meio das análises realizadas, constata-se que a sexualidade 
está presente no contexto escolar, e o educador deve estar preparado 
para lidar com essas questões, evitando opiniões pessoais e reconhe-
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cendo a importância de se falar sobre o assunto dentro das instituições. 
Para isso, os profissionais da educação precisam de capacitações para 
obter informações a respeito do tema e como lidar com eles de forma 
adequada em cada etapa do desenvolvimento infantil.

Na instituição, a orientação sexual deve ser atribuída a educa-
dores devidamente capacitados e preparados para esta função, respon-
dendo às dúvidas que as crianças apresentarem. Devido às transforma-
ções corporais e mentais da criança, é necessário o acompanhamento 
e orientação adequados para a sua formação integral como indivíduo.

A relação da família e da escola no processo de orientação sexu-
al da criança é de grande importância, pois a família é o primeiro lugar 
que a criança obtém as primeiras informações, sejam elas indiretas 
ou diretas, e a escola terá o papel de ensinar e desfazer as distorções 
aprendidas seja por meio da família ou por outros meios.

Estudos sobre a educação sexual, principalmente voltada 
para professores da Educação Infantil, são contribuições que podem 
enriquecer a atuação de profissionais beneficiando-lhes com uma 
melhor preparação e, consequentemente, fazendo com que as crian-
ças estejam mais bem orientadas sobre a sexualidade. Desse modo, 
quanto mais se falar e questionar sobre o tema, mais conscientização 
será propiciada; esclarecendo inclusive os preconceitos e tabus dentro 
da própria cultura em que a criança está inserida, e conservando a 
constituição da cidadania destes indivíduos.

A identidade de gênero e sexualidade se multiplicam e se diver-
sificam, no espaço escolar, este artigo tentou apresentar um corpo de 
pesquisas engajadas no movimento compreender “as formas de viver 
a sexualidade são produzidas, ensinadas e fabricadas ao longo da vida, 
através de muitas pedagogias escolares, familiares, culturais; através 
de muitas instâncias e práticas” (PARAÍSO, 2004, p. 284). Há muito a 
se caminhar, em relação a formação da comunidade escolar reflexão, 
sobre a construção social das identidades de gêneros e a orientação 
sexual que perpassa na escola. Cabe, então, ressaltar sobre o papel da 
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educação e do currículo para discutir sexualidade na escola, à compre-
ensão da adolescência, à concepção de vida em sociedade que ainda 
tem uma visão binária, tendo o respeito às diferenças, especialmente 
nas identidades de gênero que encontramos no dia adia da escola.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta uma análise crítica de duas coleções de livros didá-
ticos, utilizados na disciplina de Biologia de uma escola pública de Salvador. 
Requestou evidenciar como a temática diversidade de orientações sexuais se 
apresenta nesses livros, se há ou não o silenciamento desse tema, conside-
rando as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do Programa 
Nacional do Livro Didático. Estes, destacam a importância da inserção desse 
tema nos materiais didáticos como estratégia de enfrentamento à discrimi-
nação, homofobia e transfobia, no ambiente escolar. Como procedimento 
metodológico, foi realizada a análise documental de seis obras que compõem 
duas coleções de livros de Biologia do Ensino Médio. Os resultados encon-
trados apontam a presença do tema nos livros, todavia discussões pouco 
problematizadas e conceituações problemáticas que refletem a manutenção 
de uma lógica hegemônica, heteronormativa e branca.
Palavras-chave: Livro Didático. Orientação Sexual. LGBT+. Ensino de Biologia.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho resulta de uma pesquisa desenvolvida no 
Programa Residência Pedagógica – RP na Universidade Federal da Bahia 
que teve início no ano de 2018. Nesse contexto, a RP do subprojeto de 
Biologia buscou atrelar a formação docente dos licenciandos à pesquisa. 
Substancialmente, a pesquisa-formação parte do pressuposto que “to-
dos os sujeitos envolvidos formam e se formam em contextos plurais de 
situações de trabalho e aprendizagem” (SANTOS; WEBER, 2014).

Partindo das análises e reflexões realizadas ao longo dos 
encontros entre a coordenadora, residentes, professoras precepto-
ras e convidados, depreendemos que nossas vivências foram e são 
atravessadas por opressões ao longo da formação educacional bási-
ca, as quais influenciam diretamente o desempenho escolar ou, até 
mesmo, a nossa permanência nestes espaços (JOCA, 2013). A partir 
das observações e do aprimoramento a escuta sensível, percebemos 
a dificuldade da comunidade escolar em trabalhar temas transversais, 
como orientado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio, os Pcnem (BRASIL, 2002). Deste modo, cumprimos a deman-
da da pesquisa em um projeto amplo, investigando percepções dos 
estudantes e analisando livros didáticos sobre o tema diversidade de 
orientações sexuais. Todavia, neste texto, nos debruçamos sobre este 
último desmembramento.

Os livros didáticos são artefatos de grande relevância na histó-
ria da educação e na institucionalização do ensino. Para além de um 
manual que exterioriza saberes científicos universais selecionados a 
partir de uma base curricular, ele simboliza um avanço na busca pela 
democratização da educação. Além disso, em colégios em vulnerabi-
lidade socioeconômica, constitui talvez, a única fonte de informação 
científica didática acessível (FONTES, 2008). Stray (1993, p. 77-78), o 
define como um produto cultural híbrido, que nasce no “cruzamento 
da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade”.
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Visto sua importância, o livro didático constitui-se como um 
dos principais dispositivos utilizados pelos docentes nas suas diversas 
disciplinas da Educação Básica, de modo que não é difícil encontrar 
docentes que seguem rigorosamente os conteúdos abordados por es-
tas obras, tanto seu currículo, quanto sua ordem (SOUZA; COAN, 2013; 
SANTANA; WALDHELM, 2009).

Segundo Rios e Santos (2008), a seleção desses livros nas es-
colas públicas brasileiras ocorre por intermédio dos professores que, 
através do guia do livro didático, elegem uma coleção por disciplina 
para o período de quatros anos. Essa eleição é realizada por meio da 
avaliação do material, importante etapa pedagógica, uma vez que 
implica na necessidade de atualizações desses artefatos, e da urgência 
da contextualização e inserção de temas sociais, local e global, muitas 
vezes controversos, que atravessam a existência humana.

Os livros de Biologia, sobretudo seus discursos, por exemplo, 
são espaços privilegiados para reflexão de diversos temas que mar-
cam a diversidade humana (VIEIRA; CHAVES, 2005). Dentre alguns 
destes, a disciplina de Biologia e Ciências são as que recebem a maior 
responsabilidade de inserir a temática de sexualidade e dentro dela, 
a diversidade de orientações sexuais (SOUZA; COAN, 2013). Apesar 
disto, Fontes (2008) destaca que “a palavra diversidade parece ser 
ofuscada por sexualidade, a qual possui sentido mais limitado, quase 
sempre”. A mesma autora elenca que os livros didáticos carregam uma 
contribuição para a invisibilidade das sexualidades destoantes da he-
teronormatividade. Tais temas são, por vezes, evitados ou trabalhados 
superficialmente pela própria comunidade escolar, em específico na 
sala de aula, acreditando não estarem preparados e/ou pela ausência 
de materiais que os auxiliem (GONÇALVES; PINTO; BORGES, 2013). 
Todos esses fatores omitem a valorização da autoestima de diversos 
estudantes e reforçam o bullying no ambiente escolar.

Segundo o relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas da Universidade de São Paulo (Fipe/USP), em uma pesquisa 
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encomendada pelo Ministério da Educação, as principais vítimas de 
bullying no ambiente escolar são pessoas homossexuais, negros e 
pobres (BRASIL, 2009). Dentre estes, como mostra a pesquisa, homos-
sexuais são os mais vitimizados em ambiente escolar, caracterizando 
o bullying homofóbico (DINIS, 2011), constituindo 40% dos casos, a 
maior porcentagem dentre as vítimas (BRASIL, 2009).

Estes dados demonstram a urgência em discutir sexualidade e 
orientação sexual na escola, como indicam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio, os Pcnem (BRASIL, 2002). Sobretudo nas 
aulas de biologia, o conhecimento enviesado pode ser utilizado para 
perpetuar e legitimar preconceitos culturais e historicamente insti-
tuídos (ANDRADE, 2004), como é o caso das ideias racistas e contra 
a diversidade de gênero e sexualidade, sustentadas pela biologia e 
medicina do século XIX (HILÁRIO, 2019). Todavia, essa temática vem 
ganhando resistência de setores conservadores, e já não se encontra 
presente nos Temas Contemporâneos Transversais da Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2019).

Uma das competências sugeridas pelos Pcnem (BRASIL, 2002) 
dialoga intimamente com o caráter do presente trabalho, que envolve 
discussão e argumentação de temas da ciência que ultrapassem pre-
conceitos e tabus. Esta competência envolve:

Analisar de que maneira textos didáticos, revistas, 
jornais, programas de tevê e rádio tratam questões 
relativas à sexualidade como as questões de gênero, as 
expressões da sexualidade, as relações amorosas entre 
jovens, às doenças sexualmente, transmissíveis, distin-
guindo um posicionamento isento, bem fundamentado 
do ponto de vista científico, da simples especulação, do 
puro preconceito ou de tabus (BRASIL, 2002).

O Programa Nacional do Livro Didático, orienta também que 
os conteúdos desses livros devam contemplar, os seguintes princípios 
éticos e de cidadania, Promover positivamente a imagem da mulher; 
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abordar a temática de gênero, visando à construção de uma socieda-
de não sexista, justa e igualitária; contribuir para uma ética plural e 
democrática, possuindo representação da diversidade de gênero; e 
não apresentar estereótipos ou atitudes preconceituosas de qualquer 
espécie (BRASIL, 2008 apud RIOS; SANTOS, 2008, p. 335-336).

Outrossim, Fontes (2008) problematiza a limitação do tema 
sexualidade que parece ofuscar subtemas como orientação sexual, 
mostrando a importância de rever livros didáticos, já que, historica-
mente, carrega uma contribuição para invisibilidade das sexualidades 
destoantes da heteronormatividade.

Desta forma, apesar da vasta análise de livros didáticos e 
paradidáticos de Biologia em outros trabalhos científicos, já existem 
e estão sendo utilizadas novas produções, como a coleção #Contato 
Biologia (OGO; GODOY, 2016) que ainda não foi objeto de estudos 
acadêmicos. Embasado nestes pressupostos, esse trabalho se propôs 
analisar como os livros de biologia do Ensino Médio, de uma escola 
pública de Salvador, abordam a diversidade de orientações sexuais, se 
abordam e quais os discursos, símbolos e conteúdos veiculados a eles.

OBJETIVO

Embasados nestes pressupostos, o presente estudo objetivou 
analisar a presença ou ausência de abordagens sobre a diversidade de 
orientações sexuais, bem como os discursos e conteúdos veiculados 
nos livros didáticos de Biologia do Ensino Médio, adotados pelos pro-
fessores de um colégio estadual do município de Salvador, Bahia.

Desta maneira, buscou-se responder às seguintes questões de 
pesquisa:
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Os livros didáticos utilizados tratam do tema diversidade de 
orientações sexuais? Quais conteúdos são explícita e implicitamente 
veiculados quando se trabalha com essa temática? Há determinismos 
biológicos em relação à sexualidade? Quais? Quais comparativos po-
dem ser levantados em relação aos livros utilizados em anos anteriores 
(2015, 2016, 2017) e os utilizados atualmente?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método de estudo da presente pesquisa se deu pela análise 
documental de duas coleções de livros didáticos de Biologia, utilizados 
nos últimos anos na escola-campo no município de Salvador, Bahia. O 
estudo, com natureza qualitativa, diagnosticou as citações ao tema, 
submetendo-as à análise crítica do conteúdo explícito e implícito, das 
descrições e representações. Soma-se ainda um comparativo entre a co-
leção utilizada entre 2015-2017 e a outra coleção dos anos 2018-2020. 
Para a coleta dos dados, foi utilizado um roteiro de análise documental 
de Andrade (2004) adaptado ao objetivo desta pesquisa. O material 
analisado consiste em duas coleções de livros de Biologia do Ensino 
Médio, selecionados pelas docentes através do Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD/MEC) nas edições de 2015 e 2018. A coleção utili-
zada nos anos de 2015 a 2017 foi a Biologia, Novas Bases de Nélio Bizzo 
(2013), editora Ática. Enquanto nos anos seguintes, adotou-se a coleção 
#Contato Biologia de Ogo e Godoy (2016), editora Quinteto.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Na coleção Biologia Novas Bases de Nélio Bizzo, utilizada 
de 2015 a 2017, a sexualidade é abordada preponderantemente os 
aspectos biológicos e reprodutivos, identificadores das diferenças 



415COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

anatomofisiológicas dos corpos dos homens e das mulheres (FONTES, 
2008), como mostra o fragmento: “Espinhas, mudanças no tom da voz, 
crescimento rápido, aumento dos seios e pelos no corpo são alguns 
sinais da adolescência” (BIZZO, 2013, v. 1, p. 253). No mesmo livro, o 
sexo e sexualidade são trazidos como “temas complexos, ainda mais 
para adolescentes”, entretanto, a diversidade de orientações sexuais 
está ausente na versão disponível aos estudantes, evidenciando o que 
Fontes (2008) pontua: os livros didáticos continuam contribuindo para 
invisibilidade das sexualidades destoantes da heteronormatividade. 
Apesar de abordar a diversidade de fatores como sexo cromossômi-
co (ontogenético), sexo gonadal, sexo genital (fenotípico) e até sexo 
psíquico, não se debruça nem cita as orientações sexuais. Todavia a 
versão do livro disponibilizada aos professores possui um pequeno 
texto orientador:

Professor, a falta de coincidência conduz a malforma-
ções embrionárias, conhecidas como hermafroditismo 
(presença parcial de órgãos genitais dos dois sexos) ou 
pseudo-hermafroditismo (presença de genitais que não 
correspondem ao sexo cromossômico). O sexo psicológi-
co, divergente do sexo genital, é frequentemente motivo 
de incompreensão e preconceito e deve ser alvo de 
ações educativas que promovam o respeito a todas as 
formas de orientação sexual. O sexo psicológico também 
não deve ser confundido com a atração por pessoas do 
mesmo ou de outro sexo, condição que, dependendo 
do grupo social e da sociedade, também pode gerar 
preconceitos e sanções sociais (BIZZO, 2013, v. 1, p. 241).

Apesar desse pequeno trecho sugerir ações educativas que 
repercutem no respeito a todas as formas de orientações sexuais, não 
existe um detalhamento sobre quais são essas possíveis orientações 
sexuais, nem quais atividades podem ser realizadas. Tanto na versão 
para docentes quanto para discentes, a temática não é trabalhada e 
quando se aproxima dela não expõe de forma clara. No texto supraci-
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tado, podemos também notar o tratamento de sexo psicológico como 
uma orientação sexual, seguido de um adendo para evitar a confusão 
entre os termos. Uma segunda citação sobre orientação sexual tam-
bém foi encontrada no manual do professor, porém como sinônimo de 
educação sexual.

A coleção investigada também não aborda a função do clitóris 
conforme Anjos (2013), ele é negligenciado, e quando relaciona a va-
gina ao prazer, refere-se apenas à penetração, limitando a sexualidade 
da mulher à heteronormatividade. Ainda, de acordo com a mesma au-
tora, são reproduzidas a lógica hegemônica de uma relação de poder 
dominante: branca, heterossexual, masculina e cristã.

Apesar de não ser o foco desta pesquisa, merecem destaque 
nesta obra alguns trechos relacionados às questões de identidade 
de gênero. Nesta coleção, os textos sobre identidade de gênero são 
dúbios, trazendo gênero como sinônimo de sexo (BIZZO, 2013, v. 1, p. 
238) e também induzindo o leitor a associar o sexo psicológico com a 
transgeneridade. Este último não aparece de forma explícita, pois não 
existe nenhuma citação sobre transexualidade e transgeneridade no 
volume analisado. Apesar disto, o autor deixa claro que nem sempre 
existe correspondência entre os sexos gonadal, cromossômico e psico-
lógico como pode ser verificado: 

Não há pesquisa suficiente para se concluir em que me-
dida o sexo psicológico é afetado por fatores fisiológicos 
e genéticos, mas o “sentir-se homem” e o “sentir-se 
mulher” fazem parte de um complexo processo que 
envolve tanto componentes orgânicos como sociais. 
Nem sempre há coincidência entre todas essas determi-
nações sexuais [...] (BIZZO, 2013, v. 1, p. 241).

Ainda sobre a transgeneridade, a única referência encontrada 
é na explicitação do desenvolvimento embrionário no manual do 
professor do volume 2: “A cicatriz permanece por toda a vida naquele 
órgão, atestando um processo de literal transexualidade. Todo homem 
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já teve, em certo sentido, uma pequena mulher que se masculinizou no 
útero materno” (BIZZO, 2013, v. 2, p. 420). Percebe-se que esse trecho 
se configura apenas uma citação sem o intuito de discutir a temática, 
destacando mais aspectos biologizantes do que a identidade de gênero.

A coleção #Contato Biologia de Ogo e Godoy, utilizada entre os 
anos de 2018 a 2020, trata questões anatomofisiológicas, porém amplia 
o conceito de sexualidade trazendo questões culturais, emocionais e 
discussões sobre preconceito. Esta constatação pode ser percebida no 
trecho: “Já a sexualidade não envolve só sexo, mas também o desejo, 
a afetividade, a intimidade, os gestos e os sentimentos de uma pessoa 
em relação à outra” (BIZZO, 2013, v. 1, p. 228). Este volume também 
aborda a diversidade de orientações sexuais, pois “[...] há diferentes 
formas de afetividade e de orientações sexuais” (BIZZO, 2013,v. 1, p. 
228). Diferentemente da primeira obra discutida, aqui a sigla “LGBTT” 
é citada e também exposta visualmente, por meio da figura 1, de 
um casal homossexual masculino de mãos dadas. No entanto, cabe 
destacarmos que essa figura ocupa timidamente o canto da página, 
enquanto a obra O beijo expõe um casal heterossexual ocupando o 
centro da página e em tamanho três vezes maior (figura 2).

Figura 1 – Casal gay de mãos dadas. 
Fonte: Ogo e Godoy (2016).
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Figura 2 – O beijo, obra de August Rodin, 1914.
Fonte: Ogo e Godoy (2016).

Um ponto que chama muita atenção nesta obra é o espaço 
dedicado para discussão sobre a homofobia e a transfobia (figura 3), 
ocupando duas laudas com perguntas e explicações, além de questões 
que induzem à discussão do tema entre os colegas.

Figura 3 – Recortes de notícias sobre mortes por homotransfobia.
Fonte: Ogo e Godoy (2016).
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Apesar da inovação, alguns conceitos ainda carecem de revi-
sões como, por exemplo, a ideia de travesti: “os travestis são pessoas 
que têm orientação homoafetiva e que gostam de se vestir com roupas 
consideradas exclusivas de pessoas do gênero oposto” (OGO; GODOY, 
2016, p. 229). Nessa conceituação, podemos ver uma dupla negação 
da identidade de gênero feminina das travestis: a primeira, quando 
se usa o artigo definido masculino em “os travestis” e em segundo, 
quando classifica a orientação sexual da travesti como homoafetiva. 
Neste último caso, sabe-se que a pessoa travesti pode ter qualquer 
uma das orientações sexuais.

A abordagem sobre orientação sexual leva em conta aspectos 
biológicos, culturais e psicológicos, trazendo uma explicação intera-
cionista com base na combinação de teorias e dados de mais de um 
campo, tipicamente resultando em modelos que contemplam contri-
buições biológicas e ambientais para o desenvolvimento da orientação 
sexual (ANDRADE, 2004). O texto induz o leitor a acreditar que não 
existe um modelo simples para explicar a orientação sexual, pois “[...] 
não se pode crer na influência de fatores isolados e únicos” (ANDRA-
DE, 2004, p. 231). Essa ideia está de acordo com Andrade, Forastieri e 
El-Hani (2002), onde explicitam que a orientação sexual é influenciada 
por fatores que interagem de maneira complexa e múltipla ao longo do 
desenvolvimento biológico e mental da espécie humana.

A homossexualidade é tratada no mesmo capítulo que a re-
produção humana e educação sexual. Como elencado por Andrade, 
Forastieri e El-Hani (2002), o tema continua centrado na reprodução, 
tratando de fisiologia, principalmente do papel dos hormônios na 
sexualidade, e genética. É pertinente que esta temática seja abordada 
com naturalidade, evitando trazê-la juntamente com temas que levem 
ao campo dos desvios e da anormalidade, tais como alterações cro-
mossômicas, hormonais e infecções sexualmente transmissíveis.
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Andrade (2004, p. 181) realizou um estudo semelhante a este 
com diversos livros de Biologia e concluiu que a inclusão deste tema no 
ambiente escolar pode exercer um papel de grande relevância diante de

[...] problemas enfrentados por estudantes gays e lésbi-
cas, tais como abusos cometidos contra eles, comentários 
depreciativos por estudantes e professores heterossexu-
ais, autoestima e desempenho escolar diminuídos devido 
ao distanciamento e falta de apoio dos pares e da escola.

Inspirados em propor discussões sobre a diversidade de orien-
tações sexuais no intuito de combater as opressões já abordadas, 
consideramos importante revisões criteriosas desses livros, com a 
finalidade de oferecer informações coerentes e não discriminatórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coleção Biologia Novas Bases (2013) não aborda a diversidade 
de orientações sexuais, e quando se aproxima da temática, não há uma 
exposição clara. Já a coleção #Contato Biologia (2016) aborda o tema 
de forma satisfatória, levantando também outras questões como a 
mutilação genital feminina e homotransfobia de forma clara e objetiva, 
entretanto, necessita de uma revisão conceitual. Apesar deste avanço, 
verificamos em todos os livros uma manutenção da lógica hegemônica 
e heteronormativa.

A ausência de discussões científicas e eticamente embasadas 
sobre este tema, contribuem para a perpetuação de discriminação 
e atitudes homofóbicas no ambiente escolar (VIEIRA; GHERARDI; 
SEVERO, 2018; CALIXTO; FRANÇA, 2016; FONTES, 2008; GONÇALVES; 
PINTO; BORGES, 2013). Nesse sentido, a inclusão deste tema na comu-
nidade escolar carece de urgência tanto nas aulas de Biologia, quanto 
em projetos interdisciplinares de toda a escola, visando promover a 
autoestima de estudantes LGBT+, melhor desempenho escolar e apoio 
face aos diversos enfrentamentos a que tais jovens são submetidos.
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UM ESTUDO A PARTIR DE ARTIGOS 
PUBLICADOS SOBRE A TEMÁTICA 

“PROFESSORES HOMENS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL” NO BANCO DE DADOS DE 

PERIÓDICOS DA CAPES DE 2016 A 2021

Rayffi Gumercindo Pereira de Souza
Kátia Patrício Benevides Campos

RESUMO
O presente artigo, apresenta produções acadêmicas publicadas no período de 
2016 a 2021, a partir do descritor “professores homens na Educação Infan-
til”. Este estudo foi realizado com base em uma busca no banco de dados de 
periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Capes. O objetivo deste trabalho é expor as produções encontradas e refletir 
sobre elas, considerando os resultados apontados, em torno da temática dos 
professores homens que atuam na Educação Infantil. Tais reflexões se deram, 
sobretudo, a partir da análise dos títulos, resumos e palavras-chave de cada 
artigo, o que nos possibilitou compreender alguns caminhos conceituais e 
metodológicos que foram trilhados pelos/as autores no que se refere ao tema 
investigado. Assim, verificamos que a temática é emergente, o que contribui 
para a pouca quantidade de produção teórica, e que ao mesmo tempo reflete 
a importância de seguir-se pesquisando sobre o tema.
Palavras-chave: Docência. Homens. Gênero. Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta artigos publicados no período de 2016 
a 2021, cuja temática versa sobre professores homens na Educação 
Infantil. Este estudo foi realizado no banco de dados de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Ca-
pes. Foi utilizado o descritor, professores homens na Educação Infantil. 
O objetivo deste artigo é apontar reflexões e considerações sobre a 
produção acadêmica em torno de tal temática, no Brasil, considerando 
o banco de dados da Capes, como um dos canais importantes que 
compõe um conjunto maior de produções teóricas.

Além da temática dos artigos, do período de publicações e do 
banco de dados específico, houveram outros critérios para seleção 
destes trabalhos, foram eles: Possuírem estrutura de artigo, não sen-
do considerados resumos expandidos, pôsteres ou resenhas; e, uma 
produção brasileira. A análise dos artigos, se deu por meio da leitura 
de seus títulos, resumos, e palavras-chave. Houve, assim, atenção para 
as subtemáticas abordadas, objetivos e resultados de cada pesquisa 
publicada.

OS PROFESSORES HOMENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 
TEMÁTICA EMERGENTE

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil – Dcnei, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educa-
ção Básica, possui como eixos estruturais as interações e a brincadeira, 
e como princípios a ética, a política e a estética (BRASIL, 2009). A Base 
Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil – BNCCEI, ao 
normatizar as definições previstas nas Dcnei, apresentam o brincar, o 
conviver, o expressar-se, o conhecer-se, o descobrir e o explorar, como 
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direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês, crianças bem 
pequenas e pequenas (BRASIL, 2017).

A partir do que esses documentos preconizam é possível per-
ceber o caráter pedagógico específico que deve constituir essa etapa 
da Educação Básica. Trata-se de um conjunto de práticas pedagógicas 
que ao cuidarem dos bebês e crianças bem pequenas na creche e das 
crianças pequenas na Pré-Escola, também os educam. Isto é, o cuidar 
e o educar estão associados no fazer docente dos professores e profes-
soras que trabalham na Educação Infantil.

Entretanto, é preciso destacar que nem sempre a educação ofer-
tada para as crianças em seus primeiros anos da vida escolar, se consti-
tuiu com essa formatação. Um primeiro aspecto que pode ser ressaltado 
é o fato de que a educação de crianças pequenas não surgiu como um 
direito delas, mas de suas mães, que ao necessitarem ausentar-e de seus 
lares para trabalharem, precisavam de um espaço no qual suas crianças 
pudessem ser deixadas. Nesse sentido, o cuidar das crianças foi a ação 
mais expressiva das primeiras instituições que assumiram esse papel de 
receber as crianças filhas e filhos de mulheres trabalhadoras.

Ao ter o foco apenas no cuidar, inicialmente o caráter que 
permeou a educação das crianças foi assistencialista e higienista 
(KULMAHN JR., 2010), especialmente pelo fato da maioria das crian-
ças serem de famílias menos favorecidas e da classe operária. Nesse 
contexto histórico, ocorreu também um outro fenômeno que envolve 
questões de gênero e cultura. Historicamente, as mulheres tem sido 
compreendidas como sujeitos com habilidades para o cuidado das 
crianças, por “naturalmente” exercerem a função materna cujos atri-
butos são fortemente atrelados ao campo afetivo. Com o surgimento 
das instituições educacionais que atendem crianças pequenas, nada 
mais oportuno atrelar a educação das crianças às mulheres. Ideia 
concebida historicamente, ainda, muito presente, embora tenhamos 
passado por mudanças históricas e estruturais. Transformação estas 
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preconizadas pelo novo arcabouço legal a partir do final da década de 
1980 (BRASIL, 1988, 1996, 2009, 2017).

Se antes a instituição que acolhia a criança tinha como princi-
pal meta o cuidado voltado mais as questões higienistas e de guarda, 
embora a educação também aparecesse numa dimensão ideológica, 
uma vez que as crianças incorporavam/aprendiam jeitos de ser e estar 
no mundo, o educar ganha uma nova compreensão a partir das novas 
legislações. O educar compõe dimensões subjetivas de um olhar para 
a criança como sujeito de direitos. Mudanças significativas em diferen-
tes dimensões, uma delas refere-se a atuação do professor homem 
na Educação Infantil. Contudo, a presença de professores homens na 
Educação Infantil se dá de forma ainda lenta, suscitando questões e 
problemas de pesquisa para a docência. Questões importantes que 
favorecem mudanças de concepções e visões de mundo.

Assim, a temática dos homens na Educação Infantil, tem-se 
configurado como uma questão emergente que envolve toda a comu-
nidade educativa, como crianças, famílias, professores e professoras, 
gestores e gestoras, pesquisadores e pesquisadoras. Os gêneros mas-
culino e feminino são colocados em pauta nessa discussão, sendo con-
siderado questões que envolvem preconceito, estereótipos, relações e 
quebras de paradigmas.

Nessa direção, a seguir são apresentados em uma tabela um 
resumo dos artigos que foram publicados abordando essa temática 
nos últimos 5 anos, no Brasil, a partir de uma busca realizada no banco 
de dados de periódicos da Capes.

ARTIGOS ENCONTRADOS: REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES

A partir da busca realizada no banco de dados de periódicos da 
Capes, com o descritor “professores homens na Educação Infantil”, foi 
possível encontrarmos 6 publicações em formato de artigo, produzidos 
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no Brasil, durante o período de 2016 até o mês de fevereiro do atual 
ano, 2021. A seguir, apresentaremos em tabelas os títulos, autorias, 
anos de publicação e as palavras-chave, de cada produção. Bem como 
os periódicos em que cada artigo foi publicado.

Título:
Homens na Educação Infantil: reflexões acerca da 
docência masculina

Autoria: Nubea Rodrigues Xavier; Bianca Camacho de Almeida

Ano de publicação: 2017

Periódico: Revista Horizontes

Palavras-chave: Docência. Gênero. Crianças pequenas.

Quadro 1 – Trabalho 1.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Título:
Comunidade escolar de Mato Grosso do Sul: refletindo 
sobre o trabalho de docentes do gênero masculino

Autoria: Josiane Peres Gonçalves; Edicleia Lima de Gonçalves

Ano de publicação: 2017

Periódico: Revista Educação

Palavras-chave: Professores. Relações de gênero. Influência. Educação.

Quadro 2– Trabalho 2.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Título: Masculinidades e docência na educação infantil

Autoria: Angelita Alice Jaeger; Karine Jacques

Ano de publicação: 2017

Periódico: Revista Estudos Feministas

Palavras-chave: Gênero; Masculinidades; Docência; Educação Infantil

Quadro 3 – Trabalho 3.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Título:
Gestoras municipais de educação infantil: (des) 
confiança no trabalho realizado por homens educadores

Autoria:
Josiane Peres Gonçalves; Valdelice Cruz da Silva Souza; 
Maria das Graças; Fernandes de Amorim dos Reis

Ano de publicação: 2018

Periódico: Revista Interacções

Palavras-chave:
Representações sociais. Gestores educacionais. 
Educação infantil. professores homens.

Quadro 4 – Trabalho 4.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Título:
Atuação docente masculina com crianças pré-escolares 
em Salto Del Guairá - PY

Autoria: Josiane Peres Gonçalves; Patrícia da Silva Carvalho

Ano de publicação: 2020

Periódico: Research, Society and Development

Palavras-chave: Professores. Educação Infantil. Gênero. Paraguai.

Quadro 5 – Trabalho 5.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Título:
Em busca de identidade: Educação Infantil é lugar de 
homem?

Autoria:
Sílvia Adriana Rodrigues; Estefânia Manholer; Alberto 
Albuquerque Gomes

Ano de publicação: 2020

Periódico: Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação

Palavras-chave:
Masculinidade e docência. Identidade profissional.
Docência na creche.

Quadro 6 – Trabalho 6.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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A partir dos títulos dos artigos indicados nos quadros, percebe-
mos que apesar do tema central maior de todos eles, ser a questão da 
presença do professor homens na Educação Infantil, há uma diversida-
de de discussões que alavancam vários aspectos que perpassam essa 
temática mais ampla. Entretanto, existe uma predominância dentre 
todos os temas apontados nos títulos dos artigos, das seguintes ques-
tões: a aparente necessidade de se pensar sobre como se dá a prática 
docente masculina na Educação Infantil, e um claro questionamento 
sobre a confiabilidade desses professores, e da legitimidade de sua 
presença em um espaço que historicamente tem sido proclamado e 
ocupado profissionalmente por mulheres.

Observamos também, quais palavras-chave predominam em 
cada publicação. Pois, consideramos esse dado importante, pelo fato 
de concordarmos com as considerações de Sardinha (2000), quando 
explica que as palavras-chave indicam os conceitos imprescindíveis na 
discussão teórica das produções acadêmicas, o que também ajuda a 
perceber quais caminhos reflexivos, conceituais e metodológicos, so-
bre determinada temática, estão sendo trilhados. No gráfico a seguir, 
encontram-se as palavras-chave que aparecem mais de uma vez no 
conjunto de artigos a que este trabalho se refere.
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Grafíco 1 – Palavras-chave mais utilizadas nos artigos em análise.
Fonte: Elaborado pelos autores.

As palavras-chave que mais aparecem nos resumos dos artigos 
em análise, confirmam que as discussões realmente consideram a are-
na da Educação Infantil, levando em conta a docência e questões refe-
rentes aos homens professores e ao conceito de masculinidade. Além 
disso, as palavras-chave indicam também as subtemáticas que tem 
composto as várias problemáticas de pesquisa sobre os professores 
homens na Educação Infantil. Destacam-se os conceitos de docência, 
gênero e masculinidade, bem como concepções de Educação Infantil.

Além de verificarmos aspectos referentes aos títulos e as 
palavras-chave de cada publicação, também realizamos uma leitura 
cuidadosa dos resumos de casa uma delas. Nesse sentido, extraímos 
os objetivos e os resultados de cada estudo apresentado nos artigos. 
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Desse modo, observamos algumas questões de cunho teórico que 
perpassam cada trabalho, e assim, buscamos construir breves inter-
locuções com outras produções teóricas sobre a temática da docência 
masculina na Educação Infantil.

O trabalho Homens na Educação Infantil: reflexões acerca da 
docência masculina buscou desmistificar o pensamento histórico e 
cultural imposto na sociedade sobre papeis previamente instituídos 
a homens e mulheres e, principalmente, contribuir para uma prática 
pedagógica que possa educar independentemente do gênero. O sub-
tema da produção é permeado por dois aspectos centrais. O primeiro 
é o questionamento das concepções do que é ser homem e ser mulher, 
e o segundo é a a busca por contribuir com um processo educativo na 
Educação Infantil formado por docentes homens e mulheres, enten-
dendo-se que o gênero não interfere nos atos de cuidar e de educar 
das crianças nessa etapa da Educação Básica.

O artigo que tem por título Comunidade escolar de Mato Gros-
so do Sul: refletindo sobre o trabalho de docentes do gênero masculino 
buscou conhecer as representações sociais de professores homens, 
gestores escolares e familiares das crianças da Educação Infantil e 
de alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no município de 
Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quanto ao trabalho de docentes do 
gênero masculino, que atuam nessas etapas. Foi constatado que existe 
um sentimento de medo por parte dos próprios professores homens, 
pois nota-se que na maioria das representações sociais a mulher é con-
cebida como sujeito mais adequado para cuidar e educar as crianças, o 
que resulta na pouca presença masculina na docência. Esses resultados 
reforçam as constatações de Felipe (2006), no que se refere a ideia de 
que os homens são abusadores em potenciais no imaginário popular, 
e, além, disso há uma limitação do conceito de masculinidade, pois 
a ideia de bem cuidar das crianças, é atribuída como fazendo parte 
apenas das práticas femininas.
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A publicação intitulada Masculinidades e docência na Educação 
Infantil, que teve como objetivo compreender como se dá a escolha e a 
inserção de docentes masculinos na Educação Infantil, identificou que 
os homens encontram dificuldades quando optam pela docência nessa 
etapa. Porém, alguns professores resistem e permanecem na profis-
são. Constatações que são corroboradas por Ramos (2017), quando 
explica que os docentes do gênero masculino que atuam na Educação 
Infantil, não só atravessam um período de avaliação probatória, mas 
também comprobatória de sua competência profissional e de sua boa 
conduta pessoal para com as crianças.

O artigo Gestoras municipais de Educação Infantil: (des)con-
fiança no trabalho realizado por homens educadores intentou verificar 
e analisar as representações sociais de gestores municipais de Educa-
ção Infantil no estado do Mato Grosso do Sul, em relação ao trabalho 
pedagógico realizado por homens professores da Educação Infantil. A 
partir disso, identificou-se que as gestoras apoiam o trabalho dos pro-
fessores, entretanto, elas temem que as famílias das crianças podem 
não achar conveniente, que homens professores encostem fisicamente 
nas crianças e as ajudem nos processos de higienização. Constatou-se 
também que mesmo havendo aceitação das gestões escolares, há 
representações sociais de que as mulheres é que possuem maiores 
habilidades para atuar pedagogicamente junto às crianças.

O texto Atuação docente masculina com crianças pré-escolares 
em Salto Del Guairá – PY objetivou identificar as opiniões de docentes, 
familiares e gestores, da Pré-Escola em Salto Del Guairá, no Paraguai, 
no que se refere ao trabalho educativo desenvolvido por docentes ho-
mens com as crianças. Os resultados do estudo apontaram que existe 
uma compreensão de que os homens são educadores competentes, 
mas que o cuidar deve ser assumido pelas mulheres. Também foi cons-
tatado que há uma ideia no imaginário das pessoas da cidade de Salto 
Del Guairá, Paraguai, de que os alunos respeitam mais os professores, 
do que professoras, por se acreditar que eles impõem maior disciplina 
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em sala de aula. Em ambos estes últimos dois artigos apresentados, 
mais uma vez, as representações sociais sobre masculinidade e cuidar 
são colocadas em pauta, de maneira limitada, uma vez que, de acordo 
com Jaeger e Jacques (2017a, 2017b), não há apenas um modo de 
ser masculino, mas existem masculinidades que se fazem de maneira 
plural e não genérica. Bem como Banditer (1993), explica que o cuidar 
não é uma ação inata as mulheres, mas que pode ser aprendida por 
qualquer sujeito, independentemente de seu gênero.

O artigo Em busca de identidade: Educação Infantil é lugar 
de homem? fruto de uma pesquisa que buscou identificar como 
diferentes atores escolares compreendem o papel social da creche 
e dos docentes masculinos, a partir de informações obtidas junto a 
um estudante do curso de Pedagogia, com o uso de relatos da prática, 
chegou à afirmativa de que a “aspereza masculina” é elemento da cul-
tura e não da natureza humana – do gênero masculino. Vale destacar 
que esse trabalho alcançou um resultado que parece contrastar com 
as ideias postas no imaginário popular sobre o que pode caracterizar 
o masculino. De acordo com Lago e Wolff (2013) questionam a ideia 
de naturalidade que historicamente tem se dado nas diversas culturas 
no que se refere ao ser masculino e ao ser feminino, a partir de uma 
abordagem cultural, as autoras explicitam que esse fato contribui para 
uma compreensão limitada de gênero que é repercutida em diversos 
âmbitos sociais. Um exemplo disto, é o preconceito sofrido pelos ho-
mens professores da Educação Infantil.

CONCLUSÃO

Os dados produzidos indicam ganhos considerando a apresença 
de homens na Educação Infantil, bem como a temática como obejto de 
pesquisa e estudos em consolidação. Na perspectiva de gênero, per-
cebe-se ainda poucos estudos sobre homens atuando como docente, 
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mesmo assim a tendência é que tais temáticas tomem corpo e forma 
na medida que são problematizados.

Em uma outra dimensão, os resultados das pesquisas reve-
lam limitações conceituais do ser professor na Educação Infantil. 
Problemas estes ligados a compreensão de ser homem e ser mulher, 
culturalmente atrelados a atributos construídos a partir dos gêneros. 
Ou seja, ser professor de criança pequena, não resolve a questão. É 
preciso problematizar papeis construídos socialmente para homens e 
mulheres. O ser masculino e o ser feminino compõem os sujeitos, mas 
comportamentos atravessam ambos,podendo cada um consituir-se 
singularmente, com atributos de ambos os campos, culturalmente 
produzidos para eles. A ideia é a não rigidiz das subjetividades colan-
do-as a modos pré-definidos, pois é preciso construir relações mais 
democraticas entre meninos e meninas, homens e mulheres.
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DIVERSIDADE SEXUAL:  
UM OLHAR DOS DOCENTES DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Mariana Alves Santos
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 Karla Muniz Belém

RESUMO
Este estudo é um recorte da pesquisa pesquisa Violência Escolar: Discrimi-
nação, Bullying e Responsabilidade, de autoria do prof. José Leon Crochik, 
replicada em Salvador-BA pelo Grupo de Pesquisa Inclusão e Sociedade. A 
coleta de dados referente ao estudo foi realizada com professores de escolas 
públicas de Salvador-BA. Para isso, foram realizadas entrevistas semies-
truturadas com nove professores responsáveis pelas disciplinas de Língua 
Portuguesa, Artes e Educação Física. As falas foram analisadas utilizando os 
pressupostos teóricos da Teoria Crítica da Sociedade, sobretudo os estudos 
de Adorno, e de autores contemporâneos abordam a questão da diversidade 
sexual. Percebeu-se que, de forma geral, a heterossexualidade tida de modo 
hegemônico pela sociedade afeta também a expressão sexual no ambiente 
escolar, pela carência de uma formação cultural que abranja as suas diversas 
manifestações.
Palavras-chave: Universalidade. Diversidade. Homofobia. Rede Pública de 
Ensino. Preconceito. Bullying.
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INTRODUÇÃO

A categoria homofobia advém de um regime de sexualidades 
que legitima os comportamentos apenas da heterossexualidade. A or-
dem social relativa à sexualidade entende por sexo biológico uma iden-
tificação de gênero correlata (macho-fêmea), como também determina 
a expressão sexual de forma unívoca (BORRILO, 2010). Pode-se dizer 
que sexismo e homofobia estão interligados à noção universalizante 
da sexualidade, que também binariza e tem por referência os padrões 
sexistas. A homofobia para o autor supracitado (BORRILO, 2010, p. 16) 
é tida como a “guardiã das fronteiras tanto sexuais (hétero/homo), 
quanto de gênero (masculino/feminino)”.

Historicamente a sexualidade vem sendo atribuída de modo 
hegemônico, advinda da “natureza”, como se todos a experienciassem 
do mesmo modo. A concepção universalista produz a ideia de uma 
inclinação inata da sexualidade, excluindo assim qualquer outra ex-
pressividade para além de masculino-feminino, como ordem biológica 
(LOURO, 2016). Assim sendo, a representação de gênero nessa pers-
pectiva, tende a formular uma identidade universal em detrimento das 
infinitas particularidades inseridas na noção de indivíduo. Essa com-
preensão está propensa a limitar as expressões sexuais e de gênero, 
constituindo-as a partir da moralidade vigente.

Apesar do caráter formativo que o ambiente educacional 
possui, no que está incumbido de proporcionar uma formação cultu-
ralmente ampla, as temáticas relativas à sexualidade são comumente 
negligenciadas. Na tentativa de não sexualizar o ambiente, há uma 
perda na construção do pensamento crítico, mistificando, assim, seu 
objeto e sabotando o esclarecimento (CARREIRA, 2019).

A exemplo do contexto do século XVII, como aborda Foucault 
(1980) em sua obra, em que a sexualidade se tornou estratégia de con-
trole e poder. Em uma expressão pudica, se restringia à reprodução/
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conjugalidade, e ao seu redor: o silêncio. Sendo assim, concernente a 
tais repressões:

As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não 
têm sexo: boa razão para interditá-lo, razão para proibi-
-las de falarem dele, razão para fechar os olhos e tapar 
os ouvidos onde quer que venham a manifestá-lo, razão 
para impor um silêncio geral e aplicado. Isso seria pró-
prio da repressão e é o que a distingue das interdições 
mantidas pela simples lei penal: a repressão funciona, 
decerto, como condenação ao desaparecimento, mas 
também como injunção ao silêncio, afirmação de ine-
xistência e, consequentemente, constatação de que, em 
tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem 
para saber (FOUCAULT, 1980, p. 10).

Na contemporaneidade, o sexo considerado socialmente é o 
que está vinculado à indústria material e cultural, invisibilizando as 
expressões sexuais diversas (CARREIRA, 2019). Na instituição escolar 
ela restringe-se a padrões heteronormativos, retomando a lógica da 
universalidade. Dessa forma, a escola também é produtora de desi-
gualdades, exercendo a função marginalizadora, sobretudo fazendo 
uso de mecanismos de hierarquização e classificação, ou seja, valora-
ção e criação de uma ordem vigente (LOURO, 2010).

Cabe, dessarte, fazer uma distinção entre as práticas de violên-
cia decorrentes do contexto social que influenciam o âmbito educa-
cional. Dentre elas se identifica o preconceito, que diz respeito a uma 
ação evitativa mediante um outro exposto à hostilidade, enquanto 
categorias que se identificam por grupos minoritários, essencialmente. 
Já o bullying está relacionado a uma prática de poder que o agressor 
assume sobre alguém tido por mais frágil, na negação da sua própria 
fragilidade. Diferentemente de preconceito, não há um alvo determi-
nado, antes é uma ação que opõe força e fraqueza (CROCHIK, 2015).

Sendo assim, a homofobia destitui as identidades além das 
hegemônicas. Como apontam os dados dessa prática no ambiente 
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escolar, os estudantes que sofreram agressão devido sua orientação 
sexual têm duas vezes mais probabilidade (58,9%) de faltar a escola 
(ABGLT, 2016). As temáticas a respeito da sexualidade se fazem mais 
do que necessárias, devido à carência de representatividade nos livros 
didáticos e nos conteúdos apresentados em sala de aula, que fazem 
parte de um ciclo de heterossexualidade compulsória (SILVA, 2019).

A instituição escolar, enquanto representante da cultura, tem 
o papel de fornecer elementos diferenciados (CARREIRA, 2019). Nesse 
sentido, a diferenciação considera que um indivíduo se relaciona com 
um contexto social antes de se referir a um Eu. Por isso, “para ser um 
diferente há de se referir primeiro a um igual para depois se distinguir 
dos demais” (RODRIGUES; FRANSCICATTI, 2017). Um indivíduo não 
diferenciado é adaptável aos elementos disponíveis pelo contexto, por 
isso, cabe à educação conceder dispositivos não alienantes, reconci-
liando particulares e universais.

Sendo assim, a emancipação contribui para impedir a barbárie, 
isto é, qualquer forma de violência originária da irreflexão. Ela se dá 
através do processo analítico de “pensar por conta própria”, processo 
pelo qual obtém-se uma reflexão mais transparente a respeito da cultu-
ra (JESUS, 2019, p. 197-198). A função razão que conduz à emancipação 
tem por via o desejo da racionalidade, que implica consequentemente 
em assumir a autonomia e responsabilidade pela própria vida. A razão 
emancipatória, dessa forma, também denuncia irracionalismos, que 
nesse contexto especificamente ocorre na concepção de universalismo.

Neste intuito, o grupo de pesquisa Inclusão e Sociedade, da 
Universidade Estadual da Bahia, integrante do projeto de pesquisa Vio-
lência Escolar: Discriminação, Bullying e Responsabilidade, da Univer-
sidade de São Paulo, reaplicou o estudo em Salvador coletando dados 
na Rede Pública por meio de formulários, bem como entrevistas com 
a gestão e os docentes. Nas entrevistas realizadas com os professores 
das disciplinas de Português, Matemática, Educação Física e Artes, um 
dado recorrente são as práticas discriminatórias com os/as alunos/
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as Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 
(LGBTs) – apesar da pesquisa ter por enfoque compreender o bullying 
sobretudo relacionado às pessoas com deficiência.

O instrumento utilizado foi a entrevistas semiestruturada, 
semelhante ao caráter de uma conversa informal, ou seja, é mais 
abrangente para discorrer o tema proposto (BONI; QUARESMA, 2005). 
Assim, através das entrevistas, foi possível encontrar falas que demar-
cam as concepções dos/as docentes sobre o fenômeno da homofobia. 
E, a partir dessas, identificou-se as principais narrativas em categorias 
teóricas, configurando assim o objetivo do presente ensaio. Portanto, 
reiterando o seguinte questionamento a partir das entrevistas com os 
docentes: “As escolas pesquisadas dão conta de abarcar uma universa-
lidade entendida como uma composição de diferentes particulares?” 
(CARREIRA, 2019, p. 17).

CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA

A sociedade possui um padrão hegemônico que consequen-
temente também rege o ambiente escolar, não propiciando, assim, 
um ambiente de formação cultural adequado. Portanto, esses vetores 
sociais, especialmente de influência religiosa e moral, demarcam a 
instituição, abrindo espaço apenas para a expressão heteronormativa. 
Nas presentes entrevistas, algumas falas denotam um valor de inapro-
priação para o comportamento sexual tido como desviante, justifican-
do assim, as ações de discriminação que ocorrem no espaço escolar:

Muitas das vezes, é, ele ou ela dar margens “pra” isso, 
contribui também para isso, não é? Força a situação e 
aí tem realmente, existe esse ataque, é, até também 
pela questão de dar esse espaço (Professor de Língua 
Portuguesa, Escola 2). 
Eu acho que até os próprios homossexuais aqui, eles le-
vam os outros a fazerem isso, instigam, sabe? Provocam 
esse tipo de brincadeira, de risadinha, entendeu? Não é 
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uma coisa assim, se fosse só por serem homossexuais e 
terem a opção sexual, eu acho que não teria tanto, mas 
os meninos brincam às vezes, fazem uma brincadeira, 
chacota, é mesmo aquela coisa deles, do opinar, do brin-
car, de imitar as meninas [...] (Professor/a de Educação 
Física, Escola 2).

É possível notar a partir dessas falas a atribuição da responsabi-
lidade pela violência à vítima. Para Borrilo (2010), os alunos LGBTs são 
aceitos se mantiverem a sua expressão sexual reprimida, isto é, desde 
que não manifestem o que a norma rejeita. Esses sujeitos carregam 
um estigma de perigo para o ambiente escolar, porque contrariam a 
ordem extraída da cultura. Esses corpos, por simplesmente existirem, 
comunicam uma espécie de perigo moral, por conta de sua conduta 
subversiva (LOURO, 2016). Para a autora, há algo de corrupção nas 
manifestações sexuais dentro desta instituição, que imbuída de morali-
dade, atribui a esses corpos a degradação. Contrariam o universalismo 
enquanto corpos que fogem à regra.

Assim, a hegemonia desconsidera a diversidade, ou seja, a 
multiplicidade de vivências, de modos de existir. Falar de “corpos” é, 
sobretudo, compreender a existência de populações marginalizadas, 
expostas às realidades sociais de estigmatização e violências. Por isso, 
a culpabilização da vítima atua como mecanismo de silenciamento, 
pois quem se expressa com liberdade carrega o estigma de inadequa-
ção. É um dispositivo de eliminação para que a sexualidade diversa não 
coexista com a norma vigente, negando assim suas especificidades, a 
sua própria vivência.

ATRIBUIÇÃO DE GÊNERO À EXPRESSÃO SEXUAL

A heterossexualidade se dá também como um modelo através 
do qual as demais sexualidades são analisadas. Sendo assim, perpetua 
a narrativa de dominação, de forma que a heterossexualidade ocupa 
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uma suposta superioridade às demais expressões sexuais (BORRILO, 
2010). Essa perspectiva funda pensamentos dicotômicos vinculados 
ao sexo biológico, pois naturalizar gênero contribui com antagonis-
mos que se estabelecem a partir de masculino-feminino. Reforça as 
polarizações, “‘produção-reprodução’, ‘público-privado’, ‘razão-senti-
mento’”, implicando no binarismo (LOURO, 2010, p. 32). Além disso, 
Judith Butler também critica a perspectiva que qualifica sexo enquanto 
atributo de gênero, argumentando que até mesmo o sexo é uma cons-
trução: “O gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; 
ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ 
ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, 
anterior à cultura” (BUTLER, 2013, p. 25).

Para a autora, o sexo feminino não designa a narrativa social 
vinculada ao corpo feminino, e assim também sucede com o corpo 
masculino. O sexo, portanto, não se limita ao binarismo, antes, existem 
variados gêneros e modos de sexualizar o corpo.

Em uma das entrevistas, o/a docente narra um episódio em que 
dois alunos supostamente homossexuais investem em uma tentativa 
de converter a sexualidade do colega heterossexual – nas palavras da 
profissional – no que se autodenominam como “o seu amor”:

“Você não está me reconhecendo não? Que sou eu o 
seu amor?”. Como se eles quisessem fazer o menino 
de fêmea [...]. Reagiu! O menino ficou irritadíssimo, ele 
querendo fazer o menino de mulher. O menino ficou 
pirado, desculpa a expressão, mas ele querendo fazer 
o menino de fêmea! O menino ficou revoltado com 
aquilo! A turma? Já não reagia mais! Porque ele estava 
querendo dizer que o menino era homossexual, eles 
querendo fazer o menino de mulher (Professor/a de 
Língua Portuguesa, Escola 2).

A partir desse trecho, pode-se notar que baseado/a no binaris-
mo, o/a professor/a atribui ao gênero o que diz respeito à expressão 
sexual, no que classifica a homossexualidade na categoria de identi-
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dade de gênero “mulher”. Ou seja, mediante uma expressão de sexu-
alidade, é feita uma inferência de que o aluno que foi exposto à tais 
declarações, tenderia a modificar a sua própria identificação sexual. 
Outro exemplo disso, se dá na perspectiva de outro/a profissional a 
respeito das reações dos alunos que sofrem homofobia, declarando 
que estes reagem que acordo com os papéis de gênero, aderindo, com 
efeito, uma postura mediada pelo sexismo:

A mulher [que sofre homofobia] ainda tenta reagir, eu 
sinto nela mais resistência do que o homem, o homem 
se torna literalmente a mulher frágil, e a mulher se torna 
literalmente, faz aquele papel daquela imagem que a 
sociedade criou: o homem forte (Professor/a de Artes, 
Escola 3).

Dessa forma, as concepções binárias, devem ser entendidas 
como imposições culturais, dadas pela historicidade. O conceito de gê-
nero continua sendo construído, em constantes modificações coexis-
tentes com o contexto. Por isso, reitera-se a ideia do espaço formador 
que a escola deve ser, contribuindo assim na adesão de novas lógicas, 
que visam também a desconstrução de gênero, proporcionando di-
ferentes formas de pensar as masculinidades, feminilidades e o não 
binarismo (LOURO, 2016).

TOLERÂNCIA AO INVÉS DE INCLUSÃO

Pensar em diferentes expressividades coexistindo no ambiente 
escolar requer incorporar a própria a noção de educação inclusiva, que 
consiste em grupos consolidados como “estranhos”, até mesmo se no-
vas formas de segregação forem criadas e/ou disseminadas (CROCHIK 
et al., 2013). Acerca disso, o/a docente ao discorrer sobre a homofobia, 
originária de representações desses grupos estigmatizados, fala sobre 
um ambiente escolar pautado em convivência:
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Aí vou fazendo os tratos de convivência: “Eu tenho o 
direito de te respeitar, e você tem o direito de me res-
peitar. O seu colega, não importa como ele ‘tá’ vestido, 
como ele ‘tá’ calçado, como é a mochila dele, do que 
é que ele gosta... Isso não interessa” (Professor/a de 
Artes, Escola 3).

Apesar de comumente difundida, essa fala parte da noção de 
tolerância, que se contradiz à categoria inclusão. Segundo o dicionário 
Cegalla (2005), a palavra “tolerar” é correlativa a suportar, aguentar. 
Isto é, essa fala endossa o sentido de integrar uma vivência considerada 
inapropriada. Para Carreira (2019), esse pensamento reforça a lógica de 
certo-errado, normal-anormal, e até mesmo as representações hetero-
normativas continuam exercendo domínio, falando a respeito do campo 
da universalidade. Novamente, atribui às sexualidades diversas um lugar 
à margem, produzindo o silenciamento, colocando na esfera íntima e 
privada o que cabe à expressividade de acordo com Borrilo (2010). 

Não obstante, o/a docente categoriza respeito como direito à 
livre expressão. Remetendo à obrigatoriedade do sistema educacional 
em fornecer uma formação que abranja os Direitos Humanos, contando 
com a cooperação dos profissionais que sustentam a rede de educação:

Isso significa que todas as pessoas, independente do seu 
sexo; origem nacional, étnico-racial, de suas condições 
econômicas, sociais ou culturais; de suas escolhas de 
credo; orientação sexual; identidade de gênero, faixa 
etária, pessoas com deficiência, altas habilidades/su-
perdotação, transtornos globais e do desenvolvimento, 
têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não 
discriminatória e democrática (BRASIL, 2012, p. 2).

Contudo, até mesmo os “direitos” podem vir de uma forma 
eufemística de lidar com as particularidades dos alunos. Borrilo (2010) 
define as categorias de homofobia afetiva e cognitiva. Sendo que a 
primeira ocupa uma instância psicológica, de reprovação, condenação. 
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E a segunda, que estigmatiza e perpetua a dicotomia heterossexualida-
de-homossexualidade. Portanto, falar de direitos nessa concepção, são 
pactos forçados de convivência, ressaltando a ideia de obrigatoriedade 
na obediência às leis, e não de fato a inclusão das diversidades, o que 
subverte a emancipação proposta ao ambiente educacional:

Mas no lugar da emancipação, encontramos um conceito 
guarnecido nos tempos de uma ontologia existencial de 
autoridade, de compromisso, ou outras abominações que 
sabotam o conceito de emancipação atuando assim não 
só de modo implícito, mas explicitamente contra os pres-
supostos de uma democracia (ADORNO, 1995, p. 172).

Ademais, Crochik e Crochik (2008) salientam que uma das 
formas de marginalização é justamente tolerar as minorias desde que 
elas permaneçam segregadas, ficando à parte do cotidiano escolar, de 
sua participação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assumir que existem posições de gênero e sexualidade para 
além das disseminadas socialmente, se constitui como um dos prin-
cipais desafios do contexto educacional atual: a necessidade de trans-
cender a concepção binária. Nas palavras de Louro (2001), é também 
admitir que as fronteiras estão sendo atravessadas, isto é, considerar 
justamente os sujeitos que vivem nessas fronteiras. Assim, faz-se in-
dispensável entender em quais moldes se constituíram as polaridades, 
contrariando a lógica do que é “inerente”. 

Na entrevista aplicada, um/a professor/a que aponta a homos-
sexualidade como maior alvo de discriminação no ambiente escolar, 
e explana a seguinte intervenção quando aborda a respeito da homo-
fobia em sala de aula: “Não, não pode ser… cada um é cada um bem 
como é. Você tem que respeitar o outro, nós somos diferentes, e ser 
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diferente é normal, cada um tem a sua opção” (Professor/a de Língua 
Portuguesa, Escola 3).

Apesar de tratar de sexualidade na categoria “opção”, o que 
pode ser problematizado pensado em orientação sexual, o/a profissio-
nal considera a coexistência das diferenças, sendo o único entrevistado 
que se aproxima de tratar a sexualidade enquanto categoria de inclu-
são, considerando, ainda, a diversidade. Compreender a multiplicidade 
de vivências é o que pauta essa perspectiva e, sendo assim:

A convivência na diversidade não significa assumir a 
posição de espectador passivo e tolerante. O pressu-
posto essencial está em admitir que cada indivíduo tem 
direito de combinar experiências pessoais de vida com a 
coletividade, imprimindo, todavia, uma identidade par-
ticular que constitui sua individualidade. É importante 
reafirmar que esse direito se encontra impedido de ser 
realizado na atual sociedade, que dispensa as singulari-
dades individuais (SILVA, 2006, p. 432).

Em suma, a própria masculinidade e feminilidade são também 
constituídas historicamente de modo performativo dentro de gênero, 
e a proliferação dessas configurações é desfeita pela desordem, que 
advém justamente das identidades que são tidas por falhas, incom-
pletas. Logo, são essas identidades sexuais não normativas expõem a 
possibilidade de deslocar a repetição vigente no contexto escolar. Por 
isso, a premissa é que se faça possível pensar a sexualidade para além 
da universalidade, ressignificando a imposição heteronormativa para 
possibilidades mais diversas por meio da educação.

Para intervir em um contexto que desconsidera as particula-
ridades, priorizando a universalidade, é crucial reiterar práticas for-
mativas abrangentes. Contudo, as análises por meio das entrevistas, 
no contexto da Rede Pública de Educação, mostram que a educação 
apresenta lacunas curriculares, destacando a necessidade da formação 
inclusiva dos/as docentes. Portanto, esse estudo evidenciou parte de 
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um sistema que prepara profissionais sem dispor de recursos para lidar 
com as múltiplas proposições no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ABGLT. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Secretaria de Educação. Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil 
2015: as experiências de adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais em nossos ambientes educacionais. Curitiba: ABGLT, 2016.

ADORNO, T. W. Educação e emancipação. In: ADORNO, T. W. Educação e Emanci-
pação. Tradução de Wolfgang Leo Maar. 4. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p. 
169-185.

BONI, V.; QUARESMA, S. J. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em 
Ciências Sociais. Em Tese, v. 2, n. 1, p. 68-80, 2005.

BORRILLO, D. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Tradução de Guilher-
me João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 141 p.

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. In: BRASIL. Mi-
nistério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
Brasília, DF: MEC: SEB: Dicei, 2012. p. 1-38.

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade (1990). Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.

CARREIRA, J. L. C. Violência escolar, normas de gênero e heteronormatividade. 
2019. 213 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de São 
Paulo, São Paulo, 2019.

CEGALLA, D. P. Dicionário escolar da língua portuguesa. 1. ed. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 2005.

CROCHIK, J. L. et al. Educação inclusiva: escolha e rejeição entre alunos. Psicologia & 
Sociedade, v. 25, n. 1, p. 174-184, 2013.

CROCHIK, J. L. Formas de violência escolar: preconceito e bullying. Movimento: 
Revista de Educação, n. 3, p. 29-56, 2015.

CROCHIK, J. L.; CROCHIK, N. Teoria crítica e educaçãoinclusiva. InterMeio: Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, v. 14, n. 28, 2008.

FOUCAULT, M. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 1980.



449COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

JESUS, C. R. de. Educação e emancipação na teoria crítica da sociedade de Theodor 
W. Adorno. Griot: Revista de Filosofia, v. 19, n. 2, p. 194-217, 2019.

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós estruturalista. 
11. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 180 p.

LOURO, G. L. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, G. L. (org.). O corpo educado: 
pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

LOURO, G. L. Teoria queer-uma política pós-identitária para a educação. Revista 
estudos feministas, v. 9, n. 2, p. 541, 2001.

RODRIGUES, P. O. G.; FRANCISCATTI, K. V. S. Notas sobre indivíduo e consciência em 
Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. Psicologia USP, v. 28, n. 2, p. 256-265, 2017.

SILVA, F. A. F. da. Consensos e dissensos sobre a diversidade sexual e LGBTFOBIA 
na escola: quem fala, quem sofre, quem nega. 2019. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019.

SILVA, L. M. da. O estranhamento causado pela deficiência: preconceito e experiên-
cia. Revista brasileira de educação, v. 11, n. 33, p. 424-434, 2006.



PEDAGOGIAS DE RESISTÊNCIA: 
CONSTRUÇÃO POLÍTICA DOS 

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS
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Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios 

RESUMO
Este artigo é fruto da pesquisa de doutorado que encontra-se em andamento 
e trata-se de um estudo das bases epistemológicas das pedagogias de resis-
tência, que se apresentam como conjunto de práticas pedagógicas articula-
das entre a academia e os movimentos sociais com o objetivo de provocar 
mudanças de narrativas e de agenciamento sócio histórico e o feminismo 
negro decolonial criado a partir da experiência de mulheres negras, produ-
zidas por mulheres negras sob o ponto de vista das mulheres negras como 
grupo. A pesquisa narrativa é o método escolhido para colher as histórias 
de vida de professoras negras ativistas através do dispositivo “narrativas de 
resistências”. O método pressupõe atitude de interação e cooperação junto 
com as investigadas, como modos de reinvenção da vida, com destaque para 
a pesquisa na área educacional, pois este é um campo que possui, por natu-
reza, dinâmica ativista e interativa.
Palavras-chave: Pedagogias de Resistência. Feminismo Negro Decolonial. 
Pesquisa Narrativa.
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INTRODUÇÃO

O artigo apresenta um estudo bibliográfico sobre o objeto da 
pesquisa de doutorado que se encontra em construção e trata das 
pedagogias de resistência e do feminismo negro decolonial constru-
ídas por professoras negras ativistas, na Educação Básica. O diálogo 
proposto busca compreender as pedagogias de resistência construí-
das por professoras negras ativistas que atuam na Educação Básica, 
na perspectiva da epistemologia feminista negra decolonial. O texto 
teórico está estruturado em duas partes: a primeira discute o desafio 
de refletir sobre pedagogias de resistências fundada a partir da arti-
culação da pedagogia decolonial na relação educação-decolonialidade 
resgatando a pedagogia freiriana e popular. A parte seguinte reflete 
sobre a influência do feminismo negro estadunidense, latino e brasi-
leiro para a construção do feminismo negro decolonial. Deste lugar 
é situada a experiência docente feminista negra, vivenciada a partir 
de processos de racialização e sexualização que foram constituídos 
na geopolítica da colonialidade e na construção de posicionamentos 
políticos, antirracistas, antissexistas e antilgbtfóbicos.

O desenho teórico-metodológico da pesquisa propõe compre-
ender as pedagogias de resistência de professoras negras ativistas, na 
Educação Básica a partir das “narrativas de resistências”, que são as 
histórias de vida e profissão trazidas por professoras negras ativistas e 
explicam que seus relatos de experiências ganham sentido a partir da 
experiência de mulheres negras, com ideias produzidas por mulheres 
negras, que divulgam a perspectiva singular do ponto de vista de/para 
mulheres negras como grupo (COLLINS, 2016).

Rios (2008), apresenta a pesquisa narrativa e as histórias de 
vida, como estratégias de pesquisa pessoal e coletiva que, politicamen-
te, desestruturam alguns dos paradigmas tradicionais de investigação 
e constroem, em paralelo, um modelo de investigação que implica 
escutar as pessoas no fluxo narrativo de suas vidas. As histórias de 
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vida revelam diferentes sentidos que sujeitos emprestam a suas expe-
riências de vida-formação-profissão vividas, silenciadas ou guardadas 
na memória. Sob esta perspectiva propomos compreender, conhecer, 
pensar, sonhar novas pedagogias baseadas na resistência docente que 
promovam rachaduras nos muros impostos pela colonialidade.

PEDAGOGIAS DE RESISTÊNCIAS

Partimos da pedagogia decolonial para chegar a ideia das 
pedagogias de resistências, mas antes de explicar a pedagogia de re-
sistência, primeiramente vamos falar um pouco sobre decolonialidade, 
importante discussão desenvolvida a partir das produções do grupo 
Modernidade/Colonialidade, uma rede multidisciplinar e multigera-
cional composta de intelectuais e acadêmicos principalmente das Uni-
versidades dos Estados Unidos da América e da América Latina. A rede 
modernidade/colonialidade não inventou propriamente o conceito de 
decolonialidade, mas contribuiu para dar visibilidade na sua utilização 
como categoria de análise, particularmente no mundo acadêmico, 
intelectual e nos movimentos sociais.

Grosfoguel (2019) indica que não existe um pensamento ou uma 
teoria decolonial; a decolonialidade apresenta-se como um conjunto 
de práticas epistêmicas que se articulam dentro e fora da academia, 
por intelectuais, e nos movimentos sociais por ativistas. O giro deco-
lonial segundo Maldonado-Torres (2008) provocou uma atitude de 
confronto contra o colonialismo e, a partir do século XX, houve maior 
enfrentamento à colonialidade com os povos subalternos e do terceiro 
mundo se aproximando, criando resistência e o entendimento sobre a 
relevância da luta por descolonização. A virada decolonial (MIGNOLO, 
2007) sugere um novo modo de interagir e estar no mundo, propondo 
consciência global, com a descolonização e valorização dos saberes 
locais, em uma nova perspectiva das relações de poder.
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As pedagogias decoloniais nomeiam e enfrentam os processos 
históricos de marginalização produzidos pela colonização, baseados na 
racialização, sexismo, classismo e surge de experiências das populações 
subalternizadas e inferiorizadas em suas resistências e (re)existências. 
Segundo Walsh (2013), as pedagogias decoloniais trazem para a cena 
escolar o debate sobre subjetividades que desmontam o modelo de 
educação racista, cis-hetero-normativa e colonizadora e causam fissu-
ras nas estruturas de opressão, através da práxis que supera padrões 
epistêmicos hegemônicos, pois cria novas pedagogias produzidas em 
contextos de luta, insubmissão, resistência e (re)existência. As brechas 
que desarmam as estruturas da modernidade/colonialidade, tornam 
possíveis outras maneiras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir e 
viver-com.

A pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1979, 1987, 2000, 2013), 
entendida como metodologia voltada para as lutas sociais, políticas, 
ontológicas e epistêmicas, atrela a liberação dos esfarrapados do mun-
do com a luta política e o esforço do próprio oprimido de conquistar 
sua emancipação, neste sentido carrega a potencialidade decolonial 
que impulsiona formas de resistência, a partir da cultura local e seus 
interesses. A reação decolonial que impulsiona a liberação dos esfarra-
pados do mundo, dialoga com formas de conhecimento da sabedoria 
indígena, saberes ancestrais das comunidades tradicionais de matriz 
africana, movimentos sociais, feminismo negro, interação com as 
histórias locais dos grupos subalternos. As pedagogias decoloniais, 
assim como a Pedagogia do Oprimido, conclamam os oprimidos, os 
que sofrem a se descobrirem na luta contra a colonização, com o 
propósito de desmascarar, de maneira “pedagógica”, o vírus que se 
desdobra em múltiplas colonialidades (do saber, do ser, da política e de 
gênero). Pedagogias decoloniais juntamente com o feminismo negro 
tem a potencialidade de mudar os rumos da colonialidade lideradas 
por povos e comunidades racializadas.
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No Brasil, grupos como Movimentos Sem-Terra e Sem-Teto, 
Movimento Negro, Movimento das Mulheres Negras e movimentos de 
artistas populares em defesa da cultura e, na América Latina, pelos 
Zapatistas em Chiapas, Movimentos Indígenas e afros da Bolívia, Equa-
dor e Colômbia, artistas populares, Fórum Social Mundial e o Fórum 
Social das Américas, foram responsáveis pelo desenvolvimento das 
práticas decoloniais.

Grosfoguel (2019) chama atenção para a complexidade do con-
ceito que as feministas negras estadunidenses chamam de intersec-
cionalidade com toda a sua complexidade explicando que não se pode 
reduzir uma hierarquia de dominação a outra que a determine, tam-
pouco se pode entender uma hierarquia de dominação sem as outras, 
pois que somos atravessados por diversos marcadores de opressão, 
entre eles raça/etnia, gênero, classe, sexualidade etc. A colonialidade 
do poder, cuja característica principal é o racismo, é um instrumento 
de dominação, um princípio organizador do capitalismo mundial onde 
todas as relações de dominação (intersubjetivas, identitárias, sexuais, 
laborais, de autoridade política, pedagógicas, linguísticas, espaciais 
etc.) da modernidade têm sido articuladas.

Lugones (2008) aponta marcadores de raça/gênero a partir de 
privilégios de mulheres brancas frente às mulheres negras, entendidas 
pelos colonizadores como fêmeas, não como mulheres, ou, ainda, 
como instrumento de dominação. Por isto a modernidade está colada 
à colonialidade, e se constitui como um dos lados de um mesmo fenô-
meno, onde o racismo é estruturado internamente a partir das relações 
das estruturas sociais e hierárquicas de poder e dominação múltipla do 
capitalismo na modernidade. A descolonização epistêmica mostra que 
o discurso científico pode ser um silenciador de vozes pela disputa de 
poder no espaço mundial relativo ao conhecimento, tornando legiti-
mo, o conhecimento produzido acima da linha do equador e menor, 
ou ilegítimo, o conhecimento e a ciência produzida abaixo da linha do 
equador, exercido pela política de dominação do capitalismo mundial. 
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A geopolítica do conhecimento aponta para “colonialismo” e “escravi-
dão” como responsáveis pela pobreza da população latino-americana 
submetida a uma elite tecnocrata e cientificista (GROSFOGUEL, 2019).

As pedagogias que denomino nesta pesquisa de pedagogias de 
resistência florescem nas brechas da educação colonizada e se configura 
em práxis e estratégia de intervenção e leitura de mundo responsável 
pela luta contra estruturas sociais, políticas e epistêmicas racistas, 
sexistas e capitalistas que disseminam a difusão e construção de hie-
rarquias hegemônicas de poder da população subalternizada. Pedago-
gias de resistência não se limitam ao campo da educação nos espaços 
escolarizados, suas metodologias são concebidas nas lutas sociais e de 
libertação política, ontológica, epistêmica construída em resistência e 
oposição nos espaços sociais. Estas pedagogias assumem que aprendi-
zagem, (des)aprendizagem, reaprendizagem, reflexão e ação se iniciam 
com a oposição à condição de dominação e opressão colonial. Com sua 
ação, organizam e intervêm coletivamente, através da formação/refle-
xão/ação sobre as condições impostas pela colonialidade. É entendida 
como prática política, epistêmica, de luta experiencial e existencial nas 
transformações de padrões de poder da sociedade.

A educação desempenha um importante papel no ativismo e 
qualificação da intervenção política, como relata a professora e ativista 
negra Benilda Paiva (CARDOSO, 2012, p. 156): “muitas construíam uma 
rede de incentivo e apoio para o próprio grupo de militância, visando 
aprofundar os estudos e, principalmente, romper com a objetificação 
imposta pela sociedade”. Igualmente Vilma Reis, ativista do movimen-
to de mulheres negras da Bahia, defensora dos direitos humanos, 
das mulheres, negros e LGBTs, agradece à ancestralidade e ao fato 
de ter sido a “primeira pessoa da família a cursar uma Universidade” 
(CARDOSO, 2012, p. 155), orgulha-se de ser exemplo para tantas jo-
vens pretas e agradece a sua família a oportunidade de formar-se em 
Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. Revela que o espaço 
da Universidade sempre foi mantido à distância, por vários muros de 



456COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

seletividade que impediam o acesso a ele, dentre os quais o do ra-
cismo. Mulheres negras intelectuais e ativistas como Vilma e Benilda, 
entendem a educação como instrumento poderoso para libertação do 
povo negro e pobre e para a elevação da autoestima e valorização da 
população negra.

O movimento negro e o movimento de mulheres negras pro-
põem a formação político-pedagógica acerca da cultura e história em 
África e na Diáspora, no entendimento de que só a luta antirracista, 
antissexista e pela diversidade cultural e religiosa travada na educação 
pode descolonizar uma sociedade racista e cheia de preconceitos 
como a nossa. Em termos pedagógicos se configura como espaço de 
formação e fortalecimento de identidades oferecendo e apoiando a 
autoconfiança, autovalorização, autocuidado e autorrespeito promo-
vendo saberes significativos para a comunidade.

Nesta perspectiva a educação aponta para uma proposta 
decolonial e apresenta um projeto político-pedagógico-social de des-
construção de saberes tidos como universais e validados pelo o cânone 
imperial-ocidental-europeu-estadunidense onde pouco ou quase nada 
é ensinado em nossos currículos colonizados, de uma única fé, um 
único saber válido, uma única língua, uma única cultura, uma única 
narrativa, a do homem branco, classe média, heterossexual em detri-
mento da herança cultural de negras/os indígenas na história brasileira 
(FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2009).

A luta dos movimentos negros e movimentos de mulheres 
negras desde meados do século XX, inspira gerações de intelectuais 
negras/os e ativistas que atuam em várias frentes na educação, cultura, 
artes, esportes, ciências, política, jurídica etc. Repercutem e multipli-
cam histórias de vida de resistência sobre questões raciais, de gênero, 
sexualidades e pela diversidade histórica-política-cultural como pautas 
importantes para a educação. Estes grupos têm construído articula-
ções, convênios, projetos educacionais e reivindicado a ação do Estado 
na garantia de oportunidades iguais e direito a educação. Assumem 
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a dianteira na defesa do legado de luta e pela valorização da cultura 
e dos saberes construídos pelas comunidades negras, reivindicam 
implementação de políticas de ações afirmativas; democratização 
do acesso ao ensino público e gratuito; garantia de permanência na 
Educação Básica e acesso as Universidades. No que diz respeito às 
questões políticas e educacionais apresenta debate, reflexão crítica, 
histórica e cultural da realidade brasileira denunciando a coloniza-
ção dos currículos, exigindo transformações pedagógicas que façam 
reconhecimento à diversidade étnico-racial e promovam tratamento 
equânime e valorização da cultura negra na formação histórica e social 
do povo brasileiro (GOMES, 2017).

Freire (2014) destaca que não existe neutralidade na educação: 
ou ela funciona como instrumento colonizador de mentes obedien-
tes e alienadas ou ela é o meio pelo qual homens e mulheres lidam 
de forma crítica com a realidade e descobrem como participar da 
transformação do mundo. Pedagogia do Oprimido (1987) ensina uma 
pedagogia de resistência à colonização que surge da rebeldia inconfor-
mada, da insurgência, da luta, da não aceitação da situação colonial e 
da transformação social, como um ato revolucionário de libertação, de 
amor e de responsabilidade com a vida.

Com o conceito de invasão cultural em Pedagogia do Oprimido 
Freire (1987) define a penetração do invasor (opressor) no contexto 
cultural dos invadidos (oprimidos), impondo a colonialidade do poder 
que Quijano (2005) definiu como a invisibilização e a classificação social 
da população, cujo sucesso é operado a partir do controle do imaginá-
rio dos dominados que serve de instrumento contínuo, duradouro da 
imposição da narrativa do opressor. A visão hegemônica do opressor 
freia e inibe a criatividade e a originalidade do colonizado, que passa a 
reproduzir valores e padrões culturais dos invasores. O objetivo político 
da invasão cultural é levar os invadidos a pensar a realidade sob a ótica 
dos invasores, o que resulta em domínio e conquista, com o mínimo 
de resistência. Os invadidos sempre acreditam que são inferiores e 
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passam a venerar a cultura e a superioridade dos invasores. Freire faz 
uma crítica a educação tradicional e sua herança pelo colonialidade 
que imprime relações de poder desiguais em nossa sociedade e faz a 
crítica decolonial quando explica o lugar da educação na manutenção 
ou transformação do regime colonial. Indica que descolonização não é 
somente um conceito, mas uma prática social que aponta para uma luta 
revolucionária e ação de enfrentamento do mundo. Na obra Professora 
Sim, Tia Não, Freire (1993), se aproxima do conceito de colonialidade 
de gênero de Lugones (2014). Critica o modelo que designa à profes-
sora uma posição periférica; ela é explorada e oprimida duplamente 
pelo sistema capitalista: em sua condição de gênero, classe e profissão. 
A colonialidade do gênero que Lugones (2014) apresenta é fruto da 
interação de sistemas opressores, raciais, de gênero, econômicos, po-
líticos, profissionais, que não só é hierárquico, mas nega humanidade e 
protagonismo às colonizadas (LUGONES, 2014). Neste contexto, Freire 
(1993) explica a desvalorização do magistério e a indigência do salário 
das professoras e relaciona à compreensão do colonialismo neoliberal 
de controle de gastos públicos, organização e priorização de despesas 
em uma concepção de que a educação é um gasto, não um investimento 
necessário ao desenvolvimento do país. Conclama professoras a lutarem 
contra a representação social colonialista que insiste em reduzir o seu 
trabalho, que é político e pedagógico, à tarefa adocicada, romantizada, 
(des)politizada, (des)profissionalizada e encoberta por uma ideologia 
que estimula chamá-las de “tia”. Freire convida-as a ocuparem seu 
lugar na luta por uma escola pública popular, alegre, democrática, com 
profissionais bem pagas, em um processo permanente de formação e 
participação política organizada no exercício profissional, nos sindicatos, 
partidos políticos, movimentos sociais e espaços de poder nos governos. 
Explica que a educação é espaço de problematização, criação, curiosida-
de com a realidade, construção de consciência crítica, organização das 
camadas populares. Proclama a indissociabilidade entre conhecimento, 
política, ética, estética, características das pedagogias de resistência e 
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da luta pela superação das desigualdades, construção do socialismo 
democrático, respeito às diferenças e luta por justiça social, diálogo e 
formação política coletiva, ideia muito cara às pedagogias decoloniais 
assim como à educação popular.

Para Walsh (2013), o método de Paulo Freire foi essencial para 
as organizações sociais, políticas, ontológicas e epistêmicas centradas 
na luta pela emancipação e pela terra. Enquanto luta, esta pedagogia 
produz aprendizagem, (des)aprendizagem, (re)aprendizagem, reflexão 
e ação política para suas/seus participantes. Nos movimentos de mu-
lheres negras a pedagogia de resistência produz conhecimentos (mui-
tas vezes não reconhecido), saberes e experiências. Esta pedagogia 
estabelece conexões com o pensamento de Paulo Freire e tem como 
chave a educação como prática de liberdade e a busca por emancipa-
ção. Pedagogias de resistência são resultantes de processos políticos, 
socioculturais, educacionais contra hegemônicos e estão estreitamente 
vinculadas à construção individual e coletiva de identidades assentadas 
na formação e na experiência docente, em um movimento contínuo de 
reconhecimento, valorização das diferenças, equidade, como fontes 
de saberes originados no respeito a multiplicidade político-cultural das 
sociedades atuais.

FEMINISMO NEGRO DECOLONIAL

Podemos dizer que Lélia González (1988) foi a primeira no Brasil 
a tratar sobre interseccionalidade como sobreposição das estruturas 
de opressão de raça, gênero e classe e em como se relacionam com 
as experiencias da população negra. O conceito de Gonzales sobre 
amefricanidade apresenta um caminho para refletir as bases das expe-
riências históricas das mulheres negras, (na Diáspora) e de mulheres 
indígenas da Améfrica Ladina, a qual se constitui em um constructo de 
análise da formação histórico-cultural do povo negro e indígena. Os 
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valores da cosmovisão amefricana de Gonzalez, como ancestralidade, 
tradição oral, corpo enquanto fonte espiritual e produtor de saberes, 
valorização da natureza, religiosidade, noção de território constituem 
o princípio fundamental que organiza e articula os movimentos das 
mulheres negras: a circularidade, a solidariedade, a luta coletiva com 
orientações políticas e sexuais abrangentes no combate ao racismo-
-machismo e as desigualdades estruturais da sociedade apontando a 
necessidade de refletir, debater e promover ações políticas inegociá-
veis rumo ao projeto político de uma sociedade justa e livre. 

Mesmo que não tenha sido colocada de forma explícita por 
Lélia Gonzalez (1988a, 1988b), a perspectiva decolonial e interseccio-
nal pensada a partir do constructo da amefricanidade é um recurso 
pedagógico potente ao feminismo negro decolonial, ou da colonia-
lidade de gênero (LUGONES, 2008). No conceito de Lélia Gonzalez 
(1988a, 1988b), amefricanidade integrada à perspectiva pedagógica 
decolonial (LUGONES, 2008; WALSH, 2014; ESPINOSA MIÑOSO, 2013) 
e interseccional (CRENSHAW, 2002; COLLINS, 2016; CURRIEL, 2014), 
é uma ideia-chave na interpretação do feminismo negro decolonial, 
pois possibilita pensar epistemologias e metodologias do ativismo das 
mulheres negras agregadas às informações que acontecem em outros 
espaços tais como a academia, movimentos negros e de mulheres 
negras, espaços formativos da Educação Básica, situados na luta, na 
resistência político-cultural e nos enfrentamentos coletivos e cotidia-
nos contra o racismo, o sexismo e outras formas de violência que têm 
lugar na Améfrica Ladina.

As instâncias do ser, poder e saber coloniais, presentes em 
nossa sociedade, tentam impor uma narrativa única e hegemônica, 
mas as epistemologias e metodologias feministas dos movimentos das 
mulheres negras se entrecruzam e desnudam marcadores sociais da 
diferença os forçando a crítica decolonial. Criam espaços alternativos, 
práticas coletivas e uma proposta civilizatória em oposição ao discurso 
dominante, ao tempo que abrem fissuras nos modos de ser, saber e 
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poder produzidos na contemporaneidade. Somente é possível educar 
em um contexto antirracista, antissexista, de combate às desigualdades 
de classe, construídos pelas práticas pedagógicas de resistência. Estas 
novas formas epistemológicas, metodológicas e políticas dão sentido 
às experiências criadas a partir do enfrentamento às opressões vividas 
cotidianamente no chão da escola.

O feminismo decolonial, concebido pela feminista argentina 
Maria Lugones, interessada pelo pensamento latino-americano foi 
fruto do giro decolonial (LUGONES, 2008, 2014). A autora se aproxima 
do feminismo negro estadunidense, do movimento zapatista e dos 
múltiplos levantamentos indígenas que ocorrem na América Latina, a 
partir da década de 90. Como Lugones assinala, o encontro entre a 
perspectiva da interseccionalidade, que ela já trabalhava, com o proje-
to de investigação modernidade/colonialidade, foi o lugar onde nasceu 
sua proposta de feminismo decolonial. A autora reitera que não há 
uma narrativa única da história, o conceito de interseccionalidade 
demonstra a exclusão histórica e epistêmica das mulheres não brancas 
nas lutas libertárias, levadas a cabo em nome da mulher e aponta 
para a posição contraditória que formou-se no continente a partir da 
destruição e do massacre não narrado pela história oficial.

O conceito de colonialidade do poder de Aníbal Quijano (2005) 
é central na Tese de Lugones (2008) sobre o feminismo decolonial, em-
bora ela aceite parte da proposta de Quijano sobre a colonialidade do 
poder, ressalta que não somente raça foi determinante na configuração 
da colonialidade do poder, mas, também gênero e heterossexualismo. 
Lugones (2014) analisa a opressão de gênero racializada pelo capi-
talismo, e denomina de “colonialidade do gênero” a demarcação do 
feminismo decolonial como caminho para superação da colonialidade. 
Afirma que descolonizar gênero é uma práxis que faz crítica à opressão 
de gênero racializada, colonial, capitalista e heterossexualizada que 
propõe a transformação do social (LUGONES, 2014).
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Espinosa Miñoso (2013) explica que o feminismo decolonial 
revisa e dialoga com o pensamento de intelectuais, ativistas, acadê-
micas, feministas ou não, de ascendência africana, indígenas, mestiças 
populares, camponesas e migrantes racializadas, bem como pessoas 
brancas que se opõem radicalmente à subalternidade na América 
Latina e no mundo. Em vista disto, o feminismo decolonial concorda 
com o feminismo negro estadunidense em suas críticas à teorização 
feminista clássica focada em gênero. O feminismo decolonial prescreve 
um tratamento interseccional das inúmeras opressões – classe, raça, 
gênero, sexualidade –, retoma o legado crítico das feministas afrodes-
cendentes e indígenas da América Latina em seus processos de resis-
tência contra a invisibilidade e inferiorização dentro dos movimentos 
feministas hegemônicos. Critica o essencialismo da categoria mulher e 
a política de identidade; ao mesmo tempo, revela como a dependên-
cia política e econômica impôs um processo de institucionalização e 
tecnocratização com agendas neoliberais, globalizantes, úteis apenas 
aos interesses neocoloniais, desmascarando o feminismo hegemônico 
branco do norte global que por muito tempo alimentou o monstro da 
colonialidade (ESPINOSA MIÑOSO, 2013).

Similarmente, Lélia Gonzalez (1988b, p. 134) revela que a 
opressão racial e social, coloca a mulher negra como alvo preferencial 
da opressão racial, de gênero e social que nega a história de luta ances-
tral e de resistência. Gonzalez confere às amefricanas, “subordinadas 
por uma latinidade que torna legítima sua inferiorização” o mesmo 
estatuto de subalternidade apresentado por Lugones (2008), que 
designa a construção hegemônica da “colonialidade de gênero”. De-
marca amefricanas como sujeitas do feminismo e o lugar do feminismo 
negro amefricano como teoria e prática política de resistência e luta 
por protagonismo. Tanto Lelia como Lugones destacam a importância 
da formação de ativistas associadas em grupos e redes ao sugerirem 
que o ativismo une trabalhadoras e minorias representadas pelas 
comunidades LGBTs, mulheres, negros e negras, pessoas com defici-
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ência, enfim, pessoas excluídas e marginalizadas. Gonzalez e Lugones 
denunciam que o colonialismo e o capitalismo patriarcal invisibilizam 
as construções de gênero e raça/etnia referentes às amefricanas, indí-
genas e àquelas que têm sua cultura excluída, racializada, sexualizada, 
entre outras formas de opressão.

Como resposta a essa situação, nascem as pedagogias deco-
loniais, que propõe um uma virada radical, (re)instaurando práticas 
e formas de conhecimento dos sujeitos colonizados com propostas 
educacionais, culturais, filosóficas, artísticas, existenciais, religiosas 
e sociais e trazem para o centro do debate estratégias e formas de 
contestação e resistência, bem como transformação nas formas hege-
mônicas de poder, ser e conhecer (WALSH, 2013).

Walsh (2013, p. 67) afirma que a “decolonialidade não é uma 
teoria a seguir, mas um projeto a assumir”, e este projeto caracteri-
za-se por uma mudança de postura que desafia a lógica estabelecida 
demonstrando que não há uma única narrativa hegemônica do 
colonizador: homem branco, classe média, heterossexual. Na de-
colonialidade, as ações vão além das fronteiras estabelecidas entre 
academia, escola básica, sociedade, busca-se legitimidade em outros 
saberes, e microcosmos das tecnologias de opressões. Isto aponta 
para um campo maior das pedagogias decoloniais integradas ao 
feminismo negro que sugere que não somente a educação formal, 
como também os movimentos sociais são educadores, pois propõem 
repensar cenários diversos de conhecimento formado por sujeitas 
encarnadas, com identidades que se articulam entre si. Estas novas 
formas epistemológicas, metodológicas e políticas dão sentido às 
experiências criadas a partir do enfrentamento às opressões vividas 
cotidianamente no chão da escola.
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REMATANDO...

As pedagogias de resistência e o feminismo negro decolonial 
cumprem papel fundamental em direção ao projeto civilizatório do Bem 
viver oferecendo resistência e lutando pela vida. Para Davis (2016), as 
mulheres negras sempre tiveram fome de conhecimento e a revolução 
como bandeira, porque elas estão posicionadas na base da pirâmide 
social. Isto significa que mulheres negras, antes de pensarem em si 
mesmas como mulheres, pensam como comunidade negra, pois quase 
sempre assumem o lugar de liderança ou chefes de família. O poder da 
mulher negra no conhecimento das plantas, da natureza, no cuidado 
com as suas, a afetividade e a transmissão dos conhecimentos, dos 
costumes, cria formas de convivência, e garante desde os tempos da 
escravidão, a sobrevivência e a capacidade de agregar e fazer política, 
na luta contra opressões racistas e sexistas, e na busca por alianças 
com outros grupos e movimentos sociais.

Gente de variadas movidas coletivas, dos ativismos sociais, 
dos movimentos antirracistas, dos movimentos de mulheres negras, 
da educação popular, e das artes, com um pé dentro e outro fora da 
academia contribuíram para luta antirracista, antissexista e anticapita-
lista abrindo caminho para a educação como prática de liberdade que 
ensina a ir em busca dos sonhos. O feminismo negro decolonial e as 
pedagogias de resistência oferecem suas experiências como forma de 
construir coletivamente uma outra dinâmica de vida, de educação e 
ação política. 

O potencial para insurgência, resistência e transformação das 
narrativas de vida sobre as práticas pedagógicas, toma esta perspec-
tiva teórica e metodológica um espaço significativo para o contexto 
das pedagogias de resistências do feminismo negro decolonial ao 
revelar as formas como as micro histórias negadas e invisibilizadas 
pela narrativa única podem causar fraturas na perspectiva educacional 
da colonialidade. Destaca que as vivências construídas e reconstruídas 
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por professoras negras ativistas oferecem visibilidade as experiências, 
práticas e pedagogias de resistência vivenciadas em sala de aula e 
fora dela e interseccionadas pelas perspectivas de gênero, raça/etnia, 
classe, sexualidade, religião, faixa etária, nacionalidade etc. reivindi-
cados pela análise do feminismo negro decolonial ao fazer a crítica 
à colonialidade do saber que compreende um modelo de educação 
apartado da multiplicidade cultural e das diversidades que habitam 
nossa sociedade.
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OS IMPACTOS DOS ESTEREÓTIPOS DE 
GÊNERO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aila Oliveira Valadares

RESUMO
O presente estudo se trata de uma pesquisa bibliográfica buscando com-
preender como estereótipos de gênero podem impactar na participação de 
estudantes em aulas de Educação Física na Educação Básica. Os objetivos 
específicos demarcados foram: Identificar estudos que tratem sobre estereó-
tipo, gênero e Educação Física escolar; descrever os fatores que impactam na 
participação em aulas de educação física escolar e verificar quais conteúdos 
pedagógicos da cultura corporal são mais estereotipados. Partindo da pers-
pectiva de educação física trazida pelo coletivo de autores e da compreensão 
de gênero como construção social, a análise dos artigos estudados nos per-
mitiu concluir que essas aulas ainda tratam, majoritariamente, do esporte e 
esse elemento da cultura corporal é muito estereotipado. Assim, o sexismo e 
a heteronormatividade no esporte levam à rejeição dos que não se encaixam 
nos padrões. O papel da mídia, o apoio e incentivo da família na construção 
desses estereótipos também foram identificados e que, uma das possíveis 
medidas que devemos tomar para tentar superar esses paradigmas é discutir 
e problematizar gênero nas aulas de Educação Física.
Palavras-chave: Educação Física. Gênero. Educação. Estereótipos.
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INTRODUÇÃO

A prática pedagógica é carregada de desafios que interferem 
em seu cotidiano. Além das temáticas específicas de cada disciplina, os 
professores precisam lidar com as mais diversas questões geradas por 
nossa sociedade, pois, pelo fato da escola estar inserida e fazer parte 
de tal sociedade, não será possível se desconectar da mesma e manter 
seus problemas fora de seus muros.

Para os professores de Educação Física atuantes, o momento 
da escolha do conteúdo que será trabalhado na escola é sempre um 
ponto a se refletir com bastante cuidado, pois, após considerar as 
questões de tempo, relevância e o melhor momento para inserir cada 
elemento da cultura corporal, muitas vezes é preciso, também, que 
haja uma preocupação acerca da reação e receptividade da turma 
diante do que for proposto.

Dentro dessa preocupação, um dos fatores recorrentes são as 
questões de gênero. Conteúdos comumente associados a um gênero 
são rejeitados pelo outro que não se identificava com ele, o que pode 
causar um esvaziamento das aulas práticas.

Gênero, aqui compreendido sob a perspectiva de Sousa e Alt-
mann (1999), que o define enquanto a construção social relacionada 
ao sexo e a uma série de outras categorias, como, por exemplo, raça, 
classe, idade e habilidades físicas.

Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 62), o conteúdo es-
pecífico da Educação Física são os elementos da Cultura corporal, e 
“o estudo desse conhecimento visa apreender a expressão corporal 
como linguagem”. Nesses elementos está englobada a discussão sobre 
esportes, jogo,dança, lutas, capoeira e ginástica. Sendo assim, por se 
tratar de uma temática que envolve o corpo, movimento e expressão, 
acaba despertando uma série de preconceitos nos alunos. 

Os preconceitos que são trazidos pelos alunos em questão, sur-
gem a partir de conceitos e significados internalizados por eles durante 
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sua formação e, em sua maioria, reproduzem a visão de mundo da 
classe dominante, em detrimento das minorias e dos menos favoreci-
dos na sociedade.

A representação de padrões somada à ausência de conheci-
mento real sob a temática, quando utilizada para julgar, classificar e, 
muitas vezes, limitar previamente as pessoas, ações ou coisas é o que 
podemos definir como estereótipo. Os esportes, jogos e lutas, relacio-
nados à força e agilidade, são considerados masculinos e rejeitados 
pelas meninas. Enquanto a dança e a ginástica, associados à graça e 
leveza são vistos como atividades para mulheres, e rejeitadas pelos 
rapazes. Assim, podemos observar como uma simples classificação dos 
conteúdos entre “coisas de homem” e “coisas de mulher” pode inter-
ferir na aceitação, prática e, portanto, no aprendizado de conteúdos 
importantes para a formação humana desses alunos.

Diante de tal realidade, e entendendo os estereótipos de gêne-
ro nas aulas de Educação Física enquanto um dos muitos desafios da 
prática docente, esta pesquisa traz como questão norteadora: Como 
estereótipos de gênero podem impactar na participação de estudantes 
em aulas de Educação Física na Educação Básica, a partir de estudos 
publicados nos últimos cinco anos?

Para tanto, buscando responder a pergunta norteadora, o 
presente estudo tem como objetivo principal compreender como es-
tereótipos de gênero podem impactar na participação de estudantes 
em aulas de Educação Física na Educação Básica, a partir de estudos 
publicados nos últimos cinco anos.

Os objetivos específicos definidos são: Identificar estudos que 
tratem sobre estereótipo, gênero e Educação Física escolar, a partir de 
objetivos, metodologia e principais conclusões das pesquisas; descre-
ver os fatores que impactam na participação em aulas de educação 
física escolar, bem como, o que reforçam ou atenuam os estereótipos 
de gênero nas aulas e verificar quais conteúdos pedagógicos da cultura 
corporal são mais estereotipados.
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Consideramos a educação física enquanto o espaço reservado 
especificamente para propiciar o aprimoramento da linguagem atra-
vés da expressão corporal e, para isso, é preciso que os estudantes se 
permitam experimentar e vivenciar as atividades propostas.

ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E CULTURA

Compreendendo o mundo através de uma visão materialista, 
entende-se que o ser humano seja formado e se desenvolva a partir 
da síntese de um conjunto de relações sociais às quais ele tem acesso 
durante toda sua vida. Ou seja, a humanidade amplia suas capacidades 
através do acesso à cultura.

Portanto, “As relações de gênero são construídas historicamen-
te, sendo fundamental analisar como estão estruturadas as relações 
sociais, considerando o processo dinâmico dos indivíduos se relaciona-
rem entre si” (SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p. 12).

Assim, ainda segundo Santos e Oliveira (2010), é possível afir-
mar que a imagem de tudo que se espera de homens e mulheres na 
sociedade é construído, e que, através da categoria gênero, podemos 
atribuir as diferenças sociais entre os sexos a processos históricos e, 
com isso, desnaturalizá-los.

Existem várias interpretações distintas do conceito de este-
reótipo, porém, é consenso que eles podem trazer um efeito muito 
nocivo à sociedade se utilizados para reforçar padrões, excluir minorias 
e favorecer a classe dominante.

As consequências apontadas pelos autores, geralmente se 
referem ao reforço de pensamentos preconceituosos e excludentes, 
como afirma Roso et al. (2002, p. 78) “Estereotipar reduz, essencializa, 
naturaliza e conserta as ‘diferenças’, excluindo ou expelindo tudo aqui-
lo que não se enquadra, tudo aquilo que é diferente”.
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Saraiva e Kleinubing (2013, p. 121) afirmam que os estereótipos 
de gênero estão fortemente relacionados ao que se espera no compor-
tamento dos homens e mulheres e que, a partir disso, são definidas 
atitudes tidas como masculinas ou femininas.

Assim como para Pereira (2004), que avalia que a sociedade 
toma como base as diferenças anatômicas e biológicas para formar pa-
drões de expressão (corporais principalmente) que são considerados 
comportamentos característicos de homens ou mulheres.

A intervenção e direcionamento dos professores e da comu-
nidade escolar, como um todo, são fundamentais para combater ou 
reforçar os estereótipos da sociedade, como afirma Altmann (1998, 
p. 98) “a postura docente é uma referência que define como meninas 
e meninos agem e se relacionam entre si”. Ao professor de Educação 
Física está reservado, mais especificamente, o combate aos preconcei-
tos relacionados às práticas corporais.

METODOLOGIA

Para realizar uma análise das discussões que estão sendo feitas 
sobre o assunto, foi feita uma seleção na Base de dados da Capes que 
foi escolhida por ser uma referência tradicional dentre os bancos de 
dados que compilam estudos, em meio as mais variadas temáticas, 
inclusive das ciências humanas e sociais. Dentro desta, os trabalhos 
elegidos foram aqueles que se encaixaram nos seguintes critérios:

• Publicação em português;
• Publicados dentro do recorte temporal de 2013 a 2020;
• Obras publicadas contendo as palavras-chave “gênero” e 

“educação física”.
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Primeiramente, buscando somente pelos descritores educação 
física e gênero 1.236 trabalhos foram encontrados. Número que foi 
reduzido para 516 uma vez que foram excluídos aqueles que não se 
encaixavam no recorte temporal e no idioma definido.

Em seguida foram considerados aptos para compor a amostra 
aqueles em que, com base na leitura de seus respectivos resumos, 
demonstraram uma discussão relacionada aos estereótipos de gênero 
nas aulas de Educação Física escolar. Assim, a amostra final foi compos-
ta pelos 13 artigos.

Após a seleção do material, os artigos foram agrupados em um 
quadro de caracterização para que fosse possível organizar e localizar 
os trabalhos. Saber onde ocorreram os estudos, em que ano e em que 
revistas eles foram publicados nos ajuda a ter um panorama de tudo 
que foi analisado.



Título Autor(es) Ano de publicação Local do estudo Revista

Questões de Gênero na 
Educação Física Escolar

Clarice Golçalves
Pires Marques

2014 São Paulo/SP
Revista Estudos 
Feministas

Um Olhar de Gênero sobre a 
Educação Física Escolar

Claudia Vianna 2015 São Paulo/SP
Cadernos de 
Pesquisa

Relações raciais e de gênero: 
a educação física escol ar na 
perspectiva da alquimia das 
categorias sociais

Luciano Nascimento 
Corsino& Daniela 
Auad

2014 Rio Claro/SP
Educação: Teoria e 
prática

O debate de gênero nas 
propostas curriculares da 
Educação Física na Educação 
básica dos estados do Paraná e 
do Rio Grande do Sul

Julia Mara 
PegoraroSilvestrin 
& Maria Do Carmo 
Oliveira Saraiva

2013 Chapecó/SC

Pedagógica: Revista 
do programa de 
Pós- graduaçao em 
Educaçao – PPGE

Escola, Homossexualidades 
E Homofobia: Rememorando 
Experiências Na educação Física
Escolar

Vagner Matias do 
Prado & Arilda Ines 
Miranda Ribeiro

2016 Santa Cruz do Sul/RS
Revista Reflexão e 
Ação

Educação física escola r e 
relações de gênero: diferentes 
modos de participar e arriscar-
se nos conteúdos de aula

Liane Aparecida 
RoveranUchoga& 
Helena Altmann

2016 Campinas/SP
Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte

A construção identitária nas 
aulas de educação física

Marcos Vinicius 
Pereira Monteiro

2017 Rio de Janeiro /RJ
Revista Brasileira de 
Educação

Gênero e esporte: 
masculinidades e feminilidades 
na escola

Neil Franco 2016 Florianópolis/SC Estudos Feministas



Título Autor(es) Ano de publicação Local do estudo Revista

Educação Física Escolar e 
Gênero: Influências de fora 
da escola na participação em 
aulas.

Helena Altmann& 
Juliana Fagundes 
Jaco

2016 Rio Claro/SP Teoria e Prática

Discussão de gênero nas aulas 
de Educação física: uma revisão 
sistemática

Naiara da Rocha 
Matos; Geisa Silva 
Brasileiro; Rodolfo 
Teixeira Rocha; Jorge 
Lopes Cavalcante 
Neto;

2016 Salvador/BA Motrivivência

As relações das meninas com os 
saberes das lutas nas aulas de 
Educação Física

Marcos Roberto So; 
Mariana Zuaneti 
Martins; Mauro Betti

2018 Bauru/SP Motrivivência

Gênero e cultura corporal 
de movimento: práticas e 
percepções de meninas e 
meninos

Helena Altmann; 
Eliana Ayoub; Emília 
F. Garcia; Elena R. 
Rico; Soely A. J. 
Polydoro

2018 São Paulo/SP
Revista Estudos 
Feministas

Educação Física e questões de 
gênero: motivos para a escolha 
de modalidades esportivas por 
estudantes do ensino médio de 
uma escola militar

Lara Félix Jacoby; 
Silvana Vilodre 
Goellner

2020 Porto Alegre/RS Motrivivência

Quadro 1 – Relação dos artigos analisados e suas características.
Fonte: Dados da pesquisa levantados pelas autoras (2020).
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As aulas de Educação Física constituem o espaço investigado 
nesse estudo e, dentro dessas aulas, os professores poderiam conduzir 
o ensino dos diferentes elementos da cultura corporal (esporte, jogo, 
ginástica, lutas, dança e capoeira). Considerando tais possibilidades, 
um dos questionamentos que impulsionou o presente estudo foi saber 
qual desses elementos da cultura corporal seria mais estereotipado.

O que foi encontrado nos artigos estudados foi uma preocupa-
ção muito grande com a participação dos alunos nas propostas peda-
gógicas que envolviam o esporte. Todos os artigos citavam, de alguma 
maneira, as práticas esportivas como uma das vivências nas aulas de 
Educação Física escolar.

Mesmo o jogo enquanto conteúdo, que foi citado em apenas 
um dos artigos estudados, foi mencionado em uma perspectiva pré-
-desportiva. Foi o caso do trabalho de Uchoga e Altmann (2016), no 
qual os jogos pré-desportivos foram apontados enquanto conteúdo 
que, juntamente com as práticas de basquete, era evitado por certos 
grupos por questões de gênero.

Nessas aulas observadas nos artigos analisados, constatou-se 
de forma quase que unânime que as práticas esportivas (principalmen-
te o futebol) são consideradas atividades para meninos, enquanto que 
para as meninas seriam reservadas aquelas vistas como de natureza 
mais suave e delicada, como a dança e a ginástica (MARQUES, 2014; 
VIANNA, 2015; UCHOGA; ALTMANN, 2016; CORSINO; AUAD, 2014; 
SILVESTRIN; SARAIVA, 2013; PRADO; RIBEIRO, 2016; FRANCO, 2016; 
MONTEIRO, 2017; JACOBY; GOELLNER, 2020).

Além disso, o esporte foi citado nos artigos de Marques (2014), 
Prado e Ribeiro (2016), Franco (2016) e Monteiro (2017) enquanto 
uma prática carregada de estereótipos e misoginia. Os meninos que se 
encaixavam nos padrões de heteronormatividade eram considerados 
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mais aptos para as práticas, enquanto as meninas e os meninos que 
não se enquadravam eram excluídos.

Assim, Franco (2016, p. 665) caracteriza o esporte enquanto 
um perpetuador da “hegemonia cultural masculina”. Essa hegemonia 
que historicamente podava a participação das mulheres no esporte e 
valorizava a participação dos homens trouxe consequências que per-
sistem até os dias de hoje, como na seguinte situação exemplificada:

É muito comum observar pais dizendo às filhas para 
não praticarem determinados esportes, principalmente 
aqueles que envolvem maior contato físico; em contra-
partida, muitas vezes, causa risos dizer que um menino 
dança com leveza (MONTEIRO, 2017, p. 341).

A preocupação com o que é socialmente esperado quanto às 
práticas corporais aparece no trabalho de Silvestrin e Saraiva (2013), 
em que as autoras se propõem a analisar as propostas curriculares 
de dois estados do Brasil. Elas identificaram nessas propostas a pre-
ocupação com a quebra de preconceitos e estereótipos relacionados 
ao conteúdo dança, que é comumente associado às meninas e a pro-
teger aquelas que praticam lutas, visto que essa prática é associada 
a características masculinas. Porém, elas assinalam que, apesar dos 
documentos analisados demonstrarem tal preocupação, ele não ofe-
rece embasamento para práticas pedagógicas que visem questionar e 
problematizar essas questões a fim de superá-las.

Diante de tais considerações fica evidente que as práticas 
corporais nas aulas de Educação Física trazem consigo muitos precon-
ceitos e estereótipos que influenciam diretamente na participação, ou 
não, dos estudantes nas atividades propostas pelo professor.

O aspecto que foi considerado em seguida foi o dos sujeitos 
que participam ou não das aulas dos diferentes conteúdos. Foi visto 
na discussão anterior que a maioria dos artigos ponderou acerca da 
participação dos estudantes nas aulas de esportes. Diante disso, po-
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demos nos questionar, afinal, quem participa dessas aulas? O que os 
trabalhos falam sobre esses indivíduos?

Antes de fazer tais reflexões, Uchoga e Altmann (2016) alertam 
que não se deve pensar na participação ou não participação no sentido 
de presença física, pois existem várias outras formas de se excluir do 
processo de aprendizagem. Afinal, o estudante pode se fazer presente 
corporalmente na aula e não se permitir experimentar, interagir ou 
prestar atenção em nada do que for proposto.

Essa não participação seja por não comparecer corporalmente, 
ou não, pode ocorrer por efeitos de uma segregação explícita por parte 
dos alunos e/ou professores, como apontado nos trabalhos de Vianna 
(2015), Silvestrin e Saraiva (2013), e também podem ocorrer por um 
processo denominado por Prado e Ribeiro (2016) de autoexclusão.

Seguindo a definição dos autores, a autoexclusão é uma estra-
tégia para não dar visibilidade à exclusão explícita. Nela os indivíduos 
são desestimulados a participar diante das mais diversas formas de 
discriminação até chegar ao ponto que esses próprios indivíduos se 
recusam a ocupar esses espaços, o que acaba trazendo a culpa dessa 
exclusão para os ombros dos próprios excluídos.

Dentre os discriminados, foram citadas as meninas, os homos-
sexuais e os meninos que não se encaixam nos padrões da hetero-
normatividade. Assim, ignorando os privilégios dos enquadrados nos 
padrões, o predomínio da participação dos meninos nas aulas é visto 
como natural, tanto quanto a pouca ou não participação das meninas 
(MONTEIRO, 2017).

Em falas analisadas por Jacoby e Goellner (2020), nas aulas de 
esporte compostas majoritariamente por meninos, percebeu-se que 
o gênero motivava um tratamento diferente entre os alunos. Muitas 
vezes as meninas só assistiam e, quando participavam, o jogo não era 
levado tão a sério por serem consideradas frágeis e inaptas. Fenômeno 
semelhante foi observado em entrevistas realizadas por So, Martins 
e Betti (2018), onde estudantes expuseram o que pensavam ser o 
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motivo da falta de interesse das meninas nas aulas de lutas, e muitos 
atribuíram essa realidade a um fenômeno natural, pois acreditam que 
os meninos tem aptidão inata para esse tipo de atividade.

O relato de um estudante entrevistado por Prado e Ribeiro 
(2016, p. 104) exemplifica bem essa questão, onde o aluno afirma 
que “não é o homossexual que não gosta de praticar as atividades, 
ao contrário, são os inúmeros mecanismos homofóbicos criados, os 
responsáveis por esse afastamento”.

Dessa forma, é possível capturar uma evidência do efeito noci-
vo dos estereótipos já alertado por Roso et al. (2002). Os estudantes 
estão sendo, a todo momento, rotulados e colocados sob as pressões 
dos padrões impostos, até que se extraia o produto final: a perseguição 
e exclusão dos diferentes e rejeição da diversidade.

Outro exemplo de autoexclusão é o trazido por Monteiro (2017), 
que relata a realidade que pôde observar nas aulas de Educação Física 
de uma escola estadual de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro:

As alunas acabam, durante as aulas, fazendo inúmeras 
outras atividades, como conversar, ficar na biblioteca, 
ficar fora da área reservada para a aula, namorar ou falar 
ao telefone, mesmo sendo essa última conduta vedada 
por lei estadual (Rio de Janeiro, 2009), que proíbe o uso 
de telefones dentro das unidades escolares (MONTEIRO, 
2017, p. 352-353).

Assim, percebe-se que os meninos acabam ocupando um lugar 
privilegiado tanto nas aulas quanto na ocupação dos espaços escolares 
de forma geral e, de acordo com Franco (2016) essa ocupação se legi-
tima a partir do esporte.

Porém, outras questões além do gênero e sexualidade também 
influenciam na aceitação desses estudantes nos espaços das práticas. 
Para Monteiro (2017) a habilidade é vista enquanto fator determinan-
te. Se a aluna em questão demonstra habilidade suficiente, ela é aceita 
no jogo dos meninos. “Aqueles/as que possuem um tempo maior em 
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práticas corporais, principalmente com experiências com práticas es-
portivas em outras instituições, possuem um maior pertencimento nas 
aulas de educação física” (ALTMANN; JACO, 2016, p. 30).

No entanto, é preciso considerar que os próprios estereótipos 
limitam as experiências consideradas desejáveis e, portanto, impactam 
no aprendizado dos indivíduos. Ou seja, esses sujeitos que não partici-
pam das aulas por não ter experiência na modalidade proposta acabam 
se fechando para as possibilidades de aprender e experimentar.

A própria aula de Educação Física seria o lugar reservado para es-
sas experimentações, porém, são dominadas por aqueles que já sabem, 
deixando de fora os que mais precisariam vivenciar as práticas corporais.

Por fim, os “desajustados” que não criarem aversão às práticas 
e insistirem em ocupar os espaços vão precisar transgredir as normas 
sociais e partir para o enfrentamento, como foi apontado pelos estudos 
de Monteiro (2017) e Franco (2016), em que as meninas que resistiam 
e jogavam futebol, entre elas ou com os meninos, eram apelidadas 
pejorativamente de marias-homem ou marias chuteira.

Dessa forma aqueles que se acomodam são excluídos dos espa-
ços de aprendizagem e os que não se acomodam sofrem penalidades.

Diante do que pôde ser observado, referente aos preconceitos 
sofridos e todos os outros possíveis fatores que influenciam na partici-
pação ou não dos alunos nas aulas de Educação Física, consideramos 
importante questionar quais são esses fatores e que tipo de atitudes 
estão sendo determinantes nesse processo de exclusão.

Dentre os fatores apontados como possíveis reforços aos es-
tereótipos de gênero, parte dos artigos cita o papel nocivo da mídia 
na construção da masculinidade e feminilidade esperada (VIANNA, 
2015; MARQUES, 2014; CORSINO; AUAD, 2014). Para esses autores, a 
mídia tem um papel decisivo na formação das ideias e concepções a 
respeito do que é próprio e característico de homens e mulheres. Os 
estudantes não estão alheios a essas influencias e acabam trazendo 
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para dentro dos muros da escola e, mais especificamente, para as 
aulas de Educação Física tais convicções.

Afinal, se para Santos e Oliveira (2010) as conexões sociais en-
tre os indivíduos e a forma como eles interagem são parte essencial da 
construção das relações de gênero, fica claro que a reprodução e refor-
ço por parte da mídia é determinante na elaboração de significados no 
imaginário, principalmente, dos indivíduos em processo de formação.

A própria forma como os esportes são propagados pode causar 
uma visão androcentrista dessas práticas corporais. Franco (2016) aler-
ta para o fato das mulheres serem sub-representadas nos esportes, o 
que gera uma carência de modelos e exemplos que inspirem. Além 
disso, também é vendida a ideia de que a mulher precisa se adequar 
aos padrões estéticos de feminilidade, e que estes são incompatíveis 
com a maioria das práticas esportivas.

Para Franco (2016, p. 665) O esporte foi considerado historica-
mente como “[...] uma prática que poderia machucar, masculinizar e/
ou comprometer as funções reprodutivas das mulheres” e, até os dias 
de hoje é possível perceber que essa ideia não foi totalmente superada.

Outro fator apontado nos estudos foi a influencia da família no 
reforço dos estereótipos e no incentivo a estilos de vida mais ativos 
que resultam em crianças mais ativas e menos propensas a se escusar 
das propostas das aulas de Educação Física (ALTMANN; JACO, 2016; 
SO; MARTINS; BETTI, 2018; ALTMANN et al., 2018; JACOBY; GOELLNER, 
2020). “Expectativas bem como reforço de comportamentos e atitudes 
distintas entre meninos e meninas, são direcionadas aos corpos de 
ambos desde cedo, seja na família, entre brincadeiras com seus pares, 
seja – é claro – na escola” (UCHOGA; ALTMANN, 2016, p. 167).

Na pesquisa de Altmann et al. (2018), o apoio da família para 
que as meninas praticassem atividades físicas teve o menor índice 
de todos, se comparado ao incentivo dado por amigos e professores, 
sendo possível observar uma desigualdade ainda menor ao comparar 
o incentivo dado aos meninos nos mesmos espaços de convívio.
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O papel da escola também é fundamental. Dado que, 8 dos 
artigos analisados apontam a conduta do professor em sala, seja na 
organização da aula ou nas atitudes diante de situações de discrimina-
ção, como possível fortalecedor de estereótipos.

A própria tentativa, por parte dos professores, de evitar tais 
problemas pode acabar causando mais segregação, como foi apontado 
por Pereira (2004), que sustenta o entendimento de que a separação 
das turmas por gênero gera mais exclusão e fortalece a ideia acrítica de 
que meninos e meninas são essencialmente diferentes e que, portan-
to, não devem ser mantidos juntos em determinados espaços.

Na divisão da turma entre meninos e meninas, no favorecimen-
to dos alunos mais habilidosos, em ações que subjugam os que não se 
enquadram nos modelos e na falta de debate sobre gênero, se forma 
uma aula em que falta problematização e que, portanto, reproduz pa-
drões (MATOS et al., 2016; MONTEIRO, 2017; PRADO; RIBEIRO, 2016; 
CORSINO; AUAD, 2014; MARQUES, 2014; UCHOGA; ALTMANN, 2016).

No entanto, é importante ressaltar que muitas vezes tais ati-
tudes por parte dos professores é feita de maneira inconsciente. Já 
tendo sido dito que os alunos são influenciados pelos estereótipos vei-
culados, principalmente, pela mídia, é interessante considerarmos que 
os professores não estão imunes a essas influencias e, diante disso, 
eles podem acabar, involuntariamente, tratando meninos e meninas 
de maneira diferente.

Por fim, para que não seja feita a crítica apenas pela crítica, 
buscamos nos artigos estudados as propostas e possíveis caminhos 
para superação das problemáticas descritas até aqui.

Reconhecendo o papel do ambiente escolar enquanto local 
de formação do cidadão, todos os 13 artigos analisados nesse estudo 
apontaram a importância do papel do professor ao lidar com os este-
reótipos de gênero, preconceito, discriminação e suas consequências.

Quanto a isso, Prado e Ribeiro (2016) afirmam que cabe ao 
professor problematizar o assunto gênero, visto que a omissão dos 
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professores frente a situações de discriminação reforça e ajuda a 
construir essa realidade. Concordando com essa afirmação, Matos et 
al. (2016, p. 272) destaca que “há a possibilidade de amenizar essa 
situação, com a intervenção do docente nas atividades”.

Contudo, o professor precisa estar instrumentalizado para lidar 
com tais situações. Por isso, Monteiro (2017) alerta para a necessidade 
de se debater as questões de gênero dentro das universidades, duran-
te a formação dos licenciandos.

Assim, os professores serão capazes de promover debates de 
qualidade que combatem e desmistificam os discursos sexistas que 
ainda reproduzem a ideia de que a mulher é frágil e de que o homem 
precisa ser necessariamente viril para ser valorizado, “dando à educa-
ção Física um caráter transformador” (MONTEIRO, 2017, p. 342).

CONCLUSÃO

Os estereótipos de gênero vêm há muito tempo determinando 
socialmente as características, ações, a postura e o que é esperado de 
homens e mulheres. Sabendo disso, conclui-se que os efeitos desses 
estereótipos são sentidos dentro das práticas corporais e dentro dos 
muros das escolas, mais especificamente, nas aulas de Educação Física.

Apesar das diversas possibilidades de conteúdos que se pode 
trabalhar nas aulas de Educação Física, foi possível observar que a in-
fluencia da tendência esportivista ainda é muito grande no momento 
em que o professor vai selecionar os conteúdos a serem trabalhados. 
A maior parte dos estudos utilizou a pesquisa de campo como procedi-
mento metodológico e, em todos esses trabalhos as aulas observadas se 
tratavam, majoritariamente, do estudo e práticas relativas ao esporte, o 
que deixa os outros elementos da cultura corporal em segundo plano.

Além disso, nota-se que este esporte, mesmo sendo trabalhado 
na escola com um maior trato pedagógico, ainda está carregado de 



484COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

estereótipos reproduzidos pelos alunos e até mesmo pelos professores. 
O esporte ainda é visto como prática de domínio do público masculino, 
fazendo com que as meninas e os meninos que não se encaixam nesses 
padrões de masculinidade sejam excluídos ou impelidos à auto exclusão.

Os artigos analisados permitiram perceber que os meninos que 
correspondem às expectativas da heteronormatividade são os que mais 
ocupam os espaços de aprendizagem nas aulas de Educação Física.

Dentre os possíveis agentes que reforçam essa realidade, foram 
identificados a ação da mídia enquanto reprodutora de estereótipos 
e veiculadora de padrões. O papel da família também foi indicado, 
visto que o apoio e exemplo dos pais no que diz respeito às práticas 
corporais é essencial para determinar se uma criança vai ser adepta de 
certas atividades ou não.

Como proposta de intervenção na realidade, os estudos suge-
rem que se invista na formação dos professores, para que, assim, esses 
sejam capazes de debater e problematizar as questões de gênero na 
sala de aula, tornando as aulas em um ambiente transformador.

Ademais, os poucos estudos que se propõem a fazer o debate 
de gênero ainda atribuem um foco muito grande nas consequências 
do sexismo, e da heteronormatividade para as meninas, e acabam 
esquecendo, ou pouco mencionam, os impactos causados na vida 
dos meninos.

Foi evidenciado que a construção de estereótipos é um proces-
so que ocorre em função da combinação de diversos fatores, portanto, 
para entender de maneira mais profunda os efeitos dessa construção 
é preciso fazer uma análise mais abrangente do ambiente escolar que 
não se limite, unicamente, à visão dos estudantes ou dos professores.

Afinal, avançar na compreensão dos processos de construção 
e perpetuação dos estereótipos de gênero é o caminho para que 
possamos nos encaminhar para a desconstrução e superação desses 
preconceitos.
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PEDAGOGIA FEMINISTA NEGRA: 
PERSPECTIVAS OUTRAS PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS1

Dailza Araújo Lopes 
Helena de Argolo Benício 

Luciana Falcão Lessa 

RESUMO
O presente estudo se apresenta como o resultado das discussões, reflexões 
e às vivências de docência e no movimento de mulheres negras. Para tanto, 
a metodologia aplicada a este estudo, é de ordem bibliográfica, alinhada às 
percepções adquiridas ao longo das vivências acadêmicas e políticas. Após as 
possibilidades reflexivas estabelecidas, percebe-se que ao longo do tempo 
tanto o movimento negro, quanto o movimento de mulheres negras tem uma 
função educativa, e propõe novas formas de realizar processos da realidade 
a partir do olhar do feminismo negro. E com estes argumentos, apontamos 
a existência de uma pedagogia feminista negra que pode ser aplicada na 
formação de professoras, com fins de colaborar para a construção de práticas 
pedagógicas.
Palavras-chave: Formação de Professores. Feminismo Negro. Educação.

1  Por uma opção política, iremos usar ao longo do texto o gênero feminino para 
nos referir à todas as pessoas.
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O presente estudo se apresenta como o resultado das discus-
sões, reflexões e às vivências de docência e no movimento de mulheres 
negras. Tendo como questão norteadora a seguinte: de que maneira 
a pedagogia feminista negra pode contribuir para uma formação de 
professoras? Teve como objetivo refletir as possibilidades de aplicação 
das abordagens teórico-metodológicas da pedagogia feminista negra 
à formação de professoras. Para tanto, a metodologia aplicada a este 
estudo, é de ordem bibliográfica, alinhada das percepções adquiridas 
ao longo das vivências acadêmicas, políticas e formativas.

No decorrer das relações na sociedade novos comportamentos 
vão sendo necessários frente à importância de termos práticas educa-
tivas mais inclusivas e que considerem a diversidade, não só de sabe-
res, mas de identidades. Para isso, a escola precisa estar investindo em 
formação do corpo docente e escolar, pois estas profissionais já estão 
em pleno exercício no chão da escola, bem como surge a urgência de 
que as instituições de Ensino Superior, tragam para seus currículos e 
projetos pedagógico essa abordagem mais diversa, preparando profes-
soras para uma atuação futura.

O campo científico de estudos raciais e feministas, denunciam 
a construção de uma sociedade baseada em matrizes de opressão que 
dão origem a marcadores de desigualdades e operam para que haja 
a manutenção da dominação de um grupo sobre outro. Esses marca-
dores operam dentro da dominação do gênero, da raça, do sexismo, 
da classe, da idade, do sexo, entre outros, os quais a depender do 
contexto social vai atuar na manutenção da opressão (CRENSHAW, 
2002; SARDENBERG, 2015)2.

Nesse contexto, optamos por trabalhar com as categorias de 
gênero e raça, a partir de uma perspectiva analítica de análise do 
contexto educacional, possibilitando reflexões outras a partir da reali-

2  Todas as autoras negras quando citadas pela primeira vez estarão em negrito 
como uma forma de evidenciar a intelectualidade dessas autoras.
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dade educacional, como forma de desmembrar estratégias de ação de 
combate ao racismo, ao machismo e ao sexismo no contexto escolar.

As demandas envolvendo questões de gênero e raça dentro 
da escola e nos currículos de formação de professoras, emergem dos 
movimentos sociais, pois de acordo com Nilma Lino Gomes (2017, p. 
4) “os movimentos sociais são produtores e articuladores dos saberes 
construídos pelos grupos não hegemônicos e contra hegemônicos da 
nossa sociedade. Atual como pedagogos nas relações políticas e sociais”.

Como desdobramento das ações das mulheres negras, e da 
teoria feminista negra, podemos perceber a discussão de inserção da 
discussão das questões de gênero e raça dentro das propostas curri-
culares para formação de professoras nas mais diversas licenciaturas. 
Estudos realizados por Ana Célia Silva (2010), Nilma Gomes (2003), 
Kabenguele Munanga (2005) demonstram que o racismo no espaço 
escolar atua sobre a corporeidade negra, e ainda na infância pode 
trazer danos severos à subjetividade da criança e influenciar negati-
vamente na construção da identidade negra, mas que com práticas 
contra hegemônicas há possibilidades de desconstrução.

A formação em Gênero e Raça, busca a construção da ciência 
eurocêntrica, a partir de um olhar crítico, proposto a teoria proposta 
pelo Feminismo negro. Assim de acordo com Angela Figueiredo (2018) 
os estudos sobre essas duas temáticas no Brasil foram gestadas dentro 
das perspectivas empíricas das mulheres negras, a partir da percepção 
do lugar de opressão na intersecção da categoria racial e de gênero, 
dando origem ao “pensamento feminista negro é um conjunto de ex-
periências e ideias compartilhadas por mulheres negras que envolvem 
interpretações teóricas da realidade a partir de um ponto de vista” 
(FIGUEIREDO, 2018, p. 120).

Torna-se importante trazer o pensamento de Joan Scott (1995, p. 
75) quando aponta o gênero enquanto categoria analítica, do ponto de 
vista teórico aparece no final do século XX, após tentativas de analogias 
das relações entre masculino e feminino, de reflexões sobre identidade 
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sexual na perspectiva subjetiva e de estudos sobre mulheres, e, que no 
período citado aparece também como “uma forma de indicar ‘constru-
ções culturais’ – a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 
adequados aos homens e às mulheres”, e acrescenta que: 

O termo “gênero” faz parte da tentativa empreendida 
pelas feministas contemporâneas para reivindicar um 
certo terreno de definição, para sublinhar a incapacidade 
das teorias existentes para explicar as persistentes desi-
gualdades entre as mulheres e os homens. É, na minha 
opinião, significativo que o uso da palavra “gênero” tenha 
emergido num momento de grande efervescência episte-
mológica que toma a forma, em certos casos, da mudança 
de um paradigma científico para um paradigma literário, 
entre os/as cientistas sociais (SCOTT, 1995, p. 86).

Desta forma, é notório que as mulheres vêm tecendo reflexões 
sobre os processos de subalternização vividos ao longo do tempo, 
inclusive no campo da produção científica. A literatura feminista que 
vem sendo produzida no âmbito dos estudos de gênero amplia as 
reflexões sobre esta categoria dentro do processo educacional e em 
outras áreas do conhecimento.

No entanto, os estudos de gênero e as teorias feministas, não 
tensionam para pensar as mulheres negras inseridas no duplo marca-
dor de desigualdade: o gênero e a raça. Portanto, dentro do feminismo 
“a questão racial tem geralmente ficado a cargo das mulheres pretas, 
como se apenas estas fossem marcadas pela raça” (AZEREDO, 1994, 
p. 204). O que incide diretamente na formação de professoras, na 
produção dos livros didáticos, nos Projetos Políticos Pedagógicos, e por 
consequência no conteúdo trabalhado em sala de aula.

As problemáticas envolvendo os debates em torno das discus-
sões sobre gênero e raça tem ganhado destaque na mídia, nas pesquisas 
e nos currículos de formação de professoras. Nessa perspectiva Berna-
dette Gatti (2013), sinaliza a necessidade de uma constante reflexão 
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sobre a prática formativa de professoras, reconhecendo a importância 
destes na construção e desconstrução de elementos relacionados ao 
conhecimento e à cultura:

A formação dos professores tem sido um grande desafio 
para as políticas educacionais. Inúmeros países vêm 
desenvolvendo políticas e ações agressivas na área edu-
cacional cuidando, sobretudo, dos formadores, ou seja, 
dos professores, que são os personagens centrais e mais 
importantes na disseminação do conhecimento e de 
elementos substanciais da cultura (GATTI, 2013, p. 35).

Assim, os modos pelos quais a formação de professores deve 
partir de uma perspectiva diversa, se deve a percepção da necessidade 
de mudanças na estrutura educacional, para possibilitar que outras 
temáticas possam estar sendo inseridas nas práticas educativas nos 
espaços escolares e não escolares.

Assim, a forma como o sistema educacional está estruturado, 
contribui para fortalecer práticas de uma educação na perspectiva de 
gênero, raça, e classe. Analisando a partir do recorte de gênero, Passos, 
Rocha e Barreto (2011) trazem reflexões pertinentes para este campo:

Nossa educação, geralmente, não apresenta homens 
e mulheres como possuidores de condições e direitos 
iguais e também não tem sido capaz, ou não tem se 
interessado em mostrar aos/às discentes como as de-
sigualdades sociais vêm sendo tecidas. Enquanto isso, 
tenta reproduzir o modelo tradicional que consiste em 
transmitir um conhecimento descolado da realidade e 
em fazer cumprir a ordem e a disciplina, por exemplo. 
Nisso, ela é auxiliada pela família patriarcal e por outras 
instituições, como a Igreja e alguns meios de comuni-
cação de massa, que, juntas, ajudam a tecer a trama 
de valorização ou desvalorização de características, 
atitudes e comportamentos (PASSOS; ROCHA; BARRETO, 
2011, p. 51).
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Nesse contexto, concordamos com Louro (1997, p. 112) 
quando aponta que “as formulações pedagógicas construídas na ótica 
feminista apoiam-se no reconhecimento das desigualdades vividas por 
meninas e mulheres em relação aos meninos e homens, no interior das 
instituições escolares”, sendo necessário muito mais que a transforma-
ção dos processos educacionais, necessitando, portanto, alcançar as 
dimensões política e social da formação de professores.

Essa possibilidade é fundamentada dentro da realidade das 
escolas, pelas possibilidades teóricas, epistemológicas e metodológicas 
dos estudos feministas, de proporcionar novas formas de vivenciar a 
educação, do ponto de vista emancipatório. Assim, Guacira Louro (1997) 
traz que as referidas formulações, são pensadas da seguinte forma:

Como um novo modelo pedagógico construído para sub-
verter a posição desigual e subordinada das mulheres 
no espaço escolar, a pedagogia feminista vai propor um 
conjunto de estratégias, procedimentos e disposições 
que devem romper com as relações hierárquicas presen-
tes nas salas de aula tradicionais (LOURO, 1997, p. 117).

Importante, trazer que de acordo com Cecília Sardenberg (2006, 
p. 2) Pedagogia Feminista é “um conjunto de princípios e práticas que 
objetivam conscientizar indivíduos, tanto homens como mulheres, 
no tocante à ordem patriarcal vigente, dando-lhes instrumento para 
atuarem no sentido de superá-la”.

Seguindo essa linha, buscamos propor uma pedagogia femi-
nista negra, sendo uma prática que vem a ser conceituada partir das 
ações de educação antirracista3 propostas pelos movimentos negros 

3  De acordo com uma proposta orientativa de Brasil (2005), a educação Antirracista 
é uma proposta que visa dentre muitas coisas, combater a discriminação racial no 
ensino, trabalho com livros didáticos que tenham a temática ligada à população 
negra, como forma de valorizar a história e cultura negra e africana, além da 
formação de professoras, para uma prática inclusiva, emancipatória e que colabore 
para desconstrução do imaginário racista.
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e movimentos de mulheres negras, que além de estarem alinhadas 
com a proposta da Lei 10.639/2003, contribuirão para uma sociedade 
mais igualitária do ponto de vista étnico-racial, sendo, portanto, um 
trabalho de muitas mãos, como aponta Nilma Gomes (2012):

A implementação da Lei n.º 10.639/03 depende não ape-
nas de ações e políticas intersetoriais, articulação com a 
comunidade e com os movimentos sociais, mudança nos 
currículos das Licenciaturas e da Pedagogia, mas também 
de regulamentação e normatização no âmbito estadual e 
municipal, de formação inicial, continuada e em serviço 
dos profissionais da educação e gestores(as) do sistema 
de ensino e das escolas (GOMES, 2012, p. 24).

Portanto, percebe-se que tendo como ponto de partida a ex-
periência vivenciada dentro dos movimentos sociais, a discussão das 
mudanças necessárias no que diz respeito às relações de gênero e raça, 
é impulsionada e chega até as escolas e instituições de ensino, apontan-
do a necessidade de inserção dentro dos espaços formais, da prática e 
apontamentos que surgem a partir dos movimentos, que questiona de 
outro ponto de vista a realidade social e as estruturas de poder.

Considerando o exposto, a Pedagogia feminista negra, desen-
volve-se a partir de outras estratégias de educação dentro do sistema/
mundo/moderno, apontada em sua maioria pelos movimentos sociais, 
sobretudo o movimento de mulheres negras, que projetam a educação 
e a escola enquanto espaço/ferramenta de um significativo potencial 
para transformação social.

Apontamos como considerações inconclusivas, a necessidade 
de repensar a formação de professoras incluindo o recorte de gênero 
e raça, como caminho teórico-metodológico para uma educação que 
direcione para a desconstrução das desigualdades entre homens e 
mulheres, do ponto de vista hegemônico construído historicamente, a 
partir do modus operandi dos sistemas de opressão.
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PARTE III

EDUCAÇÃO DO CAMPO  
E RURALIDADES



UM OLHAR SOBRE A DOCÊNCIA 
DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

NO ATENDIMENTO AOS SUJEITOS 
DO CAMPO: POSSIBILIDADES 
CURRICULARES E DESAFIOS

Débora Gomes Gonçalves 
Tatiana Polliana Pinto de Lima 

RESUMO
A presente pesquisa busca compreender como a proposta de integração 
curricular do Ensino Médio Profissional e os autores/atores curriculantes do 
Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo – Jonival Lucas pro-
duzem atos de currículo para o atendimento dos sujeitos do campo, sendo 
uma escola urbana. Para tanto, volta seus olhos para as potencialidades e 
limitações da docência frente às concepções de Ensino Médio Integrado e 
sobre as especificidades dos sujeitos do campo. Para compreender essa dinâ-
mica, esta pesquisa prima pela pesquisa colaborativa para fomentar reflexões 
dos docentes sobre o currículo e, ao passo que identifica as concepções e 
perspectivas curriculares, também oportuniza momentos de formação via 
construção dialogada, utilizando a análise documental para compreender as 
diretrizes curriculares, as matrizes dos cursos e os atos de currículo, tendo 
em vista os sujeitos do campo. Além disso, as entrevistas e observações serão 
utilizadas para conhecer os “atos de currículo” do corpo docente frente a 
necessidade de pensar, conceber e implementar o currículo da Educação 
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Profissional para os sujeitos do campo. Como consiste em uma pesquisa 
em andamento, as conclusões preliminares apontam para a necessidade de 
(auto)autorização docente a fim de que as experiências curriculantes sejam 
legitimadas como potenciais na reterritorialização dos currículos frente às 
especificidades dos sujeitos atendidos.
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Currículo. Sujeitos do Campo. 
Docência.

INTRODUÇÃO

 Ao trazermos para o debate o Ensino Médio Integrado ao Pro-
fissional é preciso compreender que a proposição de um Ensino Geral 
articulado ao Ensino Profissional foi pensado e configura-se como uma 
proposta para a formação da classe trabalhadora. Tendo suas inten-
cionalidades formativas atreladas a ideia da Escola Unitária, cunhada 
por Gramsci (1991) que vislumbrava: “[...] a superação da divisão entre 
trabalho manual e intelectual estabelecida pela divisão da sociedade 
em classes. A separação entre conhecimentos de cultura geral e de 
cultura técnica também seria eliminada na escola unitária” (RAMOS, 
2012, p. 343).

 A necessidade de construir e pensar um Ensino Médio Inte-
grado nasce justamente da demanda de pensar uma formação para 
a classe trabalhadora com possibilidades outras que não seja a de 
“uma relação de correspondência entre o lugar ocupado na divisão 
social do trabalho e o nível de escolaridade” (RAMOS, 2017, p. 22), 
vislumbrando, dessa forma, romper com a característica dual das 
propostas formativas e dos currículos que bifurcaram a educação em 
formação geral para a classe dominante e a formação profissional para 
os trabalhadores.

Em se tratando de um Ensino Médio Integrado ofertado para os 
sujeitos do campo, Caldart (2009) chama atenção para a necessidade 
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de estabelecer vínculos entre educação e trabalho, numa perspectiva 
pedagógica que valorize as experiências desses sujeitos, que dê conta 
de uma reapropriação de conhecimentos coletivos e da superação das 
contradições históricas entre o trabalho manual e o trabalho intelectu-
al, concepção sustentada pela luta por uma escola unitária e que com-
preende a Educação do Campo como a formação dos trabalhadores 
e trabalhadoras do campo. Nesse sentido, a vinculação da educação 
com o trabalho deve ser pensada como:

[...] luta pelo acesso dos trabalhadores ao conhecimento 
produzido na sociedade e ao mesmo tempo problemati-
za, faz a crítica ao modo de conhecimento dominante e à 
hierarquização epistemológica própria desta sociedade 
que deslegitima os protagonistas originários da Educa-
ção do Campo como produtores de conhecimento e que 
resiste a construir referências próprias para a solução de 
problemas de uma outra lógica de produção e de traba-
lho que não seja a do trabalho produtivo para o capital 
(CALDART, 2009, p. 44).

Nesse sentido, a oferta do Ensino Médio Integrado aos sujeitos 
do campo representa um desafio frente a longa trajetória da “Não 
Escola” da classe trabalhadora, principalmente do campo. Esses 
desafios fazem parte da realidade do Centro Territorial de Educação 
Profissional Jonival Lucas, localizado na área urbana do município de 
Sapeaçu-BA, que atende prioritariamente sujeitos do campo, os quais 
são atraídos para a unidade justamente pela oportunidade de articu-
lar a formação geral com a formação profissional e concluir o Ensino 
Médio profissional ao final de três anos. Arroyo (2019) compreende 
a emergência dessa formação integrada, como uma necessidade eco-
nômica da classe trabalhadora, da mesma forma (SIMÕES, 2007 apud 
RAMOS, 2008) salienta que os filhos dos trabalhadores não podem 
adiar para um momento posterior da Educação Básica a inserção no 
mercado de trabalho, sendo o Ensino Médio Integrado uma estratégia 
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de sobrevivência econômica, de ascensão social por meio da inserção 
no mercado do trabalho.

Esses desafios tiveram início no ano de 2018 depois que o 
então Colégio Jonival Lucas foi transformado em Centro Territorial de 
Educação Profissional e passou a ofertar o Ensino Médio em suas dife-
rentes formas de articulação, inclusive para a modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos. Paralelamente à transformação da unidade para 
a oferta da modalidade de Educação Profissional, surgiram os desafios 
para a comunidade escolar, principalmente para os docentes. Neste 
contexto, grande parte das inquietações e angústias estavam intrinse-
camente relacionadas às práticas pedagógicas e aos desafios de pensar, 
implementar e conceber o currículo do Ensino Médio Integrado para 
os sujeitos do campo.

Os questionamentos mais recorrentes no cotidiano desta 
instituição escolar diziam respeito a: Em que medida as disciplinas 
propedêuticas se articulam com as disciplinas técnicas? Existe uma 
prevalência da formação profissional sobre a formação geral nessa in-
tegração curricular? Quais são as atividades formativas que devem ser 
priorizadas para o Ensino Médio Integrado? Como articular a formação 
profissional com o atendimento dos sujeitos do campo?

Essas indagações passaram a fazer parte das Atividades Com-
plementares, e assim a integrar pontos de pauta e necessidade de 
aprofundamento e formação. Nesse sentido, a presente pesquisa, 
configura-se como uma pesquisa qualitativa implicada visto que a 
pesquisadora é também Coordenadora Pedagógica do Centro e optou 
pelo rigor da “inquirição da realidade” (MACEDO, 2009, p. 90), como 
ponto de partida para buscar responder ao seguinte problema: Como 
a proposta de integração curricular do Ensino Médio Profissional e os 
autores/atores curriculantes do Centro Territorial de Educação Profis-
sional do Recôncavo – Jonival Lucas produzem atos de currículo para o 
atendimento dos sujeitos do campo, sendo uma escola urbana?
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Nesse sentido, compreendemos nesta pesquisa que o currículo 
não pode ser:

percebido como um guia, no estilo manual de co-
nhecimentos concebidos e organizados e que devem 
corresponder literalmente às realidades a serem com-
preendidas como pretensamente independentes do ato 
de conhecimento daqueles envolvidos e interessados 
nas situações educacionais (MACEDO, 2013, p. 21).

Dessa forma, ao considerarmos o currículo em suas experiên-
cias cotidianas e nas ações instituintes dos docentes corroboramos 
com Macedo (2013) que percebe como curriculantes todos aqueles 
que se implicam com o currículo, que vivenciam experiências curricu-
lantes e fazem a recontextualização e a reterritorialização do mesmo.

Para tanto, a pesquisadora optou pela Pesquisa Colaborativa 
compreendendo como uma opção metodológica que viabiliza a 
construção de conhecimento sobre os “atos de currículo” plasmado 
nos documentos oficiais e ao mesmo tempo garante a construção de 
saberes sobre as experiências curriculantes dos docentes do centro, 
haja vista a especificidade de compreender o currículo do Ensino 
Médio Integrado no atendimento dos sujeitos do campo. Além disso, 
a pesquisa colaborativa permite unir os objetivos de pesquisa e as ne-
cessidades formativas atreladas ao fazer da Coordenação Pedagógica, 
tendo através da metodologia a possibilidade, conforme (DESGAGNÉ, 
2007) de: 1) Construir conhecimentos de forma colaborativa entre 
os envolvidos (pesquisador e docentes); 2) Oportunizar a produção 
de conhecimentos ao passo que oportuniza o desenvolvimento pro-
fissional, via reflexão dialogada e 3) Contribuir para aproximação da 
universidade com escola.

Assim, a pesquisa se desdobra nos seguintes objetivos especí-
ficos:
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• Compreender a proposta de integração curricular do Ensino 
Médio Integrado da Bahia e suas proposições para os sujei-
tos do campo;

• Identificar através dos atos de currículo, dos docentes quais 
as concepções de currículo integrado;

• Reconhecer nos atos de currículo, dos docentes como os su-
jeitos do campo são pensados nas experiências curriculantes.

Para fins de investigação, utilizaremos como instrumentos de 
coleta de dados, a análise documental, as entrevistas, as rodas de 
conversa e simultaneamente o diário de pesquisa a fim de construir 
dados mais sólidos. Através da análise documental iremos investigar os 
documentos oficiais do currículo integrado, principalmente do Projeto 
Político Pedagógico do centro lócus de pesquisa, posteriormente utili-
zaremos as entrevistas e rodas de conversa para compreendermos as 
concepções curriculares do corpo docente e como os mesmos pensam 
os sujeitos do campo nesse currículo da Educação Profissional.

PERSPECTIVAS CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO E OS SUJEITOS DO CAMPO

O Ensino Médio Integrado é considerado por Ramos (2011) para 
além da articulação da Educação Profissional ao Ensino Médio, através 
de uma matrícula única. Para a autora, as discussões e a própria pro-
posta de integração vão ainda mais longe, pois resgata “fundamentos 
filosóficos, epistemológicos e pedagógicos da concepção de educação 
politécnica e omnilateral e de escola unitária” (RAMOS, 2011, p. 775). 
Da mesma forma, Arroyo (2019) salienta que a proposta de Ensino Mé-
dio resgata esses fundamentos e os compreende como compromisso 
político e pedagógico “por outro projeto de formação, emancipação, 
liberdade” (ARROYO, 2019, p. 6) para a classe trabalhadora.
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O primeiro pilar do Ensino Médio integrado é a compreensão 
da formação omnilateral, que compreende as dimensões fundamen-
tais da vida e das estruturas sociais, essas dimensões são, para Ramos 
(2008): o trabalho, a ciência e a cultura, onde:

O trabalho compreendido como realização humana 
inerente ao ser (sentido ontológico) e como prática 
econômica (sentido histórico associado ao respectivo 
modo de produção); a ciência compreendida como os 
conhecimentos produzidos pela humanidade que pos-
sibilita o contraditório avanço produtivo; e a cultura, 
que corresponde aos valores éticos e estéticos que 
orientam as normas de conduta de uma sociedade 
(RAMOS, 2008, p. 4).

O segundo pilar diz respeito à indissociabilidade da Educação 
Profissional e da Educação Básica. Para Ramos (2008) isso significa o re-
conhecimento da singularidade da classe trabalhadora frente a neces-
sidade de profissionalização da sua juventude ao passo que oportuniza 
que esses sujeitos se apropriem de conhecimentos em suas múltiplas 
dimensões e possa ingressar na vida produtiva com mais dignidade e 
compreensão sobre o Mundo do trabalho e seus processos produtivos.

O terceiro pilar da proposição de um Ensino Médio Integrado 
é a compreensão da necessidade de integração dos conhecimentos 
gerais com os conhecimentos específicos, compreendendo a tota-
lidade curricular, como Ramos (2008) salienta. Nessa perspectiva a 
interdisciplinaridade torna-se fundante ao passo que possibilita uma 
“[...] visão totalizante da realidade. Não se trata de somatório, super-
posição ou subordinação de conhecimentos uns aos outros, mas sim 
de sua integração na perspectiva da totalidade” (RAMOS, 2008, p. 16). 
Desta forma, a autora salienta que a proposta de integração desses 
conhecimentos não deve tornar as disciplinas de formação geral sim-
ples instrumentos de capacitação profissional, da mesma forma que 
os conhecimentos ditos específicos não podem ser apresentados sem 
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considerar os contextos e finalidades dos meios de produção aos quais 
eles devem se aplicar.

Esses pilares que constituem a proposta de um Ensino Médio 
Integrado nos revelam que vão para além da oferta de uma articulação 
de Ensino Básico com o Ensino Profissional, via matrícula única, pois 
adentram a escola reivindicando transformações de perspectivas de 
formação humana, principalmente da classe trabalhadora e essa rei-
vindicação reverbera principalmente na necessidade de outros olhares 
para o currículo.

Neste sentido, Arroyo (2019, p. 9) compreende que ao pen-
sarmos um currículo de formação profissional uma pergunta ganha 
centralidade: “Quem são os educandos/as? De que percursos hu-
manos-inumanos chegam?”. Assim, o autor considera que ao chegar 
ao Ensino Médio Integrado a classe trabalhadora carrega consigo 
vivências, esperanças, percursos de vida, experiências de segregações 
que envolvem classe, raça e lugar que se vinculam também com vi-
vências outras com o próprio trabalho. Arroyo ainda questiona: “Que 
currículos garantirão seu direito a saber-se?” (ARROYO, 2019, p. 9) ao 
considerar um grande desafio para os docentes a construção de “atos 
de currículo” que consigam dar conta desses pilares considerando os 
sujeitos envolvidos nesse processo.

Assim, ao pontuarmos as perspectivas do Ensino Médio Integra-
do, voltando os nossos olhos para os sujeitos do Centro Territorial de 
Educação Profissional – Jonival Lucas lócus dessa pesquisa reconhece-
mos que enquanto sujeitos do campo eles reverberam na escola, prin-
cipalmente no currículo, suas especificidades e tensionam os docentes 
e a comunidade escolar a pensar essa integração entre Ensino Básico e 
Ensino Profissional que os permitam compreender-se enquanto sujeitos 
do campo ao passo que fomentam uma formação profissional.

Para tanto, Caldart (2009) salienta que a formação dos sujeitos 
do campo precisam considerar as matrizes de formação humana, as 
quais possuem como pilar a vinculação da educação com o trabalho, 
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onde este último vai para além da preparação para o mercado de 
trabalho, considerando “o caráter formador do trabalho como modo 
de existir e de formar o ser humano, no mesmo processo de criar a 
realidade humana” (FRIGOTTO, 2012 apud ARROYO, 2014, p. 87). É 
possível, portanto, observar que o trabalho precisa ser assumido como 
princípio educativo e em contexto de atendimento dos sujeitos do 
campo as intenções formativas precisam considerar as experiências 
dos discentes enquanto sujeitos do campo, que trabalham no campo, 
considerando inclusive o contexto histórico de “não escola” do campo 
do qual estes fazem parte.

Ainda na perspectiva de Arroyo (2014) faz-se necessário inclu-
sive trazer para os currículos as diferentes formas degradantes de tra-
balho no campo nos quais esses sujeitos se inserem desde a mais tenra 
idade, e trazer para a pauta a necessidade de pensar outros projetos 
de desenvolvimento que os respeitem enquanto camponeses, traba-
lhadores do campo, agricultores familiares dentre outras atividades 
que os formam e por ele são formados nos seus territórios. Aos olhos 
do autor supracitado é basilar a discussão dos trabalhos alienantes 
que as infâncias e juventudes populares, sobretudo as do campo são 
submetidas e fomentar nos currículos espaços de aprendizagens de 
resistência e emancipação. Cabe destacar que:

Ao destacar a relação entre trabalho/educação/for-
mação, os movimentos sociais de trabalhadores(as) 
das cidades e do campo criticam a simplificação a que 
reduzem essa relação às políticas de formação para o 
trabalho, de programas para a capacitação para a pro-
dução industrial e agrícola, para domínio de técnica, das 
competências para a maior produtividade, para disputa 
do mercado de emprego ou para a empregabilidade e 
a sobrevivência suportável. Os movimentos sociais têm 
sido críticos desses programas de que são destinatários 
preferidos (ARROYO 2014, p. 89).
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Além desse estreitamento entre educação e trabalho, é impres-
cindível pensar o currículo do Ensino Médio Integrado no atendimento 
dos sujeitos do campo, a partir de uma ótica, que ultrapasse o acesso 
aos conhecimentos historicamente produzidos e fomentar também 
a produção de saberes por esses sujeitos, bem como abrir as portas 
da escola para que outros saberes mobilizados nas comunidades por 
esses sujeitos e seus ancestrais adentrem e possam ocupar os espaços 
escolares (CALDART, 2009). Nesse sentido a autora considera que para 
além das estratégias curriculares de valorização e “diálogo de saberes”:

O que precisa ser aprofundado é a compreensão da teia 
de tensões envolvida na produção de diferentes saberes, 
nos paradigmas de produção do conhecimento. E do pon-
to de vista metodológico isso tem a ver com uma reflexão 
necessária sobre o trabalho pedagógico que valorize 
a experiência dos sujeitos (Thompson) e que ajude na 
reapropriação (teórica) do conhecimento (coletivo) que 
produzem através dela, colocando-se na perspectiva de 
superação da contradição entre trabalho manual e traba-
lho intelectual, que é própria do modo de organização da 
produção capitalista (CALDART, 2009, p. 45).

É evidente que as premissas do Ensino Médio Integrado dia-
logam com as concepções e discussões da Educação do Campo, mas 
os desafios docentes para a efetivação desses princípios são muitos e 
sobre eles dialogaremos a seguir.

DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: DESAFIOS 
CURRICULARES PARA O ATENDIMENTO DOS SUJEITOS  
NO CAMPO

Ao tratarmos da docência no Ensino Médio Integrado é impres-
cindível compreender que o corpo docente dos Centros Territoriais de 
Educação Profissional possui formações múltiplas e diversas dentre 
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licenciaturas e bacharelados. Assim, cada centro conta com um grupo 
de professores exercendo a docência em cursos correlatos com seus 
bacharelados, além disso, muitos desses docentes vivenciam as suas 
primeiras experiências em sala de aula, com o planejamento escolar, 
com o currículo e principalmente no caso específico do Cetep – Jonival 
Lucas com sujeitos do campo em formação básica articulada a forma-
ção profissional.

Nesse sentido, o primeiro desafio que se impõe no pensar, con-
ceber e implementar um currículo para o atendimento dos sujeitos do 
campo diz respeito à formação inicial dos docentes, já que os docentes 
que ministram as disciplinas específicas são em grande parte bacharéis 
que lecionam disciplinas correlatas com suas áreas de atuação. Nesse 
sentido Alves et al. (2020) considera que:

ter conhecimento técnico não pode ser suficiente para 
atuação em sala de aula pois para ensinar bem é neces-
sário conhecer os fundamentos dos processos didáticos 
que facilitam o entendimento por parte do aprendente; 
é preciso adquirir os elementos conceituais necessários 
para a reflexão sobre a função social da escola; é funda-
mental possuir uma noção, ainda que panorâmica, [...] 
sobre planejamento educacional, avaliação da aprendi-
zagem, inclusão educacional etc. Essa preparação didá-
tico pedagógico só acontece em cursos de licenciatura 
(ALVES et al., 2020, p. 68).

Dessa forma, compreendemos que o espaço de Atividade 
Complementar nas escolas, e especificamente nos Centros Territoriais 
de Educação Profissional são fundamentais para que essa multiplici-
dade de profissionais que adentram a escola possam se envolver em 
processos formativos complementares a fim de conhecerem e se apro-
priarem de elementos didáticos imprescindíveis para os processos de 
ensino-aprendizagens, do currículo e suas intenções formativas. Esses 
momentos formativos e de encontros articulados entre licenciados e 
bacharéis é basilar para a troca de experiências e para a integração dos 
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conhecimentos, possibilitando uma visão mais totalitária do currículo, 
tal como se pretende no Ensino Médio Integrado.

Cabe salientar, no entanto, que a luta por um Ensino Médio 
Integral precisa se articular com a luta pela qualificação docente. A 
fim de que esses profissionais que adentram a escola para ministrar 
disciplinas específicas não tenham seu trabalho precarizado pela for-
ma de contratação temporárias e as escolas vivenciem um rodízio de 
profissionais, bem como sua atuação nas escolas estejam atreladas a 
formações didáticas, ainda que em caráter complementar.

Além desse desafio de formação que se apresenta ao Ensino 
Médio Integrado e aos sujeitos por ele atendido Arroyo (2019) con-
sidera como um desafio nuclear para o fazer docente ao pensar o 
currículo, o próprio conhecimento e questiona:

[...]nessa visão abissal e sacrificial dos conhecimentos 
dos trabalhadores como não conhecimentos científicos 
haverá lugar nos currículos de formação profissional e 
tecnológica para o reconhecimento dos trabalhadores 
como produtores de saberes? Esses saberes serão reco-
nhecidos ou ignorados nos currículos? (ARROYO, 2019, 
p. 16).

Essa problematização é fundante para o pensamento curricular 
do Ensino Médio Integrado, além de ser um questionamento capitane-
ado também pela Educação do Campo. Assim, o grande desafio posto 
para as experiências curriculantes do Centro Territorial de Educação 
Profissional do Recôncavo – Jonival Lucas, sendo uma escola urbana 
que atende sujeitos do campo, é pensar, implementar e conceber um 
currículo que ao passo que se constitua enquanto formação integral, 
que articula saberes gerais e saberes específicos de uma forma inte-
grativa, é preciso pensar as experiências dos sujeitos do campo en-
quanto trabalhadores do campo e filhos de trabalhadores do campo, 
possibilitando através do processo de escolarização a superação entre 
conhecimentos oriundos do trabalho manual, e os conhecimentos 
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oriundos do trabalho intelectual, fortalecendo como aponta Caldart 
(2009) a reapropriação dos conhecimentos coletivos. É nesse sentido 
que Freire (1996, p. 30) nos provoca a pensar: “Por que não estabele-
cer uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos 
alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?”.

Além disso, é imprescindível que os docentes do Centro Ter-
ritorial de Educação Profissional do Recôncavo-Jonival Lucas estejam 
atentos à perspectiva curricular de fomentar a formação em todas as 
dimensões (no trabalho, na ciência e na cultura) favorecendo uma for-
mação científica dos discentes. Assim é importante pensar os saberes 
dos sujeitos do campo sob a ótica Freireana que aponta que:

Não há para mim, na diferença e na distância entre 
ingenuidade e criticidade, entre os saberes de pura ex-
periência feito e o que resulta dos procedimentos meto-
dicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. 
A superação e não a ruptura se dá na medida em que 
a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, 
pelo contrário continua sendo curiosidade, se criticiza 
(FREIRE, 1996, p. 31).

Junto aos desafios supracitados, consideramos aqui, no que 
diz respeito ao currículo do Ensino Médio Integrado no atendimento 
dos sujeitos do campo, o terceiro desafio enfrentado pelos docentes 
diz respeito à superação da concepção de currículo cristalizada e que 
segundo Macedo (2013) concebe os parâmetros e diretrizes curricu-
lares como um guia prescrito de conhecimentos. Avançar em direção 
a compreensão de que os docentes vivem intensas experiências 
curriculantes é sem dúvida fundante para que possamos perceber a 
necessidade de pensar o currículo em suas intenções formativas no 
atendimento dos sujeitos atendidos pelas escolas, especificamente 
dos sujeitos do campo.

Esse espaço de (auto)autorização docente é também um espa-
ço fundante para que as propostas pedagógicas da escola e o currículo 
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concretizem-se como espaço político na garantia do direito à educação 
dos sujeitos do campo, isso porque é através desses dispositivos que 
os docentes e a comunidade escola darão conta de (re)territorialização 
do currículo, fazer com que ele dialogue com as necessidades e sabe-
res dos sujeitos do campo e ainda, utilizem as experiências discentes 
como gatilhos de aprendizagem.

Cabe destacar a trajetória de ausências e silenciamento pe-
los quais os saberes e experiências docentes passaram ao longo da 
história, é exatamente por isso que Arroyo (2013) chama atenção e 
problematiza:

Os currículos acumulam muitos saberes, mas sabem 
pouco dos adultos que os ensinam [...] O curioso é que 
tanto os mestres quanto os educandos têm propiciando 
um acúmulo riquíssimo de vivências e estudos, de 
conhecimentos, teses, narrativas e história do magis-
tério[...]. Sujeitos de história, mas sem direito a contar 
sua história. Ricos saberes acumulados. Por que esse 
acúmulo de conhecimentos é ignorado nos currículos? 
(ARROYO, 2013, p. 69).

Nesse sentido, é imprescindível que reconheçamos os docentes 
enquanto atores curriculantes, dando centralidade às suas experiências 
oriundas da práxis na construção e implementação dos currículos. Da 
mesma forma, é fundamental que estes sujeitos se autorizem enquan-
to atores/atrizes no movimento de reterritorialização e proposições 
dos currículos escolares.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

De forma preliminar a presente pesquisa compreende a necessi-
dade de pensar, implementar e conceber o currículo sem desconsiderar 
os seus instituintes, em especial os docentes. No que tange ao Ensino 
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Médio Integral para atendimento aos sujeitos do campo é ainda mais 
importante a análise curricular considerar os “atos de currículo” dos 
docentes, pois é justamente no espaço escolar que os sujeitos precisam 
ser considerados com maior proximidade de suas realidades e de suas 
experiências. Essa (re)territorialização é imprescindível para o enrique-
cimento do currículo para atendimento dos sujeitos, a fim de que essas 
vivências enquanto trabalhadores e filhos de trabalhadores do campo 
possam ser acolhidas e pensadas no contexto de formação profissional.

Vale ressaltar que a formação continuada em serviço, tendo 
em vista que a Educação Profissional na Bahia conta com docentes 
licenciados e bacharéis, nem sempre voltadas aos princípios basilares 
da Educação do Campo ou às especificidades de seus sujeitos, é de 
extrema importância para a compreensão das intenções formativas do 
currículo integrado, e para pensar a articulação entre conhecimento 
geral e conhecimento específico, através da troca de experiência entre 
os docentes e o aprofundamento de estudos acerca das concepções de 
currículo e dos sujeitos do campo. Para além disto, favorece igualmen-
te, uma construção coletiva de atividades formativas que se aproximem 
cada vez mais das concepções e princípios da escola unitária que diz 
respeito às intenções do Ensino Integrado e da Educação do Campo.
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O DEBATE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
ANTE A OFENSIVA DO CAPITAL E A 

DISPUTA PELA ESCOLA
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RESUMO
O presente trabalho, em fase de andamento, é parte integrante de um traba-
lho de educação popular desenvolvido junto aos assentamentos de reforma 
agrária no contexto do município de Buriticupu-MA, e se propõe a analisar 
e refletir sobre as incidências do agronegócio, em sua fase neoliberal, que 
se expressa de forma extremada em territórios de povos e comunidades 
tradicionais e que se faz respondendo aos interesses e demandas para a 
ampliação e reprodução do sistema de produção capitalista. Entre outros te-
óricos, a pesquisa vale-se das contribuições de Gomes (2006), Gadotti (2010), 
Molina (2014), Caldart (2003) e Lamosa (2018). A partir de uma concepção 
materialista da história, a pesquisa tem levantado questões à luz da dialética 
que articula as nuances que se apresentam na pseudoconcreticidade da 
realidade com as que se evidenciam num globalismo localizado e adotou 
as “gira de saberes”, como procedimento metodológico. A pesquisa, na 
presente fase, sustenta que a ofensiva ideológica do capital com o avanço do 
agronegócio impacta e destrói os múltiplos territórios dos diferentes povos e 
comunidades tradicionais nas formas de viver e de produzir suas existências 
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e guarda relações com o enfraquecimento da reforma agrária compondo um 
projeto de extermínio do campesinato.
Palavras-chave: Agronegócio. Agricultura Familiar. Educação do Campo.

INTRODUÇÃO

Na trajetória histórica que o Brasil, alinhado às ordens determi-
nadas e estabelecidas pela hegemonia conservadora, patrimonialista 
e corporativista ao imperialismo expatriado de dimensões globalizada 
do sistema capitalista de produção, deu conta de fabricar, por um lado, 
acumulação de riqueza e sua concentração no poderio de uma elite 
que se valeu da exploração dos recursos naturais e da força de trabalho.

Por outro, como consequência do primeiro, a instituição e 
reprodução de um cenário de estratificação socioambiental que acaba 
por denunciar que o modelo de “desenvolvimento” em curso faz-se 
como um projeto genocida à natureza e todas às formas e condições 
da vida, na medida em que a centralidade com que se opera os proces-
sos de produção e o modo com que se opera, não estão voltados para 
satisfazer as demandas e necessidades da vida humana, tampouco 
preocupado com a sustentabilidade do planeta.

À luz dessa reflexão, a presente pesquisa – ainda em fase de 
andamento – a partir de uma leitura dialética e fazendo uso, como 
procedimentos metodológicos, as “gira de saberes” com oficinas temá-
ticas e encontros junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STTR, 
no decurso de 2020 em pleno contexto de pandemia da covid-19.

Como objetivo central, a pesquisa está voltada à reflexão ana-
lítica sobre a incidência do agronegócio – em sua fase neoliberal – no 
contexto do município de Buriticupu-MA, a partir da implantação dos 
empreendimentos da monocultura de soja que vem si territorializando 
em áreas de assentamento da reforma agrária; buscando compreender 
sua relação com a negação do Campo enquanto espaço de produção e 
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reprodução de vida à moda do campesinato e o papel da escola pública 
como espaço de luta e em disputa.

O município em referência, está localizado em uma das fron-
teiras de expansão do agronegócio e berço da concentração fundiária 
no Estado do Maranhão com a disponibilidade de terras – genuínas 
à reforma agrária e de povos indígenas – e, que por conta das engre-
nagens do sistema dominante da elite agrária, tem expropriado os 
territórios de povos e comunidades tradicionais em face da oxigenação 
do capital. Dessa forma, sua incidência tem alcançado os assenta-
mentos de Buriticupu como uma empreitada de visível extermínio do 
campesinato quando da implantação dos campos de soja e dos ativos 
socioambientais advindos desse modelo de agricultura.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Os interesses estão voltados para alimentar a, insaciável, sede 
do mercado em produzir mercadorias para gerar mais riqueza e, por 
tanto, mais poder que se faz hegemônico e dominante e se processa 
por meio de políticas econômicas e sociais no seio das organizações 
e instituições político-econômicas, estatais e ou sociais, ambas re-
guladas, controladas e assistidas em função desse modelo de (des)
envolvimento, mesmo havendo forças transgressoras insurgentes 
que tentam contrapor e subverter a essa lógica de pensar a existência 
material e cósmica. Nessa direção, consideramos aqui as contrições 
de Gomes (2006, p. 202) quando reflete que “De forma repressiva, o 
Estado brasileiro desde o Império dissipou os conflitos com o objetivo 
de manter uma certa harmonia em favor do processo de expansão e 
reprodução capitalista e a integração dos espaços regionais”.

Isso nos autoriza a afirmar que a atuação do Estado – na com-
preensão gramsciana – com a oferta de diferentes políticas, ditas, de 
proteção social não são para garantir e conferir melhorias na qualidade 
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de vida dos seguimentos marginalizados pelas políticas que ele mesmo 
implementa em favor do capital, nem para fazer o processo de inclu-
são social de tais segmentos de modo com que estes venham ter sua 
dignidade humana promovida, respeitada e protegida, em que pese à 
retórica do discurso demagógico das Políticas de Estado de Bem-Estar 
Social que, conforme Gomes (2006, p. 211) essa “[...] seria uma criação 
da classe capitalista para legitimar seus interesses e, geralmente, as 
reformas não passariam de instrumentos com objetivos de reforçar o 
status quo e perpetuar a dominação sobre a classe trabalhadora”.

Ainda, segundo o autor, consideramos importante trazer aqui 
suas assertivas sobre as estratégias travestidas desse sistema-mundo 
dominante em políticas, ligeiramente, entendidas como sendo de 
proteção social, quando, na verdade, invizibilizam escamotear as 
verdadeiras finalidades de tais políticas. Nas palavras do autor, suas 
intencionalidades estão direcionadas para a oxigenação e reprodução 
do sistema capitalista, pois:

Assim, o Estado de bem-estar teria sua razão de ser na 
argumentação do princípio de que a classe capitalista, 
ao perceber as necessidades de expansão do consumo 
em decorrência da produção em massa, estabeleceu 
uma série de acordos e acertos institucionais que foram 
necessários para a continuidade do processo de produ-
ção e acumulação (GOMES, 2006, p. 212).

Tais acordos – políticas sociais, reformas, cortes, entre outros – 
seria e o são regulados pelo Estado com a utilização de recursos públi-
cos, cuja finalidade, como já pontuamos, faz-se em função de atender 
interesses privados do capital com a utilização de recursos públicos e 
com as engrenagens/ossaturas do Estado.

Aqui ousamos fazer uma indagação para nossas reflexões epis-
têmicas considerando – a corporativização dos interesses e a privatiza-
ção do Estado – se seria possível haver um Estado de Bem-Estar Social 
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genuíno no “útero” do sistema de produção capitalista? Pois, segundo 
Gomes (2006), faz-se necessário considerar que:

É importante ressaltar que o Estado tem aprofundado a 
distância que mantém dos interesses sociais e, com isso, 
ampliado seu papel de intervir mais fortemente em fa-
vor dos interesses de certas frações do capital, com seus 
principais centros decisórios sendo internacionalizados 
e servindo ao processo de acumulação do capital em 
escala global (GOMES, 2006, p. 230).

Por outro lado, Hypólito (2008), nos alerta que a partir de mu-
danças/transformações ocorridas, sobretudo, ao longo do século XX, 
quanto as crises do Estado de Bem-Estar Social, advindas da incidência 
das políticas neoliberais, o Estado passa a se reconfigurar, em suas 
estruturas de poder, de modo que se alinhou as esferas do público e do 
privado imprimindo um processo globalizante que articula interesses 
dessas duas esferas que, por vezes, se confundem.

A postura do Estado – constantemente reconfigurada pela 
geografia do poder e pela gramática da economia – vai na direção de 
implementar políticas de cunho assistencialista e segregacionista, onde 
de um lado venha contribuir para a “reprodução ampliada da força de 
trabalho” e das relações de consumo e, de outro, para tentar desman-
telar toda e qualquer força/voz que se levante contrária à expressão 
de poder dominante e “Assim, a organização política do Estado sempre 
teve como objetivo a manutenção da ordem social” (ORSO, 2008, p. 
73), entendendo aqui a educação como uma ferramenta central para 
incidir na padronização do comportamento e do modo de viver que é 
espelhado àquele imposto pela hegemonia dominante.

À luz dessa reflexão, o debate sobre a Educação do Campo, 
por intermédio de diferentes sujeitos coletivos, como Movimentos 
Sociais do Campo, militantes vinculados aos Movimentos Campone-
ses, bem como Instituições educacionais, incluindo as Universidades, 
têm colocado em movimento e dado corpo e forma ao “campo” da 
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Educação do Campo quando provoca o Estado Brasileiro a repensar 
sobre as responsabilidades institucionais que lhes são prescritas na 
Constituição federal de 1988, acerca da educação como um direito 
público e de oferta obrigatória pelos entes federados que constituem 
o Estado em sua configuração do Federalismo Educacional que prevê 
atribuições específicas aos entes que o constituem: União, estados, 
Distrito Federal e municípios.

Na esteira disso, estamos afirmando que esse debate que se 
faz numa pedagogia da práxis, tem conseguido – às custas de muitas 
lutas do campesinato, sobretudo – pautar no rol das responsabilidades 
institucionais do Estado enquanto estrutura político-jurídica, a Educa-
ção do/no Campo. Isso significa dizer de sua natureza enquanto uma 
política pública de Estado que, como tal, teoricamente, passa a ser 
ofertada e garantida a todos os sujeitos à ela vinculados pela tutela 
do direito e não como uma política de governo onde sua oferta fica 
condicionada a interesses das elites locais que, na sua maioria, tratam 
a educação como uma ferramenta de dominação para o contínuo 
processo de manutenção e opressão dos que, por eles, são tutelados.

Sobre isso, a pesquisa direcionou questionamentos ao STTR – 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais – sobre como tem sido a oferta da 
educação no município de Buriticupu-MA, e se esta guarda relações 
com a materialidade de origem da Educação do Campo. O STTR, na 
pessoa de sua presidenta, afirmou que:

O município de Buriticupu está passando por um proces-
so de esvaziamento populacional do Campo, justamente 
porque as políticas de “reforma agrária”, dentre elas, as 
de educação, tem sido no seu sentido inverso, ou seja, 
àquelas que contribuem muito mais para fortalecer o 
agronegócio do que para dialogar com a permanência 
dos camponeses e, isso, ao nosso ver, está ocorrendo 
como um projeto de Campo em que o agronegócio se 
expressa como sinônimo de “desenvolvimento” e mo-
dernização da agricultura e do Campo (SOUSA, 2020).
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Diante dessa narrativa em que o STTR, enquanto sujeito co-
letivo que vem fazendo o enfrentamento e a resistência política em 
defesa do Campo e da vida, precisamos afirmar aqui que a Educação 
do Campo expressa uma particularidade do Campo: Reforma Agrária e, 
no interior desse debate, as formas de produção e reprodução da vida 
dos camponeses que se constituem de diferentes expressões identi-
tárias com seus modos específicos de viver e de se relacionar com a 
natureza; que a luta precisa ser fortalecida em face do movimento de 
desmonte das políticas públicas e que o Estado seja responsabilizado 
pela sua oferta e garantia.

Esse modo de viver mantém e alimenta, inclusive, uma dimen-
são cosmológica de existência que, certamente, as ciências de “lentes” 
reducionistas do tipo cartesianas newtoniana não os concebem com 
saberes e conhecimentos válidos, postos que esses não estão submeti-
dos ao julgo quântico da física e da matemática, em que pese ser essa 
concepção dominante de ciência viger e orientar os conhecimentos 
aceitos e válidos como expressão da verdade funcional aos interesses 
dominantes. Isso nos conclama a dizer e a afirmar que a ciência não se 
deleita no campo da neutralidade.

Ante ao exposto, ariscamos a dizer que o silenciamento da 
educação aos povos do Campo por mais de quatro séculos, deu-se com 
base num pensamento de dominação eurocentrado de base colonial, 
patriarcal e escravista alimentado pelos interesses das burguesias 
dominantes frente ao modelo de sociedade que queriam construir e, 
assim o fizeram, de modo a negar a educação aos povos do campo 
e, quando muito, lhes foram ofertada uma educação/instrução assis-
tencialista e de cunho salvacionista até bem pouco tempo da história 
recente e continua se movimentando/metamorfoseando por meio 
do colonialismo e a realidade de Buriticupu no estado do Maranhão 
parece espelhar esse globalismo localizado.

Sobre esse silenciamento, podemos destacar Orso (2008) 
quando afirma que as finalidades com que se educa apontam para um 
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determinado tipo de sociedade que se quer construir e, somamos a 
isso o pensamento de Gadotti (2010, p. 45-46), ao nos fazer lembrar 
que “a escola está mergulhada na sociedade. São os sistemas sociais, 
políticos e econômicos que determinam os sistemas educativos [...]”.

Neste sentido e concordando com essa leitura, faz-se necessária 
a tarefa política de compreensão das expressões da questão social da 
realidade e da engrenagem que a põe em movimento, considerando as 
forças dominantes que incidem sobre tais engrenagens frente ao que se 
apresenta no campo da pseudoconcreticidade e que nos fazem acreditar, 
que a realidade imediata é fatalista, como se ela não fosse o resultado 
do que já foi pensado e fabricado de modo intencional, institucional e 
assistida pelas estruturas dominantes de poder hegemônico.

Nesta perspectiva, continua sendo uma tarefa política compreen-
der o Campo e suas questões no bojo da Questão Agrária – reconfigurada 
pelo avanço extremado do capital por meio das políticas neoliberais – 
para que se possa compreender como o Campo se movimenta e movido 
por quais forças político-ideológicas frente a concepção de Campo e ao 
projeto de “desenvolvimento” que o coloca em movimento.

Nessa tarefa, uma instância que não se pode deixar à margem do 
debate é a escola, posto que esta opera alimentada pelos interesses das 
forças majoritárias de quem a constituem – hegemonia dominante – de 
modo a fazer com que esta venha a refletir de maneira funcional às suas 
demandas para que seja possível a fabricação do contínuo processo de 
dominação e reprodução das forças de trabalho, das relações de consu-
mo e fortalecimento da ideologia do Agronegócio (LAMOSA, 2018).

É possível perceber que não tem sido pouco os ataques que o 
projeto neoliberal, conservador e patriarcal tem deferido sobre o cam-
pesinato como tentativa de seu extermínio para que seja possível a 
expropriação e o avanço extremado do capital nos territórios de povos 
e comunidades tradicionais.
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Figura 1 – Incidências e impactos do avanço do agronegócio no Campo.
Fonte: MST (2015).

Esse cenário é alimentado por várias ações que vai desde do 
fechamento de escolas a morte de camponeses expressando o poderio 
do patronato rural e da bancada ruralista que tem várias frentes de 
atuação, inclusive, no Congresso Nacional configurada na denominada 
bancada BBB – banca do boi, da bala e da bíblia – que tem conse-
guido importantes conquistas para o agronegócio. Mas isso, não tem 
ocorrido sem que forças transgressoras e de(s)colonial se façam como 
expressão de resistência e de luta, embora desigual frente ao potencial 
de força do agronegócio.

REFORMAS EMPRESARIAIS DA EDUCAÇÃO E SUA RELAÇÃO 
COM A PAUTA DO AGRONEGÓCIO

Uma das mais recentes medida de incidência e dominação do 
projeto hegemônico que disputa o Campo, pode ser visualizado pelas 
reformas empresariais da educação com o advento da BNCC – Base 
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Nacional Comum Curricular – que norteará, doravante, a função social e 
política da educação apontando para uma perspectiva de padronização 
do currículo de modo a refletir que a escola possa operar na direção 
dos interesses subjacentes ao “receituário” imposto e que os “produtos” 
derivados de sua “fabricação” sejam aqueles que o sistema de produção 
dominante necessita para a reprodução ampliada do capital, posto que 
a educação, nessa perspectiva, foi reduzida a uma mercadoria.

É mister compreender que o capital precisa reproduzir as rela-
ções sociais capitalistas, principalmente, para a manutenção de uma 
pseudo da “cidadania”, que aponta diretamente e quase exclusivamen-
te para o consumo de bens e serviços. Neste sentido, faz-se necessário 
não alimentar uma visão/leitura equivocada de que a sociedade capi-
talista seria resultado de relações naturais, pois nada é natural, mas 
historicamente construído pelos sujeitos sociais.

A sociedade contemporânea é o resultado de longos processos 
sócio-históricos de exploração e apropriação de tudo o que é produ-
zido pelo conjunto da classe trabalhadora. Nessa direção, Fiori (1997) 
nos chama para refletir que as reformas estatais reluzem os interesses 
dos representantes do capital, em que pese a ligeira aparência de que 
se está operando/legislando em favor da classe trabalhadora, ainda 
que por meio das concessões.

Dessa forma a BNCC se traduz como uma reforma educacional 
que compreende a educação como um balcão de negócios, os estu-
dantes como clientes e a escola como fábrica, uma vez que a “bula” 
universal já está prescrita e independe da especificidade identitária de 
cada “cliente”, bastando aplicar as “doses” – competências – do “medica-
mento” (conhecimento hegemônico) pois já se tem os efeitos (produtos) 
esperados para responder – em série – aos estímulos mercadológicos.

Ela é também e, sobretudo, o documento que reflete a padro-
nização e a hegemonização de um modelo educacional imposto para 
fazer frente aos interesses do bloco dominante que quer formatar a 
sociedade diversa e plural que somos. Isso pode ser verificado a partir 



523COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

das “competências” e “habilidades” que a BNCC faz jus para reforçar 
o ideário de responder aos desafios da realidade e não de problemati-
zá-la, de refletir sobre como essa realidade é fabricada e para atender 
que interesse; os conhecimentos, saberes e práticas dos sujeitos, em 
suas múltiplas formas de existir, não cabem e nem tem espaço nesse 
“bula” da BNCC.

Nesse debate precisamos inserir o diálogo sobre a formação de 
professores, posto que serão estes que irão fazer dos conteúdos curri-
culares a matriz para o processo de ensino e aprendizagem e uma vez 
que o currículo, à moda da BNCC, não considera os conhecimentos e 
saberes dos camponeses, precisamos construir alternativas de contra-
ponto e de enfrentamento a essa imposição e só se faz enfrentamento 
com conhecimento, daí a necessidade da formação de professores que 
os ajudem a pensar sobre as epistemologias da Educação do Campo e 
sua materialidade de origem conforme Molina (2014). Essa tarela inclui 
o papel da Universidade e a reconfiguração dos cursos de formação de 
professores alinhada ao projeto da classe trabalhadora.

O contexto atual – social, político, econômico e cultural – em 
que estamos inseridos, a partir das incidências das políticas neoliberais 
em pleno cursos na crise sanitária da pandemia da covi-19, emergente 
do interior da crise do capital, nos leva a retomar e atualizar o pen-
samento de Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido, posto que 
o avanço extremado das forças políticas conservadoras, coloniais e 
patriarcais nos provoca a pensarmos em alternativas urgentes.
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Figura 2 – Matopiba: grilagem, devastação e agronegócio.
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil (2020).

Neste sentido, ao pensar a conjuntura que não está dada, mas 
é resultado da fabricação de um projeto que é funcional ao sistema 
dominante e hegemônico de produção, não se pode esquecer que esta 
responde à interesses que se processam por dentro das estruturas e 
fissuras de Estado, dentre elas, destacamos aquela que, no pensamento 
de Althusser (2014), se configura como um dos aparelhos ideológicos 
de estado, ou seja, a escola e a função social que esta representa frente 
aos interesses das classes antagônicas que a disputa como espaço de 
luta e em movimento alimentada por uma concepção de educação, 
mundo e sociedade de modo a responder pela produção e reprodução 
do modelo burguês de viver ou contrapondo-se a essa lógica numa 
perspectiva da formação humana e de abrangência ominilateral.

Essa reflexão sobre a escola e sobre o seu movimentar na di-
nâmica da luta de classes sociais, nos permite observar como o estado 
incide e se posiciona de modo a fazer com que esta imprima os interes-
ses dominantes na medida em que a toma para si como um aparelho 
de estado onde a gramática de sua atuação se reveste dos interesses 
daqueles que, majoritariamente, o constitui. Logo, a escola não se 
apresenta como um espaço “neutro” aberto ao encontro da diversi-
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dade de sujeitos, ideologias e concepções de mundo, pelo contrário, 
nela e por meio dela se faz os vários processos de filtragem tanto dos 
sujeitos, que por titularidade advindas de sua condição social, poderão 
frequentar e de quais conhecimentos terão acesso visando sempre 
a atender aos interesses dominantes. Vista dessa forma, a escola é, 
por excelência, um dos espaços políticos que mais fabrica e reproduz 
desigualdades, sobretudo, quando se considera os marcadores ana-
líticos de raça, classe e gênero, fazendo imprimir sua concepção de 
educação funcional às engrenagens que lhe dão movimento à moda 
do colonialismo. Mas isso não acontece sem que forças transgressoras 
se levantem para dar voz aos sujeitos que a própria escola – por opção 
e por meio dos instrumentais político-pedagógicos, dentre eles o currí-
culo e o PPP – os silenciam indo na direção à hegemonia dominante de 
uma escola segregacionista, repressora e politicamente posicionada 
uma vez que – na condição de aparelho ideológico de Estado – opera 
pela manutenção de poder ideologicamente dominante e, na direção 
disso, Althusser (2014) sustenta que “todos os aparelhos ideológicos 
de Estado, sejam eles quais forem, concorrem para um mesmo resul-
tado: a reprodução das relações de produção, isto é, das relações de 
exploração capitalista” (ALTHUSSER, 2014, p. 62).

É contra essa lógica de educação voltada a fazer frente aos inte-
resses do capital, que os camponeses a partir de suas experiências de 
luta política em defesa da terra e de seus territórios, vêm construindo 
uma outra proposta de educação cuja concepção se acentua em prin-
cípios não mercadológicos, mas voltado para a formação numa pers-
pectiva ominilateral de que os camponeses necessitam para produzir e 
reproduzir suas existências. Essa proposta – que já se faz realidade em 
diferentes espaços escolares – ao tempo que se levanta, faz cair e nega 
a educação de feição ruralizada e, por isso, é contra hegemônica, pluri 
e étnica posto que entende o Campo em suas múltiplas dimensões 
sociais e identitárias. Trata-se, pois, da Educação “Do” e “No” Campo.
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A expressão “Do” significa dizer que essa proposta de educação 
pertence aos camponeses e, assim sendo, é deles a tarefa de pensar 
os saberes, conhecimentos e as técnicas que deverão compor a matriz 
que dará corpo e forma a uma educação que responderá aos seus in-
teresses, às suas identidades, ao seu modo de viver e de se relacionar 
com suas cosmologias. Pensada dessa forma, a Educação “Do” Campo 
se faz de modo a garantir o protagonismo dos seus sujeitos colocan-
do o Campo em movimento por meio da escola, pois “A escola não 
movimenta o Campo, mas o Campo não se movimenta sem a escola” 
(CALDART, 2003).

Quanto a expressão “No”, também carrega consigo um significa-
do que dá sentido ao espaço físico que se constitui geopolítico onde a 
Educação do Campo se posicional territorializada politicamente lá onde 
vivem os sujeitos em suas múltiplas formas de ser e de existir. Esses 
espaços são carregados de importâncias e significações identitárias que 
guardam relações com a construção dos sujeitos a partir desses lugares.

Por isso, a educação e, em particular, a Educação do Campo, é 
especifica por se fazer referenciada e funcional aos modos de vida dos 
camponeses no espaço onde suas existências – material e simbólica 
– espelha como um espaço de poder constituído a partir da autono-
mia e da soberania com que se fazem e, nisto, “Não sair do Campo 
para estudar e nem estudar para sair do Campo”, mas estudar para 
desenvolver o Campo numa lógica contrária ao modelo capitalista de 
pensar o Campo e, sim, no modo camponês de faz agricultura onde 
sua produção de alimentos está voltada para o consumo humano.

Porem, a realidade das escolas do Campo, no contexto do mu-
nicípio em estudo, segundo os apontamentos da pesquisa, dá conta de 
sustentar que a educação ofertada nas escolas localizadas no Campo, 
não estabelece relação com as especificidades dos camponeses em suas 
demandadas e reinvindicações, posto que a “Concepção de Campo por 
parte do sistema municipal de educação, não reconhece o Campo com 
suas particularidades, e as comunidades acabam por relegar à escola, a 
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tarefa de, sozinha, pensar a escolarização de seus filhos” (SOUSA, 2020), 
isso implica dizer, pois, que a escolarização ofertada vai na direção do 
não reconhecimento do Campo como espaço de vida e de produção da 
existência material e simbólica. Essa, atende a uma lógica da educação 
de feição ruralizada – funcional à agricultura patronal – que é ofertada 
pelos potentados do poder local que se faz globalizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante ao exposto, faz-se necessária a compreensão de que a 
escola do Campo se insere no movimento de lutas do campesinato 
que coloca o Campo em movimento numa relação de disputa entre o 
agronegócio que – pelas incidências das políticas neoliberais, em pleno 
curso – tem, de um lado, dado dinâmica de apropriação, expropriação 
e grilagem de terras, enrijecendo ainda mais a estrutura agrária e fun-
diária do país e, de outro, se territorializando em espaços genuínos de 
povos e comunidades tradicionais dando corpo à desterritorialização 
do campesinato e, “[...] Se não conseguirmos envolver a escola no mo-
vimento de transformação do campo, ele certamente será incompleto, 
porque indicará que muitas pessoas ficaram fora dele” (CALDART, 
2003, p. 64-65).

Entendendo que a disputa pela educação em geral e, em parti-
cular, pela Educação do Campo e pela terra, é uma disputa de classes, 
a tarefa que nos relega é a de dar continuidade na luta em defesa de 
nossos territórios geopolíticos alimentados pela esperança – do verbo 
esperançar – que um outro mundo é possível e só se tornará real através 
da luta política da classe trabalhadora. Neste sentido, os desafios são 
muitos, mas é maior ainda a nossa força que de pé desmantelará as for-
ças do patriarcado e do neoliberalismo, que destrói as culturas e só sabe 
concentrar as riquezas nas mãos de poucos. Pátria livre: venceremos!
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO E O PAPEL 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a educação do campo como 
instrumento que valorize a cultura e a identidade dos estudantes do campo de 
forma inclusiva e autônoma; bem como expressar a importância do trabalho 
docente e o papel da escola, na formação de cidadãos mais conscientes e crí-
ticos no desenvolvimento das relações humanas e socioculturais. Parte de dos 
pressupostos de que a valorização da cultura e da identidade rural, precisa ser 
aplicado no contexto escolar vivido pela família camponesa, para que de fato 
se tenha uma educação no e do campo eficaz e com qualidade, valorizando 
a especificidade do lugar. A educação do campo ainda é uma modalidade de 
ensino que precisa ser discutida, tanto na perspectiva de políticas públicas, 
como na construção de identidades em seus espaços de vivências. Mediante 
esta situação, está ficou claro que há uma necessidade de rever direitos e ga-
rantias dos povos da floresta, indígenas, ribeirinhos, camponeses, pescadores, 
quilombolas etc., que no contexto histórico passaram anos esquecidos por 
nossos governantes, e, que só entraram novamente em discussões com a luta 
dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada.
Palavras-chave: Educação do Campo. Políticas Públicas. Docência. Escola 
Rural.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a educação 
do campo que valorize a cultura e a identidade dos estudantes do rural 
de forma inclusiva e autônoma; bem como a importância do trabalho 
docente e o papel da escola na formação de cidadãos mais conscientes 
e críticos no desenvolvimento das relações humanas e socioculturais. 
Estes valores precisam ser aplicados no contexto escolar camponês, 
para que de fato se tenha uma educação no e do campo eficaz e com 
qualidade que valorize a especificidade do lugar de vivência da família 
camponesa, na qual está inserido o aluno da escola rural.

A educação do campo deve ser vista não apenas como moda-
lidade de ensino, mas principalmente como um direito adquirido ao 
longo dos anos, através de lutas dos movimentos sociais e sociedade 
civil em busca da garantia de políticas públicas efetivas que valorizasse 
a cultura, a identidade e a diversidade de seu povo. Povo estes que 
passou muito tempo esquecido diante da representatividade de 
nossos governos. Assim outro paradigma de educação é de extrema 
importância para que o camponês permanece em seu local de origem, 
sem a necessidade de se deslocar para estudar nas escolas dos centros 
urbanos, obtendo uma educação que não vê seus valores de vida como 
algo importante.

Diante desse fato podemos observar a importância da partici-
pação escolar e dos professores no processo de promover um ensino 
de qualidade equiparado com o ensino urbano, e assim, mas capaz 
proporcionar a aquisição de conhecimentos necessários à sua apren-
dizagem também do local que vivem. É através destes processos edu-
cativos que a família camponesa pode estabelecer relações humanas e 
socioculturais, assim como, construir uma aprendizagem que fortaleça 
sua identidade no contexto das práticas coletivas e sociais de seus 
espaços de vivências.
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Portanto, nisto justifica-se a importância de se fazer uma 
reflexão sobre a educação do campo no contexto da construção de 
identidades e a luta por políticas públicas que garantisse um ensino de 
qualidade. Isto aliado a atuação docente do campo frente aos desafios 
no ato de ensinar, junto a escola do campo como espaço de promoção 
das relações humanas e socioculturais. Serão estes os pontos funda-
mentais de analises neste artigo.

METODOLOGIA

Durante muitos anos, a Educação do Campo passou desperce-
bida frente às políticas púbicas educacionais para o campo, impossibili-
tando uma educação de qualidade que valorizasse as relações humana 
e socioculturais dos povos da floresta e que só foi revista de direito, 
com as lutas dos movimentos sociais. Por esse motivo, nossa investi-
gação é baseada em tentar encontrar respostas para essas indagações.

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 
descritivo analítico tendo em vista a fundamentação teórica e metodo-
lógica para aquisição de informações e interpretações sobre o tema. É 
uma pesquisa de cunho qualitativo, pois expões as concepções e ideias 
dos autores. O levantamento dos textos se deu em virtude da neces-
sidade de compreender a educação do campo e o papel da escola na 
formação da consciência sociocultural. A partir de então utilizamos de 
algumas bibliografias que tratam dessa temática tais como: Caldart 
(2004), Arroyo, Caldart e Molina (2004), Arroyo (2014), Souza (2016), 
Lei nº 9.394/96, Decreto nº 7.352/2010, Haddad (2012), Molina (2012), 
Duarte (2008), Castrogiovanne (2000), Nunes e Costa (2018), Oliveira e 
Campos (2012), Libâneo (1994), Severino (2001), Caldart et al. (2011).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

EDUCAÇÃO DO CAMPO: REFLEXÕES E TRAÇOS DE UMA 
IDENTIDADE

Quando refletimos sobre a Educação do Campo como um pro-
jeto de formação identitária de um povo, podemos pensá-la, analisá-la 
e estudá-la sob vários vieses de entendimento que segundo (ARROYO; 
CALDART; MOLINA, 2004, p. 14):

Consequentemente, exige uma educação que prepare o 
povo do campo para ser sujeito desta construção. Uma 
educação que garanta o direito ao conhecimento, à ciên-
cia e à tecnologia socialmente produzidas e acumuladas. 
Mas também que contribua na construção e afirmação 
dos valores e da cultura, das imagens e identidades da di-
versidade que compõem hoje o povo brasileiro do campo.

Portanto, o foco aqui será pensar a educação do campo como 
forma de refletir sobre a construção de um projeto de educativo 
voltado aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, 
concebido e analisada desde o ponto de vista dos camponeses e da 
trajetória de lutas de suas organizações (CALDART, 2004).

Com isso, alguns elementos devem ser considerados nessa 
construção tais como:

[...] pensar a educação (política e pedagogicamente) 
desde os interesses sociais, políticos, culturais de um de-
terminado grupo social; ou trata-se de pensar a educação 
(que é um processo universal) desde uma particularidade, 
ou seja, desde sujeitos concretos que se movimentam 
dentro de determinadas condições sociais de existência 
em um dado tempo histórico (CALDART, 2004, p. 17).

Dessa forma, A educação do campo não perde de vista a 
importância da participação e dos vínculos sociais dos sujeitos nesse 
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projeto de construção identitária, uma vez que, a mesma considera 
os elementos universais como fundamentais para a formação dessa 
identidade. Na verdade, a educação do campo promove um debate 
que envolve preocupações não só com a formação da identidade do 
povo, mas com a formação humana que segundo Caldart (2004, p. 18), 
“trata de construir uma educação do povo do campo e não apenas 
com ele, nem muito menos para ele”.

Corroborando com essa ideia,

A Educação do Campo traz, então, uma grande lição e 
um grande desafio para o pensamento educacional: 
entender os processos educativos na diversidade de 
dimensões que os constituem como processos sociais, 
políticos e culturais; formadores do ser humano e da 
própria sociedade (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, 
p. 12-13).

A partir dessa informação, podemos compreender que a edu-
cação do campo esta envolta por dinâmicas que envolvem não só o 
cotidiano de seu povo, mas a relação com “outros sujeitos sociais se 
fazem presentes em ações coletivas e em movimentos. [...] trazendo 
experiências sociais, políticas de resistência, de construção de outra 
cidade, outro campo, outros saberes e identidades” (ARROYO, 2014, 
p. 25). E com isso possam garantir a permanência indenitária no seu 
espaço de vivencia.

Segundo Souza (2016, p. 275), “[...] O campo é lugar que me-
lhor expressa à relação homem-natureza, seja de forma sustentável ou 
de forma destrutiva. [...] O campo é lugar de experiência de vida e de 
cultura. É lugar de produção material e imaterial”.

Diante dessa contextualização:

Esta visão do campo como um espaço que tem suas 
particularidades e que é ao mesmo tempo um campo 
de possibilidades da relação dos seres humanos com a 
produção das condições de sua existência social confere 
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à Educação do Campo o papel de fomentar reflexões 
sobre um novo projeto de desenvolvimento e o papel 
do campo neste projeto. Também o papel de fortalecer 
a identidade e a autonomia das populações do campo e 
ajudar o povo brasileiro a compreender que não há uma 
hierarquia, mas uma complementariedade: cidade não 
vive sem o campo que não vive sem cidade (ARROYO; 
CALDART; MOLINA, 2004, p. 15).

Este paradigma educativo nasceu justamente da necessidade 
de se fazer valer os direitos dos povos do campo, da floresta e dos rios: 
agricultores familiares, extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, pesca-
dores, coletores, indígenas, dentre outros. Isto perante a propósitos 
de manter, e tornar permanente as relações e afirmações identitárias 
destes grupos socais, se a propagação total dos valores urbanos que 
tem a lhes sobrepor em suas formas de vivencias e praticidade.

LUTAS POR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTA O ACESSO 
Á UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

A Constituição federal de 1988 diz em seu artigo 205 que a 
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, bem 
como preconiza em seu artigo 206, no inciso I o princípio da igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988). 
Portanto não podendo deixar de lado a inclusão dos povos do campo.

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
norteia as principais ideias e práticas educativas no campo, quanto às 
questões de metodologia, da didática, e do calendário escolar, especí-
ficos para o ensino do campo. Depois surge o Decreto nº 7.352/2010, 
que dispõe sobre a política educacional do campo, bem como sobre o 
Programa Nacional de Educação de Reforma Agrária (Pronera). O qual 
é muito importante para vida e as conquistas escolares de jovens e 
adultos que vivem em assentamentos rurais, os quais estão diretamen-
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te ligados ao contexto da reforma agrária. Como marco fundamental 
da educação do campo foi às lutas e os movimentos sociais pela terra 
ao entender que além desta conquista, também precisavam de outros 
modelos de educação. Uma educação que garantam o acesso de toda 
comunidade do campo e da floresta, vendo o espaço do camponês 
como base para se firmar modos de vida e de produção, numa ruptura 
com os modelos educativos e produtivos vigentes. Assim o Pronera 
veio como uma resposta do Poder Público, para a demanda destes 
grupos sociais organizado e em lutas por seus direitos socioterritoriais. 
O Pronera promove o resgate da cidadania e a dignidade de homens e 
mulheres do campo, bem como, a “capacidade de organização social 
e política e ao processo de conscientização política” (ANDRADE; DI 
PIERRO, 2004, p. 42). 

Dessa forma, Caldart (2004, p. 25-26) afirma que o direito à 
educação para os povos do campo deve estar pautado numa educação 
que seja “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; 
Do: o povo tem direto a uma educação pensada desde seu lugar e 
com a sua participação, vinculada á sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais”. Isso será um passo fundamental na construção e 
reconstrução da vida de homens e mulheres moradores que sobrevi-
vem do campo.

Nesse contexto, a história de lutas pela implantação de políticas 
públicas voltadas as comunidades do campo vem sendo pautadas, no 
direito humano de cada cidadão, tendo em vista seu desenvolvimento 
pleno. Segundo Haddad (2012, p. 215), “esse é o caso da educação, 
reconhecida como direito de todos, após diversas lutas sociais, posto 
que por muito tempo foi tratada como privilégio de poucos”.

A educação além de ser um direito de todos independente-
mente de classe social, étnica, racial ou cultural, é um direito social, de 
cidadania e participação mais critica e ativa de todos na dinâmica da 
sociedade que constroem e reconstroem seus espaços de vivencias e 
práticas sociais.
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De acordo com Molina (2012, p. 585):

Na história da Educação do Campo, o debate e a com-
preensão sobre o tema das políticas públicas torna-se 
relevante porque, desde o seu surgimento, a Educação 
do Campo, se configura demanda relativa à garantia do 
direito à educação para os trabalhadores rurais: inicial-
mente com a luta dos Sem Terra para garantir o direito à 
Educação nas áreas Reforma Agrária, com as exigências 
para a criação do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera), e, na sequência, com a 
ampliação das lutas pela garantia do direito à educação 
para todos os povos do campo, organizadas e desenca-
deadas coletivamente a partir da I Conferência Nacional 
de Educação Básica do Campo, em 1998.

Ainda de acordo com a autora, o tema sobre políticas públicas 
para o campo, ganha força com o desenvolvimento da II Conferência 
Nacional de Educação Básica do Campo, realizada em 2004, onde se 
consolidou a expressão “Educação do Campo: direito nosso, dever do 
Estado” (MOLINA, 2012). A partir de então, essas lutas foram ganhando 
espaço no contexto educacional de busca por uma educação pública 
universal de qualidade. De acordo com Caldart (2004, p. 26), é por isso 
que “a educação somente se universaliza quando se torna um sistema, 
necessariamente público”, “[...] por isso nossa luta é no campo das po-
líticas públicas, porque estar inserida no debate geral sobre educação”.

Referimos aos movimentos sociais ações organizadas que 
carregam bandeiras de luta populares que emergem da necessidade 
de confrontar/forçar o Estado e os governos a promoverem políticas 
públicas que garantam o acesso às escolas como direito social e huma-
no de todos.

Sendo assim,

Nas últimas décadas os movimentos sociais vêm pres-
sionando o Estado e os diversos entes administrativos 
a assumir sua responsabilidade no dever de garantir 
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escolas, profissionais, recursos e políticas educativas 
capazes de configurar a especificidade da Educação do 
Campo (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 14).

Segundo Molina (2012, p. 590), “são as garantias reais de direitos 
negados aos trabalhadores rurais que a luta coletiva busca conquistar”.

Pois, de acordo com Duarte (2008, p. 38):

Não basta que o Estado garanta apenas direitos univer-
sais formais, pois assim, as desigualdades já existentes 
na sociedade vão ser acirradas. O Estado deve ter uma 
postura intervencionista, para propor políticas específi-
cas para os grupos em situação desfavorável.

A partir das constantes reivindicações dos movimentos sociais 
do campo por uma educação de qualidade, é, que obrigam o Estado a 
cumprir com suas obrigações constitucionais e prover políticas públicas 
específicas para o campo. Com isso, possibilitando um ambiente de mu-
danças e transformações significativas na vida do homem e da mulher 
do campo no âmbito do espaço educacional. Espaço de direito pautado 
em uma educação que valorize a cultura, o modo de vida, seus valores, 
a família, o meio ambiente, o trabalho, dentro de suas especificidades.

ATUAÇÃO DOCENTE NO CAMPO E OS DESAFIOS 
ENFRENTADOS NO ATO DE ENSINAR

O trabalho docente nunca foi fácil de ser executado na cidade, 
muito menos no campo, dado as especificidades e singularidade de 
cada lugar. “O estudo dos lugares deve contemplar a compreensão das 
estruturas, das ideias, dos sentimentos, das paisagens que ali existem 
com os quais os alunos estão envolvidos ou que os envolvem” (CAS-
TROGIOVANNI, 2000, p. 15). Neste sentido, o conteúdo geográfico, 
quando bem situado no contexto espacial vivido pode ser um grande 
aliado ao processo de ensino aprendizagem para todas as disciplinas.
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Nessa perspectiva, o professor deve atuar como um 
mediador para que os alunos compreendam o que de 
fato diferencia o lugar onde vivem dos outros lugares, 
as transformações ocorridas, assim como, sejam capazes 
de identificar os referenciais de localização e orientação 
(NUNES; COSTA, 2018).

O acesso ao ensino de qualidade é direito de todo cidadão. Por-
tanto, cabe ao Estado promover esse direito e as escolas organizarem 
seu corpo docente e todos os recursos necessários ao desempenho do 
trabalho do mesmo.

O ensino é um processo que compõe a formação huma-
na em sentido amplo, abarcando todas as dimensões da 
educação: intelectual, afetiva, social, moral, estética e 
física. Para isso, necessita estar voltado não só para a 
construção de conceitos, mas também, para o desenvol-
vimento de capacidades e habilidades para operar esses 
conhecimentos e para a formação de atitudes, valores e 
convicções ante os saberes presentes no espaço escolar 
(CALDART, 2012, p. 49).

Contextualizando com a fala da autora, entende-se que os 
professores são elementos fundamentais para promover o ensino 
aprendizagem que se adapte as especificidades do campo. Isto, pois 
podem reconhecer as necessidades dos alunos de se tornarem cida-
dãos preparados para a vida prática, coletiva e em sociedade, mas 
entendendo que seu lugar de vivencia é lócus necessário de ser objeto 
de conhecimento.

A atuação desempenhada pelo docente do campo passa por 
desafios diários, uma vez que vários fatores podem influênciar em sua 
dinâmica de atuação, como por exemplo:

[...] a consolidação da educação básica do campo: a 
ampliação da educação infantil, do segundo seguimento 
do ensino fundamental e do ensino médio para sujeitos 
do campo, a luta contra o fechamento das escolas do 
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campo, o investimento na formação inicial e continuada 
de educadores do campo, a construção de materiais di-
dáticos contextualizados [...] (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, 
p. 242).

Ainda de acordo com os autores, “a precariedade da infra-
estrutura das escolas do campo e a longa permanência unidocentes 
(multisseridas) são a expressão mais imediata da situação” (OLIVEIRA; 
CAMPOS, 2012, p. 240). Mediante essa situação a que esta posta o tra-
balho do docente, pode-se com o passar do tempo, tornar precarizado 
prejudicando o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.

De acordo com Haddad (2012, p. 218) em suas discussões sobre 
a educação de qualidade, “as precárias condições de trabalho e de for-
mação do professor, aliadas aos insuficientes e desqualificados apoios 
materiais e pedagógicos”, podem promover um ambiente de ensino e 
aprendizagem insuficiente. Isto, uma vez que o professor precisa estar 
preparado tanto no que diz respeito a sua formação quanto a utilização 
de recursos didáticos pedagógicos atualizados que atendam a deman-
do dos alunos do campo. É por meio da educação que os indivíduos 
constroem seu conhecimento cognitivo e produz “conhecimentos de 
pensar sobre sua própria prática, de utilizar os bens naturais para seus 
fins e de se organizar socialmente” (HADDAD, 2012, p. 215).

Com isso podemos compreender que a atuação do docente no 
campo, apesar dos desafios enfrentados no ato de ensinar, se for bem 
preparada com o auxílio de investimentos na qualificação profissional, 
será eficiente e capaz de elevar modo de vida dos estudantes rurais. O 
professor preparado para ver e desenvolver os conteúdos do campo e 
da floresta, terá capacidade de proporcionar aos alunos um ensino de 
qualidade capaz de prepara-los não só para o trabalho, mas para a vida 
em sociedade.
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A ESCOLA DO CAMPO COMO ESPAÇO DE PROMOÇÃO DAS 
RELAÇÕES HUMANAS E SOCIOCULTURAIS

Libâneo (1994) afirma que a escola de década atrás serviu ape-
nas aos interesses das classes dominantes da sociedade, estabelecen-
do seus objetivos, conteúdos, métodos e sistema de organização do 
ensino. Com isso o autor faz a distinção entre a educação promovida 
pela escola para os ricos e para os pobres. Hoje se busca uma escola 
voltada aos interesses coletivos que vise formar cidadãos capazes de 
estabelecer relações humanas e socioculturais que valorizem a cultura 
de cada povo e “a prática de vida de enfrentamento da realidade que 
as classes populares criam” (LIBÂNEO, 1994, p. 44).

Diante dessas informações, Severino (2001, p. 57) afirma que “o 
agir da pessoa parte de referências simbólicas, colhidas de um acervo 
comum, colocada á disposição”. Nesse sentido, faz-se necessário uma 
educação que respeite e valorize a cultura da população do campo na 
qual a escola está inserida, a fim de que os alunos possam construir de 
forma positiva no seu espaço de vivência suas identidades.

Assim, a escola do campo desempenha um papel fundamental 
na formação de cidadãos rurais conscientes. Com isso, serão capazes 
de transformar o ambiente da sala de aula em espaços de vivências 
coletivas e troca de conhecimentos compartilhados nas suas relações 
humanas e socioculturais que se manifestam no seu dia a dia.

Diante disso Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 14) afirmam que:

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, 
de conhecimento e cultura, valores e identidades das 
crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes ho-
rizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, 
ou desde o chão em que pisam. Desde suas vivências, 
sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de 
mais humano e avançado no mundo.
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Complementando essa ideia, Caldart (2004, p. 36) afirma que:

[...] a escola tem uma tarefa educativa fundamental, 
especialmente na formação das novas gerações; e a 
escola pode ser um espaço efetivo de fazer acontecer a 
Educação do Campo, e pode ter um papel importante na 
disputa de hegemonia de projeto de campo, de socieda-
de e de formação humana.

A escola por ser um espaço que promove a inter-relação nos 
processos de ensino e aprendizagem proporcionada pela a relação 
professor/aluno, e através dos mesmos formaliza a produção do 
conhecimento. De acordo com (CALDART et al., 2011, p. 37), tem 
“na perspectiva de construção da identidade camponesa, no desen-
volvimento de uma compreensão crítica do mundo e como forma de 
‘trazer’ a comunidade para o interior da escola, uma possibilidade é 
transformar-se em um centro cultural”.

Diante desse fato a escola se torna um espaço de promoção de 
relações humanas voltadas as práticas coletivas e culturais, onde “os 
conceitos e valores que dão sentido à prática humana são socialmente 
construídos e historicamente consolidados; a ação não apenas se serve 
deles, mas a eles retorna, em permanente reconstrução” (SEVERINO, 
2001, p. 57). Promovendo uma forma de interação entre docentes, 
discentes e comunidade escolar dinamizando um espaço sociocultural 
inovador em que se estabelece também, a relação homem/natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi exposto neste artigo, podemos com-
preender que a educação do campo surge em resposta a sociedade, 
construída junto aos movimentos sociais na busca de uma educação 
de qualidade que atenda às reais necessidades dos povos que vivem 
e moram no e do campo. Bem como, resgatar a cultura e a dignidade 
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camponesa que há muito tempo ficou sujeita aos interesses de uma 
política urbana.

As conquistas de políticas públicas para a educação do campo 
alcançado no âmbito de lutas dos movimentos sociais significaram a 
possibilidade de os moradores do campo manter sua permanência e a 
construção de suas identidades no meio rural. Isto vem reforçado com 
a valorização de sua cultura e suas tradições estabelecendo relações 
humanas e socioculturais de convívio em seus espaços de vivências.

Portanto no que diz respeito ao contexto das escolas rurais e 
a atuação docente no campo, sabemos que ambos desempenham 
importantes papeis na transformação, na produção do conhecimento, 
em suas práticas educacionais, na cultura e na construção da identi-
dade de sujeitos sociais críticos que saibam valorizar seu espaço de 
vida e sua própria importância para o desenvolvimento do país. Com 
isso, possibilita um resgate cultural da população que tem suas raízes 
impregnadas nas tradições de pertencimento do espaço rural, a fim de 
melhorar as condições de vida de todos que vivem, trabalha e desem-
penha funções de coletividade.

Por final, podemos dizer que a educação do campo surge como 
forma de resgatar a dignidade humana e promover em conjunto com a 
escola e o docente a busca por uma educação de qualidade, garantindo 
a formação de indivíduos críticos e capazes de construir e reconstruir 
sua identidade em seu espaço sociocultural no e do campo.
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RESUMO
A Escola Família-Agrícola (EFA) é mais uma instituição educacional, vincu-
lada às organizações e movimentos sociais, estando comprometida com a 
formação de sujeitos do campo, de modo que estes possam, a partir de sua 
intervenção, transformar as condições da realidade na qual estão inseridos. 
Neste trabalho, a discussão temática diz respeito à Formação em Alternância 
das Escolas Família-Agrícola no estado da Bahia, vertendo o olhar para as 
realidades, contradições e possibilidades que se vislumbram na educação no 
campo, notadamente no âmbito do Ensino Médio, considerando-se a refor-
mulação proposta pelo texto da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). O 
presente artigo deriva-se do projeto de pesquisa apresentado ao programa 
de doutorado em Educação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), cujo 
traçado metodológico ancora-se, principalmente, em contribuições teóricas 
acerca da Educação do Campo e da Pedagogia de Alternância, direcionando o 
olhar para as políticas públicas que abarcam o Ensino Médio e nos desdobra-
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mentos dessa prática educativa, além do método (auto)biográfico, visando a 
uma melhor compreensão do objeto. Faz-se também referência à proposição 
de um desenho curricular em diálogo com um modelo pedagógico que tenha 
como enfoque a alternância no processo de ensino-aprendizagem dos estu-
dantes do campo baiano.
Palavras-chave: Educação do Campo. Escolas Família-Agrícola (EFA). Pedago-
gia de Alternância. Ensino Médio. Formação Docente.

PALAVRAS INICIAIS

O lugar do Ensino Médio, no processo educativo, tem sido re-
pensado ao longo dos últimos anos, numa perspectiva de legitimar a 
relevância dessa fase da aprendizagem, visando sobretudo, à inserção 
do estudante no mundo do trabalho. Vale ressaltar que as proposições 
direcionada a essa etapa já foram instauradas, nos anos de 1990, pelo 
Ministério da Educação (MEC), ao instituir os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) para o Ensino Médio, sendo finalizado em 1999, com 
o intuito de produzir a padronização curricular no Brasil em todos os 
níveis de Educação Básica. E mais recentemente, tem-se a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), um documento normativo concebido para as 
redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, referência obriga-
tória para elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas 
para o Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio no Brasil.

No rol das modalidades educacionais presentes no estado da 
Bahia, aquelas que se inserem no ambiente do campo têm desperta-
do uma atenção dos pesquisadores, tendo em vista que, entre outros 
fatores, as agências de economia afirmam ser o espaço rural o grande 
vetor de crescimento para o Brasil em um futuro muito próximo. Assim 
sendo, a educação estará circunscrita nesse cenário desenvolvimento e, 
necessitará, portanto de um esforço coletivo, para que as políticas edu-
cacionais do campo sejam efetivamente aplicadas em prol de programas 
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de aprendizagem cuja premissa maior seja a garanta da manutenção dos 
jovens e adultos no espaço rural, dedicando-se às atividades específicas 
do campo, porém sem perder de vista os ganhos que a educação formal 
poderá trazer a esses sujeitos, ao participarem dos espaços escolares a 
que têm direito, conforme preconiza o texto constitucional.

Um bom exemplo da iniciativa que se propõe atender a esses 
requisitos estabelecidos para Educação do Campo está na experiência 
do ensino do Movimento dos Sem Terra (MST), bem como nas práticas 
desenvolvidas pelas Escolas Família Agrícola, assim ganhando condi-
ções de ultrapassar os limites correspondentes à “crítica para trás”, e 
se encaminhar na direção da “crítica para frente”, diante da sociedade 
capitalista. (SAVIANI, 2016, p. 40).

Mais especificamente, no âmbito da educação nos espaços do 
campo, as Escolas Família Agrícola (EFAs) avançam para um contexto 
de Ensino Médio Integrado. Contudo, são restritas a sistematização e a 
teorização das práticas de Pedagogia da Alternância na perspectiva da 
formação humana. Tais escolas se inserem em confrontos de projetos 
instituídos por governos (FHC, Lula e Temer) e instituintes (políticas 
estaduais e federais), na contramão do que tem sido a formação de 
Ensino Médio integrado, considerando-se as demandas advindas de 
agricultores organizados nas comunidades rurais.

Entretanto, é fato que nenhuma proposição no âmbito edu-
cacional surtirá efeito se não forem colocadas em pauta questões 
pertinentes aos processos de ensino-aprendizagem, o que perpassa 
pelas práticas pedagógicas as quais se ancoram no Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar e no desenho curricular que deve aten-
der eficazmente às modalidades de ensino em evidência, a da Escolas 
Família-Agrícola.

Assim sendo, o presente artigo decorre de uma proposta de 
investigação apresentada ao Programa de Pós-graduação PPGEduc, da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em submissão ao ingresso 
no Doutoramento em Educação. Para fundamentar tal discussão, 
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tomamos como referência sistematizações e contribuições teóricas, 
direcionando um olhar para as políticas públicas que circundam o 
Ensino Médio e todos os desdobramentos na prática educativa, sobre-
maneira com relação à concepção de um currículo com especificidades 
em um modelo pedagógico que prime pela alternância no processo de 
ensino-aprendizagem.

EDUCAÇÃO DO CAMPO E PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: 
ASPECTO TEÓRICOS

Ao discutir sobre a Educação do Campo, faz-se necessário 
considerar os aspectos históricos, com ênfase na luta social no campo, 
como um momento fundamental do processo revolucionário voltado 
para a transformação estrutural da sociedade nas condições da crise 
atual do modo de produção.

A Educação do Campo nomeia um fenômeno brasileira atual, 
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, com 
vistas a incidir sobre a política de educação, desde os interesses sociais 
das comunidades campesina. Trata-se de sujeitos que se remetem às 
questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais 
dos camponeses e ao embate (de classe) entre projeto de campo e en-
tre lógicas de agricultura que têm implicações no projeto de país e de 
sociedade, bem como nas concepções de política pública, de educação 
e de formação humana (CALDART et al., 2012, p. 257).

A história de luta da Educação do Campo se consolida pela 
mudança na sua nomenclatura. Antes era denominada Educação 
Básica do Campo, mas a partir de debates de 2002, realizados no 
contexto da aprovação do parecer do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) nº 36/2001, relativo às Diretrizes Operacionais, converteu-se 
em Educação do Campo. Com isso tornou-se marca de ampliação dos 
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movimentos camponeses e sindicais envolvidos nessa luta (CALDART 
et al., 2012, p. 258).

Desse movimento tem-se a preocupação prioritária com a 
escolarização da população do campo, sendo que essa conjuntura 
educacional compreende todos os processos sociais de formação 
das pessoas nas práticas sociais, tornando-as sujeito do seu próprio 
destino. Para atender às expectativas da Educação do Campo houve 
a necessidade de se pensar um ensino com orientações, estudos e 
propostas que busquem ajustar os currículos e procedimentos aos 
interesses dos trabalhadores.

Diante desse novo panorama no Ensino Médio, sem perder de 
vista o contexto da ruralidade, vislumbra-se uma proposição de estu-
do para trazer ao debate a experiência pedagógica da Escola Família 
Agrícola (EFA), que se originou de um método criado na França em 
1935, no povoado de Lot-et-Garonne. A iniciativa de se criar a Escola 
Família Agrícola objetivava solucionar dois problemas relacionados às 
questões do ensino regular direcionado para as atividades urbanas: 
primeiro, levava os adolescentes campesinos a não mais repudiarem 
a terra; segundo, buscou-se atender à necessidade de fazer chegar ao 
campo o desenvolvimento tecnológico.

Assim, em lugar de buscar assegurar seu espaço na sociedade 
capitalista, na condição de pequenos proprietários agrícolas, o mo-
vimento dos agricultores toma consciência de que seus interesses e 
necessidades, em última instância, só poderão ser atendidos com a 
superação dessa forma de organização social para uma perspectiva 
socialista que pressupõe a abolição da propriedade privada (SAVIANI, 
2016, p. 40).

O professor Dermeval Saviani traz um histórico das outras con-
cepções pedagógicas (tradicional, experiências advindas do contexto 
das EFAs revelam aproximação com a pedagogia histórico-crítica sob 
a visão, Escola Nova e Tecnicismo), refletindo os seus limites, especifi-
cidade e fragilidade. Considera que a pedagogia histórico-crítica toma 
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forma à medida que se diferencia no bojo das concepções críticas, 
distinguindo-se da visão crítico-reprodutivista. Instaura-se, portanto, a 
ideia de que escola é uma instituição cujo papel consiste na socializa-
ção do saber sistematizado (SAVIANI, 2016).

É com essa proposta que a Pedagogia da Alternância no Brasil 
surge na segunda metade da década de 1960 no estado do Espírito 
Santo. O marco histórico é a constituição do Movimento de Educação 
Promocional do Espírito Santo (Mepes), fundado em 1968 como enti-
dade civil mantenedora das EFAs, com características de uma organiza-
ção filantrópica e sem fins lucrativos de inspiração Cristã. Vale ressaltar 
que, conforme relata Araújo (2005, p. 91), as EFAs foram implantadas 
no Brasil no auge da intervenção militar, período no qual o campo foi 
colocado em detrimento da cidade, em um processo excludente da 
agricultura familiar.

A Pedagogia da Alternância praticada pelas EFAs no Brasil tem 
como diferencial o pensamento de Paulo Freire, ao adotar a Pedagogia 
Libertadora, a partir do tripé ação-reflexão-ação, concentrada na práti-
ca educativa (ARAÚJO, 2005, p. 112). Os educandos e educandas nesse 
movimento de ir e vir, de combinar o período de quinze dias na escola 
e quinze dias na família/comunidade, são impelidos a refletir acerca da 
prática e retornar a ela para transformá-la.

Como proposição para um trabalho assertivo na Educação do 
Campo, as EFAs adotam o Ensino Médio Integrado. De acordo com 
o Dicionário da Educação do Campo, o termo “integrado” remete, 
por um lado, ao modelo de oferta do Ensino Médio articulado com a 
Educação Profissional; mas, por outro lado, reporta-se a um tipo de 
formação que seja integrada, plena, vindo a possibilitar ao educando 
a compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso (CAL-
DART et al., 2012, p. 306).

Seguindo essa tendência das EFAs, o estado da Bahia adota a 
prática da Pedagogiada Alternância, possibilitando a interação direta 
da comunidade por meio de associação comunitária que tem auto-
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nomia nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira. A EFA 
não é uma instituição pública, de modo que utiliza como subsídios 
de manutenção o modelo de parceria, incluindo um convênio com a 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, firmado em consonância 
com o Decreto nº 14.110, de 28 de agosto de 2012. A maioria dessas 
unidades de ensino contempla o segmento de Ensino Médio profis-
sional voltado para a área de agroecologia. Nesse formato, aos alunos 
são garantidos os tempos na escola e na comunidade, de modo que 
permanecem na EFA durante uma semana, em aulas práticas, e na 
outra semana desenvolvem trabalhos na comunidade, sempre sob a 
monitoria dos professores.

Na Bahia, um dos grandes incentivadores das EFAs foi o Pe. Aldo 
Lucchetta. A primeira EFA criada no estado foi em Brotas de Macaúbas, 
e logo em seguida Riacho de Santana. Essas experiências se espalham 
rapidamente e em outros municípios surgem Escolas Famílias Agrícolas. 
Com a expansão das EFAs no estado há a necessidade de criar uma as-
sociação regional que congregasse as associações locais mantenedora 
das EFAs (ARAÚJO, 2005, p. 7). Assim surge a Associação Comunidades 
Famílias Agrícolas da Bahia – Aecofaba em 1979. A segunda associação 
regional foi criada em 1997, denominada de Rede de Escolas Famílias 
Integradas do Semi-Árido – Refaisa.

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NO CAMPO DA 
INVESTIGAÇÃO

A Pedagogia da Alternância praticada pelas EFAs no Brasil tem 
como diferencial o pensamento de Paulo Freire, ao adotar a Pedagogia 
Libertadora, a partir do tripé ação-reflexão-ação, concentrada na práti-
ca educativa (ARAÚJO, 2005, p. 112). Os educandos e educandas nesse 
movimento de ir e vir, de combinar o período de quinze dias na escola 
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e quinze dias na família/comunidade, são impelidos a refletir acerca da 
prática e retornar a ela para transformá-la.

A proposta de pesquisa pretende levantar o percurso formativo 
da Pedagogia em Alternância das Escolas Família-Agrícola no contexto 
da reformulação do Ensino Médio brasileiro, considerando a necessi-
dade de identificar as realidades, as contradições e as possibilidades 
da educação no campo, no estado da Bahia.

Os pressupostos até aqui apresentados suscitaram questiona-
mentos que têm ampliado o debate sobre a funcionalidade da educa-
ção do campo – notadamente frente à pedagogia da alternância – na 
perspectiva da formação docente: 1) Qual a realidade da formação que 
vem sendo desenvolvida pela pedagogia da alternância das escolas 
família-agrícola no Brasil? 2) Quais os marcos legais da reformulação 
curricular do Ensino Médio no Brasil e que contradições vêm sendo 
observadas na pedagogia da alternância das escolas família-agrícola 
na Bahia? 3) Como se caracteriza a proposta da formação do Ensino 
Médio na Bahia e quais as possibilidades para a escola família-agrícola 
no estado da Bahia? De que forma os componentes curriculares da 
Pedagogia da Alternância podem contribuir para a Reformulação do 
Ensino Médio Brasileiro?

Para fundamentar essa discussão, usaremos como referência 
sistematizações e contribuições teóricas, atentando para as políticas 
públicas que circundam o Ensino Médio e todos os desdobramentos 
observados na prática educativa na modalidade de alternância. 
Para desenvolver a pesquisa, o método a ser utilizada será o (auto)
biográfico com uma abordagem qualitativa, tendo em vista que tal 
metodologia considera valores subjetivos, permitindo ao pesquisador 
o contato direto com os colaboradores da investigação. Dessa forma, 
se oportuniza o conhecimento dos significados atrelados às histórias 
de vida, servindo de base para conhecer a identidade dos sujeitos, sua 
percepção do impacto de incidentes críticos em sua história, seu pro-
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cesso de evolução, retrocessos e expectativas, assim como os fatores 
que condicionam suas atitudes de vida e futuro. 

Indagações dessa natureza constituem a problematização no 
percurso investigativo dessa temática, considerando-se que os elemen-
tos os quais compõem o cenário do Ensino Médio no estado da Bahia 
necessitam de novos olhares que advêm das instâncias acadêmicas, 
por excelência, o centro da produção científica.

PALAVRAS FINAIS

Quando uma temática educacional está circunscrita no espa-
ço do campo, o percurso investigativo não deve perder de vista as 
questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais 
dos camponeses e ao embate (de classe) entre projeto de campo e 
entre lógicas de agricultura que têm implicações no projeto de país e 
de sociedade e nas concepções de política pública, de educação e de 
formação humana (CALDART et al., 2012, p. 257).

No que concerne à Educação do Campo, sabe-se que, a partir 
da década de 1990, o governo tem empreendido processos de in-
clusão em políticas públicas, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB – 1996) e do Plano Nacional de Educação (PNE – 2014), a fim de 
equacionar as possibilidades dos alunos urbanos e do campo, viabili-
zando a estes últimos uma educação de qualidade com um currículo 
contextualizado que respeite as diversidades regionais, bem como a 
formação dos docentes que atuam nesse contexto.

Por isso, para além de uma análise das contribuições da Peda-
gogia da Alternância Educativa das Escolas Família Agrícola da Bahia, 
no contexto da reformulação do Ensino Médio Brasileiro, é válido 
considerar que as particularidades dessas instituições de ensino não 
são públicas, na medida em que nascem de um anseio social. São, 
portanto, organizadas pelas comunidades com o intuito de atender 
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às necessidades dos povos do campo e, nesse sentido, o sistema de 
alternância utilizado tem como base estrutural a participação dos pais, 
representantes da comunidade, professores e alunos.
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PRÁTICAS DE ESCRITA NO  
CONTEXTO DO ALUNO DO CAMPO

Ivone Calhau Peixoto Muniz
Terciana Vidal Moura

Priscila Brasileiro Silva do Nascimento

RESUMO
O presente trabalho se constitui num recorte da pesquisa que atualmente 
desenvolvo no Programa de Pós-Graduação – PPG Mestrado Profissional 
em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB). Este trabalho tem por finalidade socializar as discussões em torno 
da pesquisa que tem como questão central compreender como são organi-
zadas as práticas de escrita nas aulas de língua portuguesa no contexto do 
aluno do campo nas turmas dos sextos anos, na Escola Municipal Antonio 
Carlos Souto. Para tal questão, o objetivo geral será analisar as práticas de 
escritas desenvolvidas pelos professores de língua portuguesa das turmas de 
sexto ano. Durante muito tempo, a educação destinada as pessoas que não 
faziam parte do quadro urbano foi marcada por uma negação de produção 
do conhecimento e invisibilidade nas pesquisas sociais e educacionais. O 
pouco acesso ao ensino que os moradores do meio rural tinham, em sua 
maioria, eram de baixa qualidade. Diante do exposto é que surge o interesse 
pelo tema da pesquisa. Assim os estudos metodológicos giram em torno da 
pesquisa qualitativa, através de análise documental, questionário e escuta ao 
professor por meio de entrevista. Para fundamentar as discussões em torno 
da problemática abordada, de forma pertinente para o desenvolvimento das 
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ideias elencadas, o estudo terá como embasamento teórico: Antunes (2003), 
Arroyo (2007), Brasil (1998) Arroyo, Caldart e Molina (2004), Candau (2000), 
Martins (1993), Soares (1996). Portanto, como a pesquisa ainda se encontra 
em fase inicial, não é possível apresentar resultados.
Palavras-chave: Ensino Contextualizado. Produção de Texto. Educação do 
Campo.

INTRODUÇÃO

A linguagem, enquanto processo complexo, inerente a capa-
cidade humana de se relacionar com o mundo, é responsável pela 
nossa capacidade de nos comunicar com o semelhante. Desse modo, 
as línguas maternas são expressões de uma unidade nacional em torno 
do que se estabelece em relação a unificação do modo de comunicar. 
Especialmente na escola, o ensino da língua materna de forma contex-
tualizada viabiliza a interação e valorização dos aspectos socioculturais 
dos alunos do campo.

Assim, com o desenvolvimento desta pesquisa, acredita-se 
que as propostas de atividades embasadas no cotidiano do educando 
promoverão melhor desempenho e mais estímulo. A referida pesquisa 
tem como questão central compreender: “Como são organizadas as 
práticas de escrita nas aulas de língua portuguesa no contexto do alu-
no do campo nas turmas dos sextos anos” na Escola Municipal Antonio 
Carlos Souto, localizada na cidade de Laje-Bahia, região do Território 
de identidade Vale do Rio Jiquiriçá.

O intuito deste trabalho é socializar as primeiras impressões 
da pesquisa em andamento através do Mestrado Profissional em Edu-
cação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
Assim, os princípios metodológicos que fundamentarão este estudo 
giram em torno das abordagens qualitativas, além dos estudos teóri-
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cos, será feita análise documental, bem como uma pesquisa de campo 
com os professores do sexto ano através de questionário e entrevista.

A pesquisa terá como objetivos: analisar as práticas de escritas 
desenvolvidas pelos professores de língua portuguesa das turmas de 
sexto ano; caracterizar o perfil dos professores de língua portuguesa 
que atuam no sexto ano da escola pesquisada; analisar os funda-
mentos teóricos e metodológicos de leitura e produção textual nas 
especificidades da educação do campo e sugerir propostas de oficinas 
pedagógicas que valorizem o contexto de vivência do aluno do campo 
e possibilite entender e investigar a diversidade dos alunos do campo. 
Mais que isso, respeitar e valorizar os saberes inerentes dos mesmos, 
entendendo que “os/as alunos/as da roça, ao fazerem o trajeto de 
‘migração por um turno’ para a escola da cidade para darem conti-
nuidade a seus estudos, sofrem um tenso e conflituoso processo de 
aculturação” (SANTOS, 2005, p. 191).

Atrelado a estes pressupostos, trabalhei um longo período nas 
escolas do campo, estabeleci uma um vínculo com esta conjuntura, os 
quais evidenciaram quando tive a oportunidade de atuar como super-
visora do programa Pibid Diversidade1. A discussão sobre a Educação 
no/do campo ainda é bem recente no município, com o advento do 
deste programa tornou-se mais notada. Equivalente a tudo isso, 75% 
do município é composto por zona rural. Em média 80% dos alunos 
atendidos pela escola tem origem campesina e nunca foi feita uma 

1  Pibid Diversidade – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Para 
a Diversidade através do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. Articulado 
com Centro Formação de Professores da UFRB-CFP em parceria com a Escola 
Municipal Antonio Calos Souto. O Pibid Diversidade tem por essencial objetivo 
incentivar a formação de docentes em nível superior para as escolas de educação 
básica indígena e do campo – incluídas as escolas quilombolas, extrativistas e 
ribeirinhas, promovendo a integração entre educação superior e educação básica 
e proporcionando aos licenciandos oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar, nas perspectivas intercultural indígena e do campo, que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.
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pesquisa para compreender se a dificuldade na aprendizagem de lín-
gua materna tem alguma relação com está conjuntura.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES EM PRODUZIR TEXTOS NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

A escola, enquanto espaço de construção do conhecimento 
precisa priorizar as vivências campesinas do educando, de modo que 
este sinta-se parte dela e envolva-se nas atividades pedagógicas ofe-
recidas pela instituição. Sobre este aspecto, Arroyo, Caldart e Molina 
(2004), corrobora que sugestão é pensar a Educação do Campo como 
um meio de construção de um projeto de educação dos trabalhadores 
e trabalhadoras do campo. Por isso, percebe-se que a escola necessita 
adequar o currículo à realidade dos estudantes. Trabalhar as atividades 
desvinculadas do mundo real da criança torna o processo de ensino 
e aprendizagem distanciado das vivencias reais, sem sentido para os 
sujeitos do campo. Arroyo (2007) indica que:

Nossa tradição inspira-se em uma visão generalista de 
direitos, de cidadania, de educação, de igualdade que 
ignora diferenças de território (campo, por exemplo), 
etnia, raça, gênero, classe. Ao longo de nossa história, 
essa foi a suposta inspiração das LDBs da Educação, 
do arcabouço normativo dos diversos conselhos, dos 
formuladores e implementadores de políticas de gestão, 
currículo, formação, do livro e material didático, da 
organização dos tempos escolares e da configuração do 
sistema escolar (ARROYO, 2007, p. 160).

Desta forma, a escola precisa desapegar-se das concepções de 
educação que fazem com que o estudante se sinta excluído do proces-
so de ensino aprendizagem. 

É imprescindível que a escola que atende os sujeitos do campo, 
estando ou não localizadano campo, incorpore os fundamentos que 
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regem a Educação do Campo. “A escola foi feita para garantir direitos, 
porém ela, infelizmente, é peneiradora, é excludente dos direitos”. 
Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 74). Diante disso, é plausível que o 
fazer docente esteja embasado nos princípios e parâmetros que nor-
teiam a Educação do Campo, bem como as orientações para práticas 
educativas estejam inseridas no contexto das vivencias do educando, 
sobretudo no que tange o ensino da língua portuguesa.

Neste contexto, no Brasil, o ano 1500 é marcado com a chegada 
dos portugueses, seus colonos e povoadores que transportaram para 
os nativos a língua que falavam na metrópole, esta língua vinha de 
todos as partes de Portugal, de aspecto ainda conservador. A língua 
indígena destacou-se na contribuição histórica da Língua Portuguesa 
por ter sido a primeira língua do Brasil. O Tupi era a língua falada em 
toda a costa brasileira e, por algum tempo, tornou-se a língua geral 
do Brasil colônia. De outro lado, com o fluxo de escravos trazidos da 
África, a língua falada na colônia recebeu novas contribuições. Os es-
cravos acabaram aprendendo o português para se comunicar com os 
seus semelhantes. A língua falada no Brasil colonial não acompanhou 
as mudanças ocorridas no falar português durante o século XIII, man-
tendo-se fiel ao falar da época da “descoberta”. De acordo com Silva 
(1992, p. 77) “Esse multilinguismo/Dialetalismo fica escamoteado nas 
práticas sociais institucionalizadas, sobretudo as escolares, e também 
na sua legislação máxima”. A conjuntura que foi concebida o ensino 
de língua portuguesa no Brasil condiz com o sistema de ensino que 
se construiu ao longo do tempo, sobre este aspecto, Soares (1996) 
salienta que:

Na verdade, o que iam os meninos (poucos privilegiados 
que se escolarizavam) aprender à escola era o lê e o 
escrever em português; este não era, pois, componente 
curricular, mas apenas instrumento para alfabetização. 
Até meados do século XVIII, quando ocorreu a Reforma 
de Estudos implantada em Portugal e suas colônias 
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pelo Marquês de Pombal, de que se falará em seguida, 
dominavam o ensino no Brasil os jesuítas, e “no seu 
sistema pedagógico”, como afirma Celso Cunha, “não 
havia espaço para ensino vernáculo” (Cunha, 1985:75), 
Da alfabetização, praticada nas escolas menores, pas-
sava-se diretamente ao latim: no ensino secundário e 
no ensino superior estudava-se a gramática da língua 
latina e a retórica, aprendida esta em autores latinos 
(sobretudo Cícero) e, naturalmente, em Aristóteles. 
Assim determinava o Ratio Studiorum, programa de 
estudo da Companhia de Jesus por ela implantado por 
todo o mundo. No Brasil, a determinação, que não dava 
lugar à língua portuguesa no currículo, parece ter sido 
facilmente assimilado, obedecida sem resistência desde 
o século XVI até a primeira metade do século XVIII (SOA-
RES, 1996, p. 158).

De tal modo, é possível compreender que o “descaso” com o 
ensino da língua materna está intrinsicamente ligado ao processo de 
colonização do Brasil. O silenciamento do currículo imposto naquela 
época desencadeou fatores que estão cristalizados nos dias atuais. His-
toricamente o ensino da língua portuguesa foi centrado na gramática, 
atendendo um paradigma das classes dominantes que detinha o poder 
sobre a mesma. Com os movimentos sociais da classe trabalhadora, os 
filhos dos populares adentram a escola, e chegam totalmente despro-
vidos dos conhecimentos gramaticais. Ou seja, o ensino dissociado do 
contexto de vivencia do aluno, também é algo histórico.

O termo contextualizar surgiu desde a década de noventa com a 
chegada dos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN). Através da nova 
Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB 93.94/96. O objetivo deste 
documento é ser utilizado como referencial para orientar o trabalho 
escolar, no sentido de contribuir para que todas as pessoas tenham 
acesso a um conhecimento linguístico (BRASIL, 1998). Segundo Alves 
(2015, p. 5) “Contextualizar o ensino de LP significa contribuir para a 
formação do educando através de um processo reflexivo interligado à 
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realidade do mesmo, ou seja, é preciso que ele se sinta representado e 
motivado à descoberta de novos conhecimentos linguísticos”.

Assim, trabalhar as práticas de escrita contextualizado ao aluno 
do campo não quer dizer que os conteúdos do ensino da língua por-
tuguesa não farão parte do processo, ao contrário, estes devem estar 
inseridos, de modo a fazer uma relação com o contexto do aluno. Além 
disso, deve levar em consideração os aspectos interacionais da língua, 
os quais podem ser um meio de direcionar o ensino contextualizado. 
Paralela a isso, Antunes (2003) indica que:

Toda escrita responde a um propósito funcional qualquer, 
isto é, possibilita a realização de alguma atividade socio-
comunicativa entre as pessoas e está inevitavelmente 
em relação com os diversos contextos sociais em que 
essas pessoas atuam. Pela escrita alguém informa, avisa, 
adverte, anuncia, descreve, explica, comenta, opina, 
argumenta, instrui, resume, documenta, faz literatura, 
organiza, registra e divulga o conhecimento produzido 
pelo grupo. Se “falar é uma forma de comportamento”, 
como afirma Searle (1981:27), escrever também é. Ou 
seja, nunca dizemos nada oralmente ou por escrito, 
que não tenha consequências (só a escola não ver isso) 
(ANTUNES, 2003, p. 48).

Desse modo, a escola precisa ter um olhar mais atento ao 
que vem reproduzindo no seu interior. O trabalho pedagógico do 
professor é o reflexo da concepção de Educação que o mesmo possui, 
na compreensão de Vera Candau (2000), cada profissão tem as suas 
especificidades. Esses conhecimentos peculiares ao oficio de professor 
são adquiridos em boa parte através das abordagens da didática, que 
conforme Martins (1993):

Se ocupa dos estudos sobre aprendizagem, consideran-
do as funções, os meios de realização, a motivação, as 
teorias, as condições objetivas nas quais se realiza, os 
aspectos humanos do educador e do educando, bem 
como os aspectos sociais, econômicos e políticos (MAR-
TINS, 1993, p. 60).
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Há algum tempo a abordagem do tema campo e cidade vem 
sendo discutida, mas o reconhecimento de que as pessoas do campo 
têm direito a uma educação diferenciada da que é oferecida a quem 
vive na zona urbana é contemporâneo. Historicamente, não se tem 
uma política pública voltada para a formação dos professores do cam-
po. Tudo é pensado para as escolas da cidade e depois vai-se fazendo 
adaptações para as escolas do campo. Um dos objetivos do Secad/
MEC (BRASIL, 2005) é estabelecer uma política nacional de formação 
permanente e específica dos profissionais da Educação do Campo que 
possibilite o atendimento efetivo das demandas dos alunos, educado-
res, redes de ensino e comunidade do campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São inúmeras as dificuldades enfrentadas na atuação de pro-
fessora de Língua Portuguesa, uma delas é a ausência de políticas 
públicas de formação continuada para o professor das séries Finais do 
Ensino Fundamental. Acredita-se que esta ausência tem inviabilizado 
um ensino de melhor qualidade. Destaco também, a ausência de lite-
ratura para a construção desta pesquisa.

Deste modo, a aprendizagem e a progressão do educando na 
escola dependerão basicamente de dois fatores: do patamar de desen-
volvimento em que a criança se encontrar e das possibilidades que o 
ambiente escolar lhe propiciar para que possa desenvolver suas habi-
lidades. Para obter êxito no seu exercício, o professor precisa também 
ser sujeito da sua própria história, buscando inteirar-se das mudanças 
ocorridas no processo educacional, lutar por políticas de formação 
continuada e posicionar-se como um educador que contribui com o 
processo de construção da cidadania.
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CLASSES MULTISSERIADAS:  
LUGAR DE DIVERSIDADE
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Thaíse da Paixão Santos
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RESUMO
As classes multisseriadas se constituem como uma modalidade de ensino na 
perspectiva dos processos educacionais no Brasil. Tais classes, estão presen-
tes com maior predomínio nas escolas localizadas em territórios rurais. Neste 
texto apresentamos questões importantes que permitem problematizar 
alguns aspectos que envolvem a diversidade presente nas diversas formas 
de ensino, aprendizagens e outras tantas configurações de ser e estar nestes 
contextos. Desta forma, por aproximações teóricas-conceituais das nossas 
pesquisas acadêmicas desenvolvidas em Programas de pós-graduação em 
Educação na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) buscamos discutir algumas questões 
referentes à ampla diversidade cultural presente nesses contextos educati-
vos. Trata-se de “intercambiar experiências” de pesquisas qualitativas, que 
priorizou sujeitos invisibilizados pelos paradigmas dominantes, como: negros, 
índios, mulheres, pessoas com deficiência, entre outros. Abordamos aspectos 
que envolvem a dinâmica dessas classes nas suas configurações cotidianas 
acerca das práticas docentes, relações étnico-raciais e inclusão/exclusão de 
alunos com deficiência. Para tal consideramos que se faz necessário compre-
endermos os desafios das práticas pedagógicas nas classes multisseriadas em 
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territórios rurais, bem como, elementos das singularidades dos alunos dessas 
classes, da política curricular nos seus alcances da formação docente (inicial 
e continuada), envolvendo diversidade, diferença e processos identitários.
Palavras-chave: Classes Multisseriadas. Diversidade. Relações Étnico-Raciais. 
Inclusão Escolar de Alunos com Deficiência.

INTRODUÇÃO

As classes multisseriadas se constituem como uma modalidade 
de ensino na perspectiva dos processos educacionais no Brasil. Tais clas-
ses, estão presentes com maior predomínio nas escolas localizadas em 
territórios rurais. Neste texto apresentamos questões importantes que 
permitem problematizar alguns aspectos que envolvem a diversidade 
presente nas diversas formas de ensino, aprendizagens e outras tantas 
configurações de ser e estar nestes contextos. Desta forma, por apro-
ximações teóricas-conceituais das nossas pesquisas acadêmicas desen-
volvidas em Programas de pós-graduação em Educação na Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb) e na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) buscamos discutir algumas questões referentes à ampla 
diversidade cultural presente nesses contextos educativos.

Trata-se de “intercambiar experiências” de pesquisas qualitati-
vas, que priorizou sujeitos invisibilizados pelos paradigmas dominantes, 
como: negros, índios, mulheres, pessoas com deficiência, entre outros. 
Abordamos aspectos que envolvem a dinâmica dessas classes nas suas 
configurações cotidianas acerca das práticas docentes, relações étnico-
-raciais e inclusão/exclusão de alunos com deficiência. Para fazermos essa 
reflexão acreditamos que se faz necessário compreendermos elementos 
das singularidades dos alunos dessas classes, da política curricular nos 
seus alcances da formação docente (inicial e continuada), envolvendo 
diversidade, diferença e processos identitários.
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Consideramos fundamental ressaltar os desafios da prática 
pedagógica nas classes multisseriadas em territórios rurais que se 
insere na Educação do Campo. Importa lembrar também, a precari-
zação do trabalho docente e a fragilidade da formação de professores 
para atuarem nessas classes. Nesse sentido, defendemos que a luta 
por direitos e reconhecimento das diferenças não pode acontecer de 
modo apartado, e tampouco resultar em práticas políticas, culturais, 
pedagógicas solitárias e excludentes.

CAMINHOS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS CLASSES 
MULTISSERIADAS

As classes multisseriadas uma modalidade de ensino caracte-
rizado pela diversidade de sujeitos. Daí surge o seguinte questiona-
mento: quais as práticas empreendidas nessas classes para que se 
contemple a diversidade dos sujeitos? Alguns profissionais podem 
preferir planejar atividades diferentes para cada idade, outros poderão 
buscar aproveitar as oportunidades da diversidade para incentivar a 
troca de conhecimentos e a aprendizagem mútua. Posto que, os pro-
fessores ensinam para alunos de diferentes faixas etárias, séries, níveis 
de aprendizagem, interesses, diferenças culturais e histórias de vida. 
Tornando um espaço de possibilidades de aprender no ato de ensinar 
“Ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior – o de 
conhecer, que implica reconhecer” (FREIRE, 1996, p. 42). Desse modo, 
os educadores são desafiados a construírem alternativas para lidar 
com os diferentes níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem 
no espaço da sala aula.

Nesse sentido, torna-se também um espaço de tensionamen-
tos, aprendizagens e vivências que contribuem para a formação de 
sujeitos com histórias de vida e experiências. Esse espaço volta-se para 
um conjunto amplo e heterogêneo de alunos de diferentes frações 
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oriundas da classe trabalhadora. Por isso, é compreendido na diversi-
dade e multiplicidade de situações relativas às questões étnico-racial; 
de aspectos culturais, regionais e geográficos; condições mentais, 
físicas e psíquicas – entendida, portanto, nas diferentes formas de 
produção da existência, sob os aspectos econômico e cultural. Toda 
essa diversidade institui distintas formas de ser brasileiro, que preci-
sam incidir no planejamento e na execução de diferentes propostas e 
encaminhamentos também nas classes multisseriadas.

Isso significa dizer que, o professor poderá optar por seguir o 
modelo seriado, fragmentado, urbanocêntrico ou buscar uma perspec-
tiva dialógica, problematizadora e libertadora, utilizando a diversidade 
como ponto de partida para promover um ambiente de interação, 
troca de experiências e aprendizagem mútua. De acordo com Freire 
(1992, p. 52) “O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese, 
[...] é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível 
reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, 
para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la”.

Observamos que pensar uma prática nessa perspectiva po-
derá possibilitar aos sujeitos melhores condições de compreender 
criticamente a sua realidade a qual estão inseridos. A importação de 
métodos e modelos educativos pautados na repetição de conteúdos, 
com currículos distantes das realidades locais e nacionais, faz com que 
os processos educativos sejam como bem caracterizados por Freire 
(1996), como uma educação bancária.

Nessa perspectiva, é interessante destacar que os cursos de 
formação inicial e continuada também precisam se adequar para 
atender os desafios da prática pedagógica nas classes multisseriadas 
em territórios rurais que se insere na Educação do Campo. Conside-
rando ainda, a precarização do trabalho docente nesses espaços por 
desempenharem várias funções para além do ensinar de acordo com 
Cavalcante (2003), quando analisa a fragilidade da formação de profes-
sores para atuarem nessas classes.
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Assim, os educadores carecem de uma formação específica 
tanto para atuar nas classes multisseriadas, quanto para a diversidade, 
como diz Kabengele Munanga, nos escritos de Gomes, Oliveira e Souza 
(2010, p. 54):

[...] os educadores e as educadoras brasileiras não re-
ceberam na sua educação e formação de cidadãos, de 
professores/as o necessário preparo para lidar com o 
desafio da problemática da convivência com a diversida-
de. Os resultados e as manifestações de discriminação 
resultantes dessa situação colocam o nosso discurso em 
prol de uma escola democrática quotidianamente em 
xeque e indagam a nossa postura profissional.

Diante disso, devemos observar a materialização da lei, visto 
que, de acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
do Campo:

Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e 
diretrizes que orientam a Educação Básica no país, ob-
servarão, no processo de normatização complementar 
da formação de professores para o exercício da docência 
nas escolas do campo, os seguintes componentes: 
I – estudos a respeito da diversidade e o efetivo protago-
nismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo 
na construção da qualidade social da vida individual e 
coletiva, da região, do país e do mundo; II – propostas 
pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, 
a diversidade cultural e os processos de interação e 
transformação do campo, a gestão democrática, o 
acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas 
contribuições para a melhoria das condições de vida e a 
fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivên-
cia solidária e colaborativa nas sociedades democráticas 
(BRASIL, 2002, p. 41).

Potencializar a diversidade na educação poderá contribuir para 
a transformação social e para a formulação e execução de propostas 
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educativas em que esses sujeitos estejam no centro dessa discussão, 
com seus desejos, necessidades, expectativas de educação, cultura, 
saberes e práticas um dos meios imprescindíveis à humanização não 
só de suas vidas como de toda a sociedade brasileira. Assim, “Uma es-
cola rural necessita que seu currículo contemple as necessidades locais 
dos alunos, ao partir das suas vivências e que valorize sua cultura e o 
cotidiano das comunidades rurais” (SOUZA; CARVALHO, 2018, p. 203).

A instituição escolar precisa compreender as relações de po-
der e que os estigmas de um padrão eurocêntrico que se traduz em 
discriminação, preconceito, reforçam a ideologia dominante, tornando 
os oprimidos inautênticos envergonhados de suas raízes, posto que, o 
campo é visto como um lugar atrasado, da ignorância, da pobreza e da 
falta de condições mínimas de sobrevivências. Confrontar essas repre-
sentações torna-se um grande desafio, que possivelmente somente 
poderá ser enfrentado nas classes multisseriadas, a partir de uma nova 
proposta educativa que articule políticas públicas dos diversos setores 
para essa modalidade de ensino, a formação inicial e continuada dos 
professores e as diversas práticas empreendidas no cotidiano por esses 
profissionais dotados dos mais diversos saberes.

A PRESENÇA DA DIFERENÇA ÉTNICO-RACIAL NAS CLASSES 
MULTISSERIADAS

Problematizar questões relacionadas à diversidade presente no 
contexto da educação em território rural requer uma atitude mediada 
pelo exercício da dúvida, como ponto de partida as discussões sobre 
grupos, historicamente, submetidos a processos de exclusão que po-
dem impedir e ou retardar o acesso ao sistema de ensino e a outros 
espaços de poder e prestígio. Nesta perspectiva, o “ato de duvidar” 
supõe transformar respostas em novas perguntas, um movimento de 
abertura para alguns questionamentos, como: A presença de alunos 
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negros e indígenas nas classes multisseriadas repercute na política cur-
ricular e nas experiências docentes? Esta presença provoca rupturas 
na lógica intencional de ausência que ainda mantem esses sujeitos ex-
cluídos no interior das instituições? O reconhecimento das diferenças 
supõe inexistência de ausências?

Estas indagações apontam para a complexidade das relações 
étnico-raciais, que neste texto envolve abordar o conceito de raça 
como descrito por Hanchard (2001); Silva (2008); Almeida (2019) uma 
categoria discursiva, construída socialmente, sem nenhuma conotação 
biológica. Não se trata de um termo fixo, estático, seu sentido está ine-
vitavelmente associado às circunstâncias históricas em que é utilizado. 
Assim, “por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e 
decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. 
Assim, a história da raça ou das raças é a história da constituição políti-
ca e econômica das sociedades contemporâneas” (ALMEIDA, 2019, p. 
18). Importa destacar as implicações políticas e sociais, sobretudo, em 
sociedades multiculturais como o Brasil, pois “influenciam a percepção 
a respeito de indivíduos e grupos e muitas das práticas sociais a que es-
ses são submetidos” (SILVA, 2008, p. 65). Logo, é em torno da raça que 
a exclusão se organiza, justificando as diferenças sociais e culturais em 
termos de distinções biológicas e genéticas para legitimar a exclusão 
racial (HALL, 2006).

Desse modo, as instituições de ensino e suas políticas não estão 
alheias a essas influências, assim, a exclusão racial neste contexto tor-
na-se ainda mais sutil, afinal os estudantes de diferentes grupos raciais 
se encontram no interior dessas instituições. Sutileza que pode induzir 
a considerar que a simples presença de sujeitos excluídos no siste-
ma escolar, significa a inexistência de ausências. Essa interpretação 
desconsidera como salienta a Sociologia das Ausências proposta por 
Santos (2010) a lógica da classificação social, assentada na monocul-
tura da naturalização das diferenças, que consiste na distribuição das 
populações por categorias, naturalizando hierarquias. Sendo a classi-
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ficação racial a mais profundamente reconstruída pelo capitalismo De 
acordo com esta lógica, a não existência é produzida sob a forma de 
inferioridade insuperável porque natural (SANTOS, 2010).

Nessa perspectiva, abordar aspectos envolvendo a dinâmica de 
classes multisseriadas, as relações étnico raciais e a inclusão/exclusão 
de alunos com deficiência requer destacar que o Brasil

cujas características principais não se reduzem às desi-
gualdades socioeconômicas. É um país marcado, tam-
bém pela diversidade cultural e racial. Não podemos, 
portanto, desconsiderar a interferência das diferenças 
étnico-raciais nas condições de vida e história do povo 
brasileiro (GOMES, 2001, p. 85).

Para Gomes (2012), reconhecer as diversas dimensões que 
compõem a ampla temática da diversidade cultural (negros, índios, 
mulheres, portadores de necessidades especiais, homossexuais, en-
tre outros) pressupõe considerar a luta desses grupos em busca do 
respeito à diferença. Trata-se inclusive, do desafio de pensar políticas 
públicas em que a história e a diferença de cada grupo social e cultural 
sejam respeitadas dentro das suas singularidades, tendo o diálogo 
como bússola que aponta para a troca de experiências e da garantia 
dos direitos sociais. A luta por direitos e reconhecimento das dife-
renças não pode acontecer de modo apartado, e tampouco resultar 
em práticas políticas, culturais, pedagógicas solitárias e excludentes. 
Nesse sentido, as singularidades presentes na diversidade cultural e os 
caminhos percorridos para a construção do diálogo e enfrentamentos 
dos processos de exclusão, respeitando as diferenças, devem encon-
trar respaldo nas instituições educacionais.

Mas, Gomes (2012) chama a atenção caso queiramos ampliar a 
perspectiva sobre as diferenças e incluirmos uma abordagem cultural 
e política poderemos compreendê-las da seguinte forma, a saber: as 
diferenças podem ser observadas empiricamente e construídas ao 
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longo do processo histórico, nas relações sociais e de poder. Muitas 
vezes, tornar o outro diferente significa buscar dominá-lo. Portanto, 
discutir a diversidade cultural não quer dizer, tão somente o reconhe-
cimento do outro, significa pensar a relação entre o eu e o outro, eis o 
encantamento da discussão sobre a diversidade. Ao considerarmos o 
outro, o diferente, não deixamos de centrar a atenção sobre a história 
de nosso grupo, isto é, falamos em semelhanças e diferenças. Nesse 
sentido, discutir a diversidade cultural não significa restringir à análise 
de determinado tipo de comportamento individual Trata-se de incluir 
e abarcar uma discussão política, porque, a diversidade se refere às 
relações estabelecidas entre os mais variados grupos, por isso, não 
está fora das relações de poder e diz respeito aos padrões e aos valores 
reguladores dessas relações.

Assim, contemplar a dimensão política nas discussões sobre 
diversidade significa colocar as relações de poder no centro do re-
conhecimento das diferenças, desse modo, os sujeitos excluídos ao 
ingressarem nas instituições de ensino tornam-se presenças em si 
políticas, desde que as práticas docentes, propostas pedagógicas e 
curriculares passem a considerar como sugere Santos (2003, p. 56)

que temos o direito a ser iguais quando a diferença nos 
inferioriza; e o direito a ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Decorre daí a necessidade 
de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma 
diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades.

Caso contrário esse reconhecimento não repercute na imple-
mentação das políticas e essas presenças podem ser utilizadas como 
argumentos falaciosos para aqueles que utilizam a presença de um 
único negro em espaços de prestígio para defender a inexistência do 
racismo e da discriminação racial. Portanto, não basta reconhecer 
as diferenças, se faz necessário, respeitá-las e priorizá-las no âmbito 
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das políticas educacionais e das práticas docentes, mesmo porque, 
de acordo com Almeida (2019, p. 12) a questão da identidade “é um 
problema político urgente, relacionada à lógica de reprodução social 
do capitalismo”. Por isso, deve ser abordado de modo crítico, a fim 
de que possamos lidar com uma “realidade contraditória” levando a 
pensar que a representatividade é fundamental para pessoas negras; 
pois, se trata de ter o direito subjetivo de exigir o reconhecimento 
de identidade racial desse grupo e garantido o direito de estudar, de 
trabalhar é algo pelo qual devemos lutar.

INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO 
CONTEXTO DAS CLASSES MULTISSERIADAS

Diferença e diversidade são duas categorias que entraram nas 
cenas das discussões acadêmicas e para além delas nas últimas déca-
das, assim, estão presentes no cotidiano da vida dos sujeitos sociais, 
ou seja, a vida cotidiana se realiza sempre no movimento da diversida-
de como celebração da diferença. No entanto, há socialmente (muitas 
vezes, estabelecido pelo paradigma biomédico) a tendência de criar 
padrões de “normatividade” (CANGUILHEM, 2009) que homogeneizam 
sujeitos, costumes, crenças, saberes e fazeres, modos de ser e estar no 
mundo. Essa maneira de pensar e tratar os sujeitos que estão fora dos 
padrões estabelecidos socialmente como normais, pode ser ancorada 
e refletida sob o “legado histórico da mitologia, da religiosidade e da 
superstição” (FERREIRA; GUIMARÃES, 2006, p. 49).

Este legado histórico se apresenta nos mais diferentes contex-
tos socais e institucionais, mesmo numa sociedade de transformações 
tecnológicas. Desta forma, a escola também se insere neste contexto 
de normatividade que insiste em padronizar sujeitos e suas aprendi-
zagens. Assim, passamos a refletir sobre as questões que envolvem 
a diversidade e a diferença entre as sociedades, os grupos e sujeitos 
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sociais, e mais precisamente às que estão diretamente relacionadas a 
escolarização dos sujeitos com deficiência nas classes multisseriadas 
em escolas localizadas em território rural.

Embora tenhamos avançado nas últimas décadas na discus-
são que envolve a escolarização nas/das escolas rurais no/do Brasil, 
principalmente com a participação dos movimentos sociais ligados 
as comunidades rurais e outros setores da sociedade, não podemos 
deixar de refletir que “o mundo rural, apesar da importância que tem 
para a economia do país, é sempre ‘esquecido’ quanto ao atendimento 
das populações que nele atuam, geralmente marcadas por preconcei-
tos que as desqualificam e excluem” (DEMARTINI, 2012, p. 10). Este 
esquecimento, atinge os inúmeros aspectos da vida desses sujeitos, e 
talvez um dos mais perversos e silenciosos, esteja ligado diretamente 
a qualidade da escola e da educação escolar que é ofertada aos traba-
lhadores/as rurais e seus filhos/as. A escola do território rural tem sido 
historicamente esquecida, abandonada, desqualificada e fechada. Por 
isso (e outras questões), que se faz necessário “lançar olhares sobre 
os sujeitos da escola rural; aos modos como o trabalho pedagógico é 
forja no cotidiano das escolas e como as instituições escolares rurais 
se presentificam e constroem marcas de subordinação ou resistência 
[...]” (SOUZA, 2012, p. 18).

No contexto das políticas de educação do campo, não podemos 
abandonar e invisibilizar as escolas com classes multisseriadas presen-
tes nas diversas ruralidades do Brasil. “São estas escolas as respon-
sáveis pela iniciação escolar de grandes contingentes de brasileiros, 
ainda hoje. Não fossem elas, os altos índices de analfabetismo, que 
sempre marcaram a história da educação nacional, seriam ainda mais 
alarmantes” (MOURA; SANTOS, 2012, p. 71). De tal modo, as classes 
multisseriadas, ainda que (in)visibilizadas por diversos setores da so-
ciedade civil, pelas políticas educacionais e universidades, contribuem 
significativamente para escolarização de muitos sujeitos que vivem e 
habitam os espaços rurais.
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Nesse contexto, adicionaríamos mais um componente que se 
ancora na presença/inclusão de alunos/as com deficiência nas classes 
multisseriadas das escolas localizadas em território rural. Este é um 
componente que demanda reflexão, construção de novos pensares, 
novos saberes e novos fazeres num ritmo de investigar temporalidades, 
espacialidades que se (entre)cruzam nas histórias de vida dos sujeitos 
com deficiência. Em pesquisa realizada entre 2016 a 2020, Oliveira 
(2020) apresenta que nas escolas rurais que compõe o lócus da pes-
quisa realizada, as crianças, adolescentes com deficiência visual, e seus 
familiares, enfrentam problemas de inclusão/exclusão que vão desde a 
resistência ao processo de matricula, perpassando pela invisibilidade, 
material didático não acessível até conhecida arquitetura extrema-
mente precária, é forjada dentro do conceito de normatividade, entre 
outras carências. Tais fatores, podem ser problematizados nas classes 
multisseriadas se levarmos em consideração às treze variáveis1 das 
deficiências que são apresentadas no censo escolar, 2018 (INEP, 2019).

Uma pesquisa realizada por Oliveira (2020), apresenta que no 
censo escolar de 2018 (INEP, 2019) havia 1.128.069 alunos com defici-
ência matriculados nas escolas brasileiras, o que permite caminhos para 
pesquisas que nos mostrem: o quantitativo de alunos com deficiência 
nas classes multisseriadas; a distribuição dos alunos com deficiência 
em classes multisseriadas por escolas das regiões geográficas; como 
se efetivam as aprendizagens a partir do material pedagógico acessível 
e das práticas docentes. Enfim, como se apresentam as singularidades 
dessa inclusão/exclusão.

A realidade das escolas rurais com classes multisseriadas 
no Brasil e a questão da inclusão de alunos com deficiência nestas 
escolas e classes, possibilita problematizar a importância da efetiva-

1  Cegueira; baixa visão; surdez; deficiência auditiva; surdocegueira; deficiência 
física; deficiência; intelectual; deficiência múltipla; autismo; síndrome de asperger; 
síndrome de rett; transtorno desintegrativo da infância; altas habilidade/superdotação 
(OLIVEIRA, 2020, p. 159).
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ção das políticas educacionais e inclusão que garantam a matricula 
e permanência desses alunos neste espaço, outro aspecto a ser 
potencializado é a formação docente (inicial e continuada) para 
atuar em contextos de diversidade. Defendemos à proposição de 
formação docente que alcance a inclusão de alunos com deficiência 
na perspectiva de um ensino colaborativo, além das possibilidades 
que o desenho universal pode trazer para o contexto espacial e dos 
diversos materiais, inclusive, materiais pedagógicos de tecnologia 
assistiva. Essa é uma pedagogia que produz ajustes de rotas para as 
aprendizagens das pessoas com deficiência nos seus processos de 
escolarização, em escolas rurais ou urbanas.

Em nenhum momento colocamos nossas problematizações 
como receituários, a proposição se estabelece no campo dialógico 
para que as políticas educacionais para a escolarização, a formação 
docente; as práticas pedagógicas se efetivem incluído os alunos com 
deficiência nas classes multisseriadas localizadas em território rural. 
Tal inclusão, precisa ser urgentemente reorganizada para garantir a 
esses sujeitos uma equanimidade que produza emancipação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas pesquisas se (entre)cruzam com uma discussão em co-
mum as classes multisseriadas em territórios rurais, uma modalidade 
de ensino que possui algumas características específicas entre elas: 
à diversidade dos sujeitos. Este artigo não encerra a discussão, posto 
que, dá margem para sua ampliação, além de outras pesquisas. Du-
rante esta reflexão foi possível observar a escola como um espaço que 
poderá possibilitar a efetivação de direitos e a inclusão dos sujeitos ou 
a ampliação das desigualdades.

Apesar das dificuldades encontradas, como a ausência de uma 
formação específica inicial e continuada, a precarização do trabalho 
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docente, atuam nessas classes, para além das políticas curriculares, 
os professores fazem escolhas quanto as suas práticas pedagógicas 
que incidem efetivamente no planejamento e na execução de diferen-
tes propostas e encaminhamentos. Desse modo, para contemplar a 
diversidade, essas práticas deverão possibilitar aos sujeitos melhores 
condições de compreender criticamente a sua realidade.

Portanto, discutir a diversidade cultural não significa limitar os 
sujeitos a determinado tipo de comportamento individual. Trata-se, 
sobretudo, de abarcar uma discussão política, porque, a diversidade se 
refere às relações estabelecidas entre os mais variados grupos, por isso, 
não está fora das relações de poder e diz respeito aos padrões e aos 
valores reguladores dessas relações. Dentre esses grupos, ressaltamos 
à proposição de formação docente que alcance a inclusão de alunos 
com deficiência na perspectiva de um ensino colaborativo, além das 
possibilidades que o desenho universal pode trazer para o contexto 
espacial e dos diversos materiais, inclusive, materiais pedagógicos de 
tecnologia assistiva. Essa é uma pedagogia que produz ajustes de rotas 
para as aprendizagens das pessoas com deficiência nos seus processos 
de escolarização, em escolas rurais ou urbanas.
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GEOGRAFIA CONTEXTUALIZADA:  
A IMPÔRTANCIA DA FAUNA NA 

CAATINGA E SUA PRESERVAÇÃO  
EM TAQUARI-ITIÚBA-BA

Jhonatan Oliveira Silva

RESUMO 
O presente artigo tem o objetivo de John enfatizar dados coletados em 
observações realizadas na comunidade do Distrito de Taquari, município de 
Itiúba-BA, analisando a fauna local bem como as necessidades de preser-
vação da mesma. Utilizamos como instrumentos de pesquisa os registros 
fotográficos e entrevistas que foram realizadas de maneira direta com os 
moradores de Taquari; quando percebemos a fauna de maneira direta ou in-
direta com os registros de vestígios dos animais, como pegadas, ninhos, tocas 
ou penas, e no flagrante do encontro com os animais e seu habitat. A geo-
grafia tem o objetivo de elencar a construção da verdadeira aprendizagem, 
considerando ainda que a sua contextualização proporciona aos alunos/as o 
desenvolvimento dos conhecimentos e os aproximam das realidades. Neste 
caso, a pesquisa traz consigo que é necessário demostrar aos estudantes a 
importância da preservação da fauna na Caatinga a qual é muito importante, 
e necessária para conservação da biodiversidade.
Palavras-chave: Geografia Contextualizada. Fauna da Caatinga. Taquari-BA.
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INTRODUÇÃO

A discussão acerca das questões ambientais estão em pauta 
na atualidade. Com relação a isso, a CRV Industrial/Departamento de 
meio ambiente (2020, p. 2) destaca que:

Atualmente a preocupação mundial com a sobrevivência 
do planeta é cada vez maior, uma vez que tornou-se 
clara a dependência e impotência da sociedade diante 
da natureza, tendo vista as últimas catástrofes que 
atingiram os nove estados do Nordeste e chega ao litoral 
do Rio de Janeiro e do Espirito Santo, no Sudeste. Além 
disso, tsunamis, enchentes, secas e demais fenômenos 
naturais decorrentes das tão temidas mudanças cli-
máticas ocasionadas principalmente pela exploração 
desordenada dos recursos ambientais que nos cercam.

Dentre estes recursos ambientais, destacamos aqui a Fauna 
da Caatinga, que merece todo cuidado e atenção, uma vez que atua 
juntamente com os demais recursos ambientais, e que são respon-
sáveis pelo equilíbrio ecológico do meio ambiente. Diante disso, a 
inquietação que fez com que o investigador pesquisasse sobre a fauna 
da caatinga é porque conforme os anos foram se passando a fauna foi 
se degradando muito mais, e tudo por causa das constantes ameaças 
pela ação do próprio homem, os animais estão entrando cada vez 
mais em extinção por conta da caça. E em Taquari a realidade não é 
muito diferente, é por essas e outras razões que procuramos investigar 
o tema proposto. Nesse sentindo, está narrativa tem como objetivo 
enfatizar dados coletados em observações realizadas na comunidade 
do Distrito de Taquari, município de Itiúba-BA, analisando a fauna da 
Caatinga local bem como as necessidades de preservação da mesma, 
e como utilizá-la sem degradar, tendo por instrumentos de pesquisa 
os registros fotográficos da fauna local que segundo Spencer (1980, p. 
55) diz que:
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A fotografia contribui para a ciência, pois representa 
uma sequência qualificada de informação que não pode 
ser obtida de nenhuma outra forma, e também nos dota 
de uma espécie de olho sintético – “uma retina imparcial 
e infalível” – capaz de converter, em registros visíveis, 
fenômenos cuja existência, de outra forma, não haveria 
conhecido nem suspeitado.

Dessa forma, fica evidente que a criação dessas memóriais, 
relatos de experiências, histórias de vida e trabalho sendo registrados 
são aspectos e práticas transformadoras para qualquer indivíduo, 
levando em conta a aproximação do contado real entre a prática e a 
teoria que bastante é discutida nas salas das universidades. Refletin-
do a partir dos nossos diários de bordo, aulas e seus similares, dos 
quais fizemos uma reflexão profunda sobre a Fauna da Caatinga e a 
sua preservação. Buscamos desenvolver esta pesquisa através de 
teóricos como Spencer (1980), Mckercher (2002), Cavalcanti (2001), 
Silva (2002) e demais autores e autoras conceituais e dinâmicos que 
nos ajudassem a refletir sobre essa temática e contribuíssem para uma 
prática pedagógica ativa, reflexiva e numa aprendizagem significativa. 
Entendemos que esse processo é de fundamental importância para a 
formação de futuros pedagogos/as conscientes da sua ação dentro e 
fora dos espaços escolares.

FAUNA DA CAATINGA: PROTEGER PARA ENCANTAR

Em relação ao contexto histórico da fauna. Santos (2017, p. 2) 
destaca que:

O termo fauna também é usado para designar um 
grupo de organismos que viveu em uma determinada 
época geológica. Um bom exemplo é a Fauna de Burgess 
Shale, que foi descoberta nas Montanhas Rochosas 
Canadenses por Charles Doolittle Walcott em 1909. O 
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folheto de Burgess continha diferente fósseis de animais 
invertebrados e ricos detalhes das partes moles desses 
organismos. Esses fósseis marcam a grande explosão 
cambriana.

Nesse sentindo, a caatinga possui uma grande riqueza em 
biodiversidade, inclusive faunística. No entanto não há muitos estudos 
quanto à quantidade de espécies existentes nesse bioma, quanto aos 
números de endemismos, nem com relação às características morfo-
lógicas e adaptativas dessas espécies. “A fauna da Caatinga é muito 
abrangente já foram registradas 148 espécies de mamíferos, 154 
espécies de répteis e anfíbios e 240 de peixes, as aves são o grupo que 
apresentam maior quantidade, 510 espécies conhecidas” (ASSOCIA-
ÇÃO CAATINGA, 2016, p. 5).

Ainda com base nos dados da Associação Caatinga (2016), a 
singularidade desse bioma e a sua diversidade de ambientes permitem 
supor que a sua fauna de invertebrados seja riquíssima, com várias 
espécies endêmicas, porém este grupo é o menos conhecido em 
distribuição e biologia. Sabe-se que os invertebrados formam a base 
da cadeia alimentar, fornecendo alimento para anfíbios, répteis, aves 
e pequenos mamíferos, além de serem responsáveis pela polinização 
das plantas.

Desta forma, salientamos que conforme os anos foram se 
passando a fauna foi se degradando muito mais, e tudo por causa das 
constantes ameaças pela ação do próprio homem, os animais estão 
entrando cada vez mais em extinção por conta da caça. No distrito de 
Taquari não é diferente, em conversa com alguns moradores locais os 
mesmos relatam que alguns animais que outrora apareciam com fre-
quência na caatinga, atualmente não aparecem mais com assiduidade 
ou desapareceram completamente.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Utilizamos como instrumentos de pesquisa os registros foto-
gráficos e entrevistas que foram realizadas de maneira direta com os 
moradores de Taquari; quando percebemos a fauna de maneira direta 
ou indireta com os registros de vestígios dos animais, como pegadas, 
ninhos, tocas ou penas, e no flagrante do encontro com os animais e 
seu habitat. Sendo assim, as práticas docentes serviram como meto-
dologia de geografia tem o objetivo de elencar a construção da verda-
deira aprendizagem, considerando ainda que a sua contextualização 
proporciona aos alunos/as o desenvolvimento dos conhecimentos e os 
aproximam das suas realidades culturais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em pesquisa no lócus, registramos um animal que segundo os 
moradores tem aparecido cada vez menos na caatinga e “invadido” 
alguns quintais de residências próximas à mata. Sendo assim no item a 
seguir temos a fotografia deste réptil.
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Figura 1 – Réptil Polychrotidaeou; mais popularmente conhecido como “Camaleão 
brasileiro”.
Fonte: Acervo Pessoal (2020).

Em relato com o entrevistado J. B. (J. B. – sigla usada para se 
referir ao entrevistado), revelou que ultimamente o animal tem fre-
quentado bastante o seu quintal, questionado sobre o porquê dessa 
frequência o mesmo disse: “Meu filho, acredito que é por conta dos 
paus que lá no mato não tem mais, isso aqui antes erra tudo mato, 
catinga fechada mesmo, atualmente os donos de fazenda mandam 
derrubarem as árvores pra virar pasto pra gado”. Preservar o patrimô-
nio material, imaterial ou natural, é uma obrigação de todos/as, pois 
pela preservação é que se mantem a identidade cultural e a memória 
de um povo.

Um exemplo de preservação é o Asno ou Jegue, nome que é 
mais popularmente conhecido pela comunidade por ser um animal; 
que tem utilidade para o trabalho do campo e também como meio de 
locomoção para as pessoas. É forte a presença do Jegue no distrito e 
regiões circunvizinhas, porém, os moradores relatam que não há uma 
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vigilância dos proprietários dos animais deixando soltos na comunida-
de onde segundo alguns entrevistados alegaram já ter ocorrido alguns 
acidentes automobilísticos de alta gravidade por consequência dos 
animais soltos nas estradas vicinais do distrito. Diante disso, no item 
abaixo trazermos a fotografia do Asno/Jegue para análise dos dados.

Figura 2 – Um Asno/Jegue bebendo água no Açude Jacurici.
Fonte: Acervo Pessoal (2020).

A fauna silvestre vem sofrendo constantes ameaças pela ação 
do próprio homem os animais estão entrando cada vez mais em ex-
tinção por conta da caça, o Brasil no geral vem obtendo taxas bem 
altas em relação a percas da sua fauna ambiental, mas no contexto 
social algumas leis foram elaboradas para proteger os animais, mas em 
muitos territórios brasileiros, inclusive se tratando dos interiores dos 
Estados às leis deixam a desejar.

E em Taquari não está sendo diferente de outros locais, os 
animais que em épocas passadas tinham em grande quantidade no 
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meio ambiental atualmente já não se encontra mais tanta espécie de 
animais silvestres. Segundo entrevistamos o senhor “João”, pra saber o 
porquê uma fauna da Caatinga tão rica como esta, que possui o Açude 
Jacurici não se encontram mais tantos pássaros como antes? O mesmo 
colocou: que ultimamente as pessoas que moram ali utilizam muito a 
caça como meio de “passa tempo”, e principalmente os jovens que são 
os principais causadores desta extinção destes pássaros, onde além 
da caça os mesmos capturam esses pássaros para manter essas aves 
engaioladas em pró dos seus próprios benefícios; sem saber ou se 
fazendo, que não, saiba que está causando um alto prejuízo para fauna 
silvestre. Nesse sentindo, no item a seguir trazermos a fotografia de 
um pássaro que nos últimos anos, vem sendo “comercializados” por 
algumas pessoas no território do nordeste. 

Figura 3 – Pássaro popularmente conhecido como “Cardeal”.
Fonte: Acervo Pessoal (2020).
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Em relação às leis federais que protegem a fauna; Silva (2002, 
p. 349) destaca como: “Um conjunto de todos os animais de uma 
região ou de um período geológico.” Portanto, é o conjunto das espé-
cies animais, em diferentes grupos: Ictiofauna (peixes), Herpetofauna 
(répteis e anfíbios), Avifauna (aves) e Mastofauna (mamíferos), e todos 
são protegidos pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII da Constituição 
federal. E cada animal se adapta a sua região, clima e relevo, no Brasil 
encontraram a maior biodiversidade do planeta.

O conhecimento sobre a fauna da Caatinga tem uma grande 
importância quando encarado como elemento indicador da convivên-
cia e intimidade com os elementos da natureza, uma vez que esse co-
nhecimento tende a emanar situações cognitivas e afetivas, podendo 
desta forma, fornecer perspectivas quanto à temática presente no dia 
a dia, determinando um modo de vida por assim dizer. Dessa forma, no 
item a seguir trazermos a fotografia de um pássaro muito conhecido 
por toda a comunidade.

Figura 4 – Pássaro popularmente conhecido como “Pardal”.
Fonte: Acervo Pessoal (2020).
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Nesse sentido, tiramos a conclusão que a fauna da Caatinga faz 
parte do “oxigênio” que sustenta a biodiversidade ambiental, e apesar 
de Taquari, perder conforme os anos foram passando a fauna silvestre, 
ainda há muitas riquezas ambientais naquela localidade. Diante disso, 
se à escola passar a desenvolver projetos ambientais em conjunto com 
a comunidade local. Neste caso, possivelmente conseguiremos manter 
ainda algumas riquezas daquela comunidade, e sendo, a principal dela 
a preservação da fauna silvestre no seu contexto ambiental. A caatinga 
tem o papel de contribuir fundamentalmente para o desenvolvimento 
da fauna silvestre. Nesse sentindo, Prado (2003, p. 3-73) nos remete 
que: “O termo ‘caatinga’ é de origem Tupi e significa ‘mata branca’, 
referindo-se ao aspecto da vegetação durante a estação seca, quando 
caem as folhas da maioria das árvores e os troncos aparecem esbran-
quiçados e brilhantes, dominando a paisagem”.

Segundo algumas pesquisas. “A Caatinga é proporcionalmente 
a menos estudada entre as regiões naturais brasileiras, com grande 
parte do esforço científico estando concentrado em alguns poucos 
pontos em torno das principais cidades da região” (LEAL; PINTO; TA-
BARELLI, 2009, p. 8). Diante da argumentação de Leal, Pinto e Tabarelli 
(2009) sentimos o quanto a Caatinga sofreu e ainda vem sofrendo para 
ser reconhecida como centro de pesquisa acadêmica, e principalmen-
te quando se trata de comparações a outros biomas naturais. Nesse 
sentindo, no próximo subtópico iremos adentrar na contextualidade 
da geografia, e sua importância no meio social.

A GEOGRAFIA E SUAS CONTEXTUALIDADES

Mais do que pensar sobre os aspectos metodológicos do ensi-
no da geografia, é preciso colocar nossos alunos/as como centro das 
discussões do processo de ensino e aprendizagem, refletir as práticas 
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e assim dar significado fundamental do conhecimento geográfico con-
textualizado. Nesse sentindo, Carvalho (1989, p. 22) aborda que:

Na Geografia, o enfoque teórico-metodológico, enquanto 
resposta à relação sujeito/objeto do conhecimento, de-
semboca na mútua relação transformadora da natureza, 
da sociedade e da escola e dela se alimenta. Nessa pers-
pectiva, o professor é um autêntico profissional da ciência, 
e a escola, um verdadeiro agente histórico transformador.

Um/a professor/a é muito mais do que apenas cumprir o seu 
papel de dar aula, é muito importante que o/a mesmo/a saiba para que 
lado seguir, e que prática adotar, e o que se deve fazer em uma sala de 
aula, e assim desenvolver seu papel de socializador/a do conhecimen-
to adquirido, e fazer com que nossos alunos/as construa a criticidade 
e autonomia, esse processo de troca de conhecimento, é importante 
para que os estudantes ao sair do ambiente escolar, os/as mesmos/
as possam estar preparados/as pra ser um agente transformador/a, 
sempre respeitando as especificidades, mas nunca deixando de lado a 
vontade de lutar pelos seus direitos e deveres. Nesse sentindo, Santos 
(2005, p. 689) destaca que:

Os/as professores/as, na maioria das vezes, acreditam que 
as explicações e as questões detalhadas e bem organiza-
das dos livros são os mais eficientes para o entendimento 
de seus alunos/as, mas nem sempre isso se constitui uma 
verdade, pois ao se trabalhar com fatos que envolvam 
assuntos do cotidiano de seus alunos/as o componente 
curricular torna-se bem mais fácil de ser assimilado.

Nesse sentido, percebe-se que o ensino do componente curri-
cular de Geografia nas escolas é repetitivo e sem sentido, os/as aluno/
as seguem os conteúdos presentes nos livros didáticos, memorizam 
tudo para as avaliações, e é assim durante toda sua jornada escolar. 
Sendo assim, é de extrema importância dar sentido ao aprendizado 
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do/da aluno/a, ligando os conteúdos com que os sujeitos já trazem 
consigo do seu contexto social. Diante disso, Cavalcanti (2001, p. 68) 
destaca que:

Neste sentido, é relevante, ainda que não suficiente, 
para os professores de Geografia enfrentar o desafio de 
se considerar, entre outras, a “cultura geográfica” dos 
alunos. Na prática cotidiana, os alunos constroem co-
nhecimentos geográficos. É preciso considerar esses co-
nhecimentos e a experiência cotidiana dos alunos, suas 
representações, para serem confrontados, discutidos e 
ampliados com o saber geográfico mais sistematizado 
(que é a cultura escolar).

Neste caso, para que este sentido aconteça, é importante que 
se concretize uma relação do conteúdo com a realidade do/da aluno/a, 
é necessário que o/a mesmo/a conheça um pouco sobre o componen-
te curricular e sua importância na sociedade, que todo o ensino seja 
socializado com uma linguagem menos técnica e mais simples e de 
coerência com a linguagem dos educandos/as.

Nesse sentindo, devemos refletir a respeito do uso da con-
textualização da geografia na sala de aula, e também, compreender 
que a produção dos conteúdos que serão aplicados por meio da 
contextualização elenca a construção da verdadeira aprendizagem, 
considerando ainda que a contextualização proporciona ao aluno/a o 
desenvolvimento do conhecimento e o aproxima da realidade. No pró-
ximo subtópico iremos discutir sobre o lócus de intervenção da nossa 
pesquisa, referindo aos pontos principais de Taquari – Bahia.

TAQUARI-BAHIA COMO TERRITÓRIO DE PESQUISA

O distrito de Taquari faz parte do município da cidade de Itiúba 
no Estado da Bahia a cerca de 400 km da capital Salvador. Conhecido 
como ponto turístico, é banhando pelas águas do Açude Jacurici que 
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tem sua área de extensão de 32 km banhando os distritos de Pocinhos, 
Piaus, Bela Vista de Cansanção, Rômulo Campos e Taquari. A ativi-
dade turística é a base que propõe o uso dos espaços improdutivos 
do município de Itiúba. Com relação à importância do turismo para 
comunidade; Mckercher (2002, p. 29) salienta que:

O turismo na natureza é desenvolvido em áreas naturais 
com características de atratividade, que permitam um 
contato com a natureza e onde possam ser realizadas 
atividades esportivas, recreativas, educacionais, de ob-
servação e interação, tanto em espaços naturais quanto 
em espaços culturais.

Dessa forma, no item a seguir trazermos a fotografia dos re-
gistros das áreas de lazer de Taquari-BA e sua importância para toda a 
comunidade.

Figura 5 – Área de lazer de Taquari-BA.
 Fonte: Acervo Pessoal (2020).

Desta forma, o turismo é gerador de renda e emprego, além de 
pesca como renda fixa também. Aos fins de semana e feriados, a beira 
do rio fica lotada de turistas, que olham a natureza natural como uma 
forma de lazer. Nesse sentido, porém, este turismo vem trazendo pon-
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tos negativos também para o rio. A exemplo disso, temos a poluição 
das águas, praticadas pelos turistas que ao irem à prainha para um dia 
de lazer, descartam o lixo de forma inadequada, poluindo as águas e 
prejudicando a fauna local.

Além disso, os fazendeiros da região acabam desmatando a Caa-
tinga e assim acaba sendo devastada pela criação de bovinos. Segundo a 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Ao longo de sua 
ocupação, a Caatinga tem sido bastante modificada pelo homem. Neste 
caso, os problemas ambientais são agravados pela ocorrência de longos 
períodos de seca que frequentemente atingem o Sertão (EMBRAPA, 
2007). Nesta perspectiva podemos observar que o desmatamento e a 
agricultura intensiva vão deixando os solos desprotegidos, pois não há 
vegetação e dessa forma gerando erosão, prejudicando de forma direta 
na fauna da Caatinga, já que os mesmos utilizam da vegetação para 
sua alimentação. Nesse sentindo, os agrotóxicos utilizados de forma 
inadequada vão contaminando os solos e as fontes de água e tudo isso, 
atinge a fauna da Caatinga de forma direta, pois os animais da região 
consomem dessas águas para a suas sobrevivências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a preservação da fauna da Caatinga é extre-
mamente importante, pois está diretamente relacionada ao equilíbrio 
ecológico e a biodiversidade. A fauna está diretamente correlacionada 
com a flora, às mesmas têm relações de dependências, e assim, fica 
visto que também é necessário preservar a flora local. Sendo assim, 
ao nos formarmos como professores/as devemos antes de tudo, nos 
formarmos como cidadãos conscientes, e responsáveis, e compro-
missados com a preservação do meio ambiente e da sua fauna, sem 
esquecer que nós fazemos parte dela e da sua estabilidade.
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Dessa forma, refletirmos a respeito do uso da contextualização 
da geografia na sala de aula, e também, compreender que a produção 
dos conteúdos que serão aplicados por meio da contextualização elen-
ca a construção da verdadeira aprendizagem, considerando ainda que 
a contextualização proporciona aos alunos/as o desenvolvimento dos 
conhecimentos e os aproximam das realidades.

Neste caso, a pesquisa trás consigo que é necessário demostrar 
aos estudantes a importância da preservação da fauna na Caatinga. A 
qual é muito importante, e necessária para a biodiversidade. E para, 
além disso, é importante ressaltar que devemos ensina-las a preservar 
a fauna local, como forma de conservação do lugar a qual pertence sua 
comunidade territorial.
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ITAITU COM ABORDAGEM GEOGRÁFICA 
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Renata Elen Santos Macedo

RESUMO 
O presente trabalho tem como objeto de estudo Itaitu distrito de Jacobina-
-BA, uma parte da Chapada Diamantina, a pesquisa ressalta as belas paisa-
gens com formas peculiares, contém um verdadeiro mosaico de vegetações, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica conservada. Paredões imponentes que 
denunciam seu tempo geológico, encontramos também paisagens interpre-
tativas, diversas cachoeiras cada uma com a sua singularidade, ressaltamos 
a imponente cachoeira Véu de Noiva, pois é a mais visitada na localidade. 
Portanto, diante dessa conjuntura de belezas naturais e características 
peculiar do distrito, existem inúmeros atrativos para os turistas e demais 
curiosos para explorações de pesquisas ou contemplação do local. E, todas 
essas qualidades são características de Itaitu, esse no qual devemos pre-
servar, conhecer e levar através de pesquisas para todo o público. O estudo 
tem por objetivo conhecer características do local dentro dos aspectos da 
geografia, possibilitar indagações sobre medidas de preservação, conhecer 
a conjuntura do local por meio do enfoque socioambiental de acordo com 
a Lei nº 6.938/81. Os procedimentos metodológicos foram fundamentados 
em bibliografias referente ao local e embasamento através da lei ambiental, 
para melhor aprofundamento epistemológico em seguida realizou-se um le-
vantamento de dados com abordagem quantitativa através de questionários 
respondidos por quarente (40) moradores, ressaltando a problemática.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Paisagens. Turismo.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o distrito de 
Itaitu-BA. Diante de tantas riquezas naturais atraentes e arquiteturas 
que somente a natureza proporciona, composta por: Paisagens, 
climas, mosaicos de vegetações, cachoeiras e paredões imponentes. 
Os aspectos naturais despertam e atraem vários turistas na localida-
de e, consequentemente é uma forma de movimentar a economia 
local. Diante desse contexto natural, segundo Santos (2004, p. 201) 
“a natureza sempre foi um celeiro do homem, ainda quando este se 
encontrava na sua fase pré-social”. Portanto, para reafirmar essa visão, 
nos tempos de outrora, a humanidade tem uma interelação com a 
natureza, pois, além de suas belezas e riquezas é essencial para a vida 
humana, homem e natureza se completam. 

Com relação a fatores endógenos e exógenos, percebemos 
que Itaitu possui um relevo literalmente moldado pelo tempo, vento, 
chuvas, enfim. A geomorfologia do referido local é bastante presente 
pelas suas marcas e formas, pois, algumas possuem milhões de anos e 
outras vão se acentuando no decorrer do tempo geológico, processos 
naturais que dão diferentes formas ao relevo assim evoluindo e dei-
xando as paisagens com resultados através de fatores geológicos.

De acordo com Sá (2009) Percebe-se que o local tem uma 
conservação histórica por meio de casarios coloniais com arquiteturas 
e fachadas da época em que foi erguida. É bem típico de lugarejo, ter 
uma Igreja Matriz no centro e ao redor uma praça aconchegante que 
nela acontece algumas festas religiosas e festivais culturais.

Para melhor aprofundamento epistemológico, foi realizado um 
trabalho de campo, com coleta de dados de nativos, e sim, ressaltando 
e analisando os aspectos do local, que irá abrir uma percepção sobre o 
referido distrito, e assim, criando também discussões sobre o turismo e 
as questões ambientais, ou seja, dando um diagnóstico e, possibilitando 
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medidas de conservação para o mesmo, mostrando pontos negativos e 
criando resoluções, questionamentos precisos sobre a temática.

Vai ser destacado um breve relato do distrito de Itaitu um 
lugar atraente por suas paisagens singulares e atrações tipicamente 
local que causam diversões e entretenimentos a todos que estão ao 
seu entorno. Jacobina o município está situado no Estado da Bahia, a 
330 km da capital do estado conhecido como piemonte da Chapada 
Diamantina e, o distrito de Itaitu está localizado ao sul do município 
de Jacobina, seu clima é quente e úmido, sua distância para a sede é 
de 30 km.

Itaitu possui paisagens intrigantes, e nesse viés a geologia nos 
ajuda a demarcar e compreender processos próprios proporcionados 
pela a natureza por meio de datações e fenômenos naturais que são 
fundamentais para a percepção do ser humano com relação aos mis-
térios da natureza. De acordo com Sampaio (1998), o Grupo Jacobina 
tem idade paleonproterozóica, 1,97 bilhões de anos. Portanto, o local 
tem um valor significativo por suas arquiteturas naturais causadas por 
fatores geológicos e suas paisagens que levam as interpretações e 
sobretudo admirações.

Itaitu-BA, possui uma formação de paisagens exuberantes, sem 
dúvida o território nordestino existem variedades, em se tratando de 
natureza e que cada elemento tem a sua singularidade que chama 
atenção. Segundo o projeto RadamBrasil (BRASIL, 1981), versa que 
Itaitu tem uma formação geológica codificada do Grupo jacobina. 
Formação Rio do Ouro e Complexo Itapicuru. E nesse contexto, o local 
possui uma grande riqueza hídrica com várias quedas d’ águas e rios 
fluentes, possibilitando ainda mais, opções para visitantes.

O território possui um vasto material para pesquisas, existem 
cadeias de montanhas e paredões rochosos. Ainda de acordo com o 
projeto, o complexo Itapicuru possui rochas vulcano-sedimentares de 
grau metamórfico baixo, pertencente ao período neoarqueano, pos-
suindo também diversos dipolos magnéticos, formando um cenário 
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com vários componentes geológicos na superfície, inúmeros materiais 
interessantes datadas entre bilhões de anos.

Salientamos e reafirmando que o cenário baiano, mais precisa-
mente em Itaitu-BA é palco de pluralidades naturais. Alguns planaltos, 
planícies, outros ondulados, vários acidentados, depressões, todos 
moldados pelos agentes endógenos e exógenos. Formando uma topo-
grafia existencial diversificada que deixa o local ainda mais enigmático 
sendo, também um lugar de observação para turistas e moradores. 
E nesse sentido, é de fundamental importância o conhecimento do 
relevo local. E nessa visão cita-se:

Nosso aprendizado pode começar muito de nossa 
própria moradia: com as colinas do nosso bairro, as 
planícies de fundo do vale que corta as terras de nos-
sas fazendas e sítios, as faixas de beira-mar que mais 
conhecemos, os picos e irregularidades de relevo que 
constituem o nosso horizonte visual mais habitual, as 
escarpas que separam o litoral dos planaltos, os com-
partimentos e formas de relevo que se sucedem em 
nossas viagens de rotina, ou ao longo dos itinerários de 
nossas incursões mais longas, pelo interior do país ou 
fora dele (AB’SABER, 1975, p. 7-8).

Conforme o autor, é fundamental conhecer o relevo em nosso 
percurso e ao nosso redor. É necessário que se inicie uma aprendi-
zagem no espaço vivido e tendo uma visão do espaço que vivemos. 
Como ressaltamos anteriormente, a importância da observação e 
compreensão dos diversos tipos de relevos, ao nosso entorno, conhe-
cer as formas moldadas pelo tempo, vento, chuvas, enfim. Fatores 
naturais que transformam a paisagem dando dobramentos, formas 
e texturas diferentes, modelando a superfície terrestre, muitas vezes 
deixando-os espetaculares. E nós como coadjuvantes dessa imensa e 
vasta natureza, temos que conhecermos os aspectos físicos que com-
põem a natureza.
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Segundo Santos (1991), o conceito de paisagem é uma exibição 
das características físicas observadas em um determinado local, refere-
-se a algo mais além da visão, como: movimentos, odores, sons, enfim. 
O cenário em Itaitu, lugar aconchegante assemelha-se a uma cidade 
cinematográfica, um conjunto de belas paisagens, algumas misteriosas 
outras imponentes. Realmente, é um espaço que conseguimos renova-
ção. Diante dessa linha de pensamento, ainda de acordo com o autor 
sobre lugares:

Lugares são escolhidos para serem contemplados por-
que existe uma expectativa, sobretudo através dos deva-
neios e da fantasia, em relação a prazeres intensos, seja 
em escala diferente, seja envolvendo sentidos diferentes 
daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal 
expectativa é construída e mantida por uma variedade 
de práticas não-turísticas (sic), tais como o cinema, a 
televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos, 
que constroem e reforçam o olhar (URRY, 1999, p. 18).

Na mesma linha de raciocínio do autor, referente a lugares ele 
enfatiza que existem expectativas no local escolhido e prazeres em es-
tar em um determinado local. Portanto, fazemos uma contextualização 
com o distrito de Itaitu, percebemos realmente que foi um local esco-
lhido para o presente trabalho, existindo uma conjuntura harmoniosa 
entre pessoas e o local. Entretanto, várias expectativas com relação ao 
distrito de Itaitu e surpresas diante de paisagens interpretativos.

Falar de meio ambiente é impossível deixar de ressaltar a Lei 
6.938 que dispõe sobre Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, 
portanto, a mesma surgiu para a conscientização ambiental de todos, 
pois somos seres pensantes e, temos esse artifício em favor da preser-
vação ambiental, ou seja, de melhores condições de vida. Mas, infeliz-
mente de acordo com Leff (2007), desde o século XX com o aumento 
das indústrias e possíveis atividades capitalistas teve um aumento 
considerável da degradação da natureza por meio de ações antrópi-
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cas e, diante desse problema alastrou-se outros como: Mudanças de 
climas, doenças epidêmicas causadas por resíduos sólidos lançados 
sobre solos e rios, queimadas de vegetações catastróficas atingindo a 
natureza e causando doenças respiratórias a população. Para reforçar 
essa linha de discussão, ainda de acordo com Leff (2007, p. 61) “A 
problemática ambiental – a poluição e degradação do meio, a crise 
de recursos naturais, energéticos e de alimentos – surgiu, nas últimas 
décadas do século XX, como uma crise de civilização, questionando a 
racionalidade econômica e tecnológica dominantes”.

Portanto, com base na temática exposta sobre meio ambiente, 
diante do presente arcabouço de discussões, correlacionando com o 
cenário em Itaitu, existem problemas ambientais. A população da vila 
aumentou e ainda o fluxo de turistas também, diante disso, é incontes-
tável a existência de problemas ambientais proporcionados pela ação 
antrópica esse mundo moderno nos deforma, fazendo-nos pensar que 
homem e natureza não andam juntos. Como afirma Santos (2004, p. 150), 
“A concepção de uma natureza natural, onde o homem não existisse ou 
não fora o seu centro, cede lugar à ideia de uma construção permanente 
da natureza artificial ou social, sinônimo de espaço humano”.

Sendo assim, ressaltando sobre a preservação ambiental, pois 
é imprescindível á vida humana, a ação moral, bons princípios éticos, 
porém é utópico, porque não existe um grau de consciência das pes-
soas com relação a preservação. Na visita de campo presenciamos 
esse viés com relação a práticas lesivas ao ambiente, a foto a seguir é 
uma trilha que vai para cachoeira Véu de Noiva, dentre outras trilhas 
existem esses problemas ambientais.

A degradação de qualquer espécie na natureza é um problema 
nítido que agride diretamente o meio ambiente e a sociedade, portan-
to a ilustração apresentada é um exemplo claro desses severas ações 
irracionais feitas pelos homens. Infelizmente, a maioria dos seres 
humanos não estão comprometidos com a causa ambiental, embora 
essa temática esteja presente em várias palestras, países e centros 
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de discussões em vários ambientes, a sociedade tem que ter mais 
consciência para que se exercite uma educação ambiental aos filhos 
desde cedo e, que os mesmos respeitem e mantenham também uma 
plena convicção do bem que pode ou poderá causar, caso ao contrário 
poderá de forma errônea atingir o meio ambiente causando sérios 
impactos ambientais por meio de ações antrópicas. Diante dessas 
questões socioambientais de caráter natural e social o autor afirma:

[...] há uma forte tendência à utilização de forma ampla, 
do termo socioambiental, pois tornou-se muito difícil e 
insuficiente falar de meio ambiente somente do ponto 
de vista da natureza quando se pensa na problemática 
interação sociedade-natureza do presente [...]. O termo 
“sócio” aparece, então, atrelado ao termo “ambiental” 
para enfatizar o necessário envolvimento da sociedade 
enquanto sujeito, elemento, parte fundamental dos 
processos relativos à problemática ambiental contem-
porânea (MENDONÇA, 2001, p. 117).

E nesse viés, Com relação a essa problemática, sem a natureza 
o homem não vive, pois o mesmo é um elemento do meio e o termo 
socioambiental é vinculado homem-natureza. A proposição é contri-
buir para a melhoria da natureza porque, a sociedade deve ser acima 
de tudo pensante e humanizada tem que usar a ferramenta do saber e 
expandir seu olhar com relação a natureza, não deve ser egoísta para 
suprir suas vontades somente com finalidades lucrativas agredindo li-
teralmente a natureza. Portanto, a reflexão sobre a preservação socio-
ambiental tem que existir nas mais diversas esferas de pensamentos e 
criando métodos para melhorar e preservar a natureza todos fazendo 
seu papel: sociedade, intelectuais e governantes. Correlacionando 
essas indagações com Itaitu, pois é, um local que abrange riquezas 
naturais contendo vegetações diversificadas, cachoeiras, montanhas. E 
nesse contexto ambiental, tem que criar subsídios, propondo métodos 
de implantações em benefício à natureza e a comunidade local.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Diante dos pressupostos metodológicos, foram utilizados 
através de fundamentos em aspectos de cunho bibliográfico de acordo 
com teóricos e pesquisa de campo dados coletados de moradores, com 
a finalidade de discutir a temática e expor diagnósticos existente. Por-
tanto, a presente investigação será fundamentada com embasamentos 
em referências bibliográficas de autores conceituados como Ab’Saber 
(1975), nos mostrando nosso percurso diário correlacionando com a 
geografia; Santos (2004), ele nos dá uma dimensão do contexto ho-
mem e natureza, seguindo um olhar crítico e geográfico; Leff (2007) 
ressalta a problemática ambiental; projetos e lei que versa sobre a te-
mática; como: Projeto RadamBrasil (1983) que versa sobre a formação 
geológica do referido local; Lei nº 6.938/81 que dispõe, sobre Política 
Nacional do Meio Ambiente no Brasil, entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Vamos apresentar dados coletados, por meio de abordagem 
quantitativa por (40) quarenta moradores do referido distrito. Por-
tanto, diante desse contexto através do eixo meio ambiente irá abrir 
discussões e debates, pois é uma problemática que assola o local, e o 
subeixo o turismo atividade ainda incipiente em Itaitu, tendo alguns 
itens positivos, mas ainda traz consequências ambientais que excitam 
indagações. Vejamos os questionários com respostas fechadas a seguir:
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1. Qual a principal atração turística em Itaitu?

Tabela 1 – Itaitu e suas atrações turísticas.

Atrações turísticas Resultados

As cachoeiras 72%

Aspectos histórico-culturais 28%
Fonte: Resultados da pesquisa de campo (2019).

Diante do resultado obtido o maior percentual de 72%, a prin-
cipal atração turística em Itaitu são as cachoeiras, pois o local possui 
uma grande riqueza hídrica, segundo o guia existem 43 cachoeiras, 
a maioria são trilhas de difíceis acessos, por isso, aquelas trilhas de 
fáceis acessos são as mais conhecidas, dessa maneira estão em evi-
dências: Véu de Noiva,Coxinho, Piancó, Arapongas, Serpentes, Flores 
e Talhadeiras.

2. Escolha um aspecto eficaz que o turismo proporciona:

Tabela 2 – Questionamentos sobre o turismo em Itaitu.

Propostas Resultados

Empregos 58%

preservação 15%

Desenvolvimento local 27%
Fonte: Resultados da pesquisa de campo (2019).

Realmente o turismo traz muitos efeitos um deles é o emprego, 
portanto com isso vai suprir as necessidades do indivíduo e movimen-
tando o capital para o local. Criando empregos diretos e indiretos 
suprindo as necessidades de famílias no referido local.
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3. Para você o turismo tem relação direta com os problemas 
ambientais em Itaitu?

Tabela 3 – Turismo e preservação em Itaitu.

Opções de respostas Resultados

Sim 62%

Não 38%
Fonte: Resultados da pesquisa de campo (2019).

Diante desse resultado de 62%, os moradores acham que o 
turismo tem uma grande parcela de culpa sobre os danos ao meio am-
biente em Itaitu. Realmente a atividade turística como foi ressaltado 
anteriormente existe uma dicotomia tem seu pontos positivos com 
relação a divulgação do local e a economia, mas por outra vertente há 
sim um descuido ambiental por parte dos turistas.

4. Em sua visão quem deve tomar medidas ambientais?

Tabela 4 – Corresponsabilidade Ambiental.

Propostas Resultados

Poder Público 25%

Comunidade 17%

Comunidade e Poder Público 58%
Fonte: Resultados da pesquisa de campo (2019).

Portanto diante do resultado obtido tem em destaque o per-
centual de 58% comunidade e governo, uma parceria que deve existir. 
Mas, que infelizmente a realidade em Itaitu é diferente não existe um 
suporte do governo e tampouco essa parceria comunidade e governo, 
esse resultado é somente uma utopia dos moradores, mas que seria 
uma proposta correta para obter resultados mais eficazes em favor do 
meio ambiente e da população.
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5. Diante de toda essa realidade ambiental. O que precisamos 
fazer para que Itaitu esteja em perfeitas condições?

Tabela 5 – Propostas ambientais em Itaitu.

Propostas Resultados

Placas de sinalização ambiental 35%

Educação ambiental nas escolas 21%

Palestras ambientais na comunidade 26%

Instalação de projetos ambientais 18%
Fonte: Resultados da pesquisa de campo (2019).

Diante desse resultado obtido com ajuda dos moradores de 
Itaitu as propostas expostas na tabela são de fundamental importância, 
pois abre uma visão de como deve ser preservado o local de acordo 
com a a Lei 9.638/81 a lei que versa por cuidados ao meio ambiente. 
Portanto a porcentagem maior foi placas de sinalização de preservação 
ambiental pra que o turista e todos da comunidade local tomem cons-
ciência sobre esse bem que devemos cuidar que é de todos.

6. O/A senhor/a ou a sua família já contraiu alguma doença 
epidemiológica:

Tabela 6 – Resultados das doenças epidemiológicas em Itaitu.

Doenças epidemiológicas Resultados

Esquistossomose 28%

Hepatite 11%

Amebíase 17%

Dengue 44%
Fonte: Resultados da pesquisa de campo (2019).
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Para sintetizar esse contexto com danos e consequências am-
bientais é necessário que se aplique providências cabíveis dentro da Lei 
6.938/81 que dispõe a favor do meio ambiente. É de suma importância 
que uma boa ação comece de cada um e não devemos esperar pelo 
poder público, seria coerente se comunidade e governantes tivessem 
essa parceria no referido distrito. Vale ressaltar que a mudança come-
ça dentro de nós e o mundo externo reflete o nosso interior, portanto 
homem e natureza andam juntos, sendo assim, é necessária a preser-
vação ambiental por meio de medidas adequadas, como: Instalação 
de programas sobre o meio ambiente, palestras, rodas de conversas 
intensivas na comunidade, instalações de mais placas com relação a 
preservação ambiental, projetos pilotos em parceria com a escola e 
universidade e acima de tudo deve haver uma parceria entre comu-
nidade e governantes em prol do meio ambiente e comunidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, com relação a pesquisa exposta do referido distrito 
Itaitu-BA é um cenário que possui uma topografia composta por vários 
formas de paisagens sobretudo, com sinais geológicos presentes do 
tempo remoto, formações esculpidas por fatores geomorfológicos em 
rochas e solos, construindo relevos diversificados e uma vegetação 
que é um verdadeiro mosaico, resquícios de mata atlântica, cerrado 
e caatinga. Itaitu é uma parte da Chapada Diamantina com grandes 
riquezas e belezas naturais, desmistificando o conceito de nordeste, 
sendo assim, um lugar paradisíaco é sobretudo, muito visitado embora 
o turismo não tem muito suporte, é um subeixo discussões para a 
temática sobre a preservação ambiental eixo central.

Foram feitos recortes sobre o local destacando pontos sobre 
as paisagens naturais que abrangem diversas cachoeiras entre mon-
tanhas e vales, possuindo assim, uma enorme capacidade hídrica com 
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águas escuras e ricas em ferro e magnésio, sendo medicinal para cura 
de doenças e acima de tudo é relaxante e revigorante. As paisagens 
interpretativas, diversas cachoeiras cada uma com a sua singularidade, 
ressaltamos a imponente Véu de noiva, pois é a mais visitada na locali-
dade. Portanto, diante dessa conjuntura de belezas naturais e caracte-
rísticas peculiar do distrito, existem inúmeros atrativos para os turistas 
e demais curiosos para explorações de pesquisas ou contemplação do 
local. Entretanto, nas trilhas existem agravantes que desvirtuam da 
paisagem, infelizmente, contém na natureza alguns resíduos como: 
papéis, plásticos, cigarros, ferros.

Diante dessa problemática ambiental, propomos que os gover-
nantes juntamente com intelectuais ambientais e a comunidade local, 
de acordo com a Lei Federal que ressalta a conservação e preservação 
ambiental 6.938/81. Enfatiza-se que deve haver urgentemente sinali-
zações com relação aos cuidados ambientais; implantação de monito-
ramento turístico para o controle de danos ambientais causados por 
visitantes; e várias lixeiras no percurso, deve haver palestras, projetos 
ambientais na localidade intensivamente com o objetivo de atingir to-
das as classes e idades, para uma educação ambiental. Portanto, com 
essas medidas socioambientais favorecerão para todos.

Ainda sobre o meio ambiente é necessário ter um equilíbrio 
ecológico, temos o direito de viver bem e o dever de preservar a natu-
reza, homem e natureza se completam. O homem não sobrevive sem a 
natureza, ela nos proporciona um leque de opções para a nossa saúde 
e bem estar, pois ela é o maior bem que temos.
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RESUMO
O presente trabalho é um recorte da pesquisa ainda em andamento no 
âmbito do no Mestrado Profissional em Educação do Campo da Universi-
dade Federal do recôncavo da Bahia – UFRB e tem por finalidade socializar 
reflexões iniciais obtidas a partir da participação como aluna regular do curso 
e da pesquisa em processo de realização, que tem por finalidade analisar 
a concepção de avaliação da aprendizagem dos professores que atuam no 
contexto das classes multisseriadas, buscando identificar os limites e pos-
sibilidades para construção de uma prática de avaliação da aprendizagem 
alinhada às singularidades das Classes Multisseriadas. Muitos são os desafios 
enfrentados pelos professores que atuam no contexto das classes multisse-
riadas. O paradigma urbanocêntrico seriado, a falta de formação docente e 
a falta de recursos e estrutura física das escolas têm provocado inúmeras 
dificuldades na organização do trabalho pedagógico. A lógica da seriação 
e a prática pedagógica alienígena têm desconsiderado a heterogeneidade 
de ritmos e tempos que revelam as classes multisseriadas e se constituído 
como empecilhos às práticas de avaliação da aprendizagem que promovam 
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o “sucesso” escolar dos alunos. Esse estudo situar-se-á dentro do paradigma 
que sustenta a abordagem qualitativa e os dados serão obtidos através da En-
trevista e da Análise Documental. A avaliação da aprendizagem desenvolvida 
no contexto da educação do campo e das classes multisseriadas necessita 
levar em conta as singularidades dos sujeitos, orientando as práticas dos 
professores para que estes atentem ao ensino voltado para valorização da 
cultura desses indivíduos e a uma prática avaliativa emancipatória.
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem Escolar. Classes Multisseriadas. 
Educação do Campo.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho possui como objeto de pesquisa “A ava-
liação da aprendizagem e as singularidades no contexto das classes 
multisseriadas”. Para tanto, algumas indagações se fizeram presentes: 
como os professores que atuam nas Classes Multisseriadas conce-
bem a avaliação da aprendizagem nesse contexto? Quais os limites e 
possibilidades que eles apontam para construção de uma prática de 
avaliação da aprendizagem alinhada às singularidades das Classes 
Multisseriadas? Reflexões como estas originaram a proposição da 
construção de orientações didáticas para direcionar a prática avaliativa 
no contexto das classes multisseriadas como subsídio pedagógico, 
considerando a epistemologia e materialidade de origem da Educação 
do Campo, assim como a heterogeneidade constitutiva dessas turmas. 
Entretanto, como este texto é um recorte da pesquisa no Mestrado 
Profissional em Educação do Campo da Universidade Federal do re-
côncavo da Bahia – UFRB, algumas dessas indagações ainda não foram 
sanadas. Portanto, pretende-se com esse trabalho, a socialização de 
discussões iniciais. Nessa perspectiva, além de estudos teóricos, serão 
realizadas análise documental e uma pesquisa de campo que privilegie 
a escuta dos relatos de professores que exercem a docência em turmas 
multisseriadas do município de Amargosa-BA.
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A pesquisa tem por objetivos: Analisar a concepção de avaliação 
da aprendizagem dos professores que atuam no contexto das classes 
multisseriadas, buscando identificar os limites e possibilidades para 
construção de uma prática de avaliação da aprendizagem alinhada às 
singularidades das Classes Multisseriadas; compreender como a ava-
liação é pensada na dinâmica da organização do trabalho pedagógico 
nas classes multisseriadas; apreender como os professores das turmas 
multisseriadas entendem o processo de avaliação da aprendizagem 
nesse contexto; identificar como a avaliação da aprendizagem é rea-
lizada no cotidiano das classes multisseriadas; construir, a partir dos 
relatos dos professores, orientações didáticas para direcionar a prática 
avaliativa no contexto das classes multisseriadas.

As classes multisseriadas são responsáveis pela inserção es-
colar de um grande quantitativo de sujeitos que residem nas áreas 
rurais, assumindo assim um importante papel social e político. Nesse 
sentido, tem-se o intuito de contribuir para amenizar a situação de 
invisibilidade dessas turmas, que apesar dos estudos já realizados e 
de predominarem no Campo brasileiro, vêm sofrendo abandono e 
carência pelo poder público, ocasionando o fechamento de diversas 
escolas. E do mesmo modo, o silenciamento do trabalho pedagógico 
desenvolvido pelos professores nesse contexto.

Os gestos e falas dos sujeitos acerca da realidade do trabalho 
pedagógico nas classes multisseriadas constituirão a matéria-prima 
para a construção do conhecimento em torno dessa conjuntura. 
Assim, esse estudo situar-se-á dentro do paradigma que sustenta a 
abordagem qualitativa, no qual a contextualização dos fenômenos 
assume papel de total relevância.

As técnicas de coleta de dados em uma pesquisa dizem respeito 
aos passos que serão seguidos para analisar e compreender o proble-
ma. Nesse sentido, as técnicas para levantamento de informações da 
pesquisa em questão será a Entrevista e a Análise Documental.
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A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR E AS 
SINGULARIDADES DO CONTEXTO DAS CLASSES 
MULTISSERIADAS

No contexto da Educação do Campo brasileira tem prevalecido 
a organização do ensino em um formato multisseriado. As classes 
multisseriadas são turmas em que reúnem estudantes de diferentes 
séries, níveis de aprendizagem, tempos e ritmos na mesma sala de aula 
com apenas um professor e ao mesmo tempo. Elas são, na maioria das 
vezes, a única opção de escolarização de crianças e jovens residentes 
desse meio, no entanto têm sido historicamente sustentada por po-
líticas compensatórias, não têm tido o reconhecimento necessário 
através de políticas públicas educacionais e, com isso, os professores 
que ali atuam passam por diversas dificuldades para desenvolver um 
bom trabalho. Esse descaso com essas turmas revelam a tentativa de 
destruição de um modelo que tem sido maioria nas escolas situadas nas 
áreas rurais. Muitos são os desafios enfrentados pelos professores que 
atuam no contexto das classes multisseriadas. Dentre eles, destacam-se 
o paradigma urbanocêntrico seriado, a falta de formação docente, a 
falta de recursos e estrutura física das escolas, o que tem provocado 
inúmeras dificuldades na organização do trabalho pedagógico. A lógica 
da seriação e a prática pedagógica “alienígena” tem desconsiderado a 
heterogeneidade de ritmos e tempo que revela as classes multisseriadas 
e se constituído como empecilhos às práticas de avaliação da aprendiza-
gem que promovam o “sucesso” escolar dos alunos.

Silva, Bezerra e Ferrante (2012, p. 2883) afirmam que “Constan-
temente estamos avaliando e sendo avaliados por aqueles que conosco 
estabelecem processos de interação, mesmo que muitas vezes não o 
percebamos conscientemente”.

No contexto escolar, a avaliação é um componente inerente e 
relevante do processo de ensino/aprendizagem, mas vem sofrendo 
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inúmeras críticas quanto à função que tem desenvolvido. Segundo 
Luckesi (2000), a avaliação da aprendizagem escolar ganhou amplo 
espaço no processo de ensino e aprendizagem e se tornou um fetiche.

Ao longo da história da educação moderna e de nossa 
prática educativa, a avaliação da aprendizagem escolar, 
por meio de exames e provas, foi se tornando um fetiche. 
Por fetiche entendemos uma “entidade” criada pelo ser 
humano para atender a uma necessidade, mas que se 
torna independente dele e o domina, universalizando-se 
(LUCKESI, 2000, p. 23).

A avaliação da aprendizagem possui a função de captar as ne-
cessidades “a partir do confronto entre a situação desejada, visando 
uma intervenção na realidade para favorecer a aproximação entre 
ambas” (VASCONCELLOS, 1998, p. 85). Para tanto, seria necessário 
acompanhar de forma sistemática o processo de construção do co-
nhecimento do aluno, para ajudá-lo a superar obstáculos. Contudo, 
no cotidiano das nossas escolas são efetivadas práticas avaliativas que 
visam, através da atribuição de notas, a classificação do educando, 
“desde que o aluno entra na escola, aprende rapidamente que tem 
de passar de ano (e não aprender)” (VASCONCELLOS, 1998, p. 72). A 
prática de conferir notas “é cientificamente comprovado em sua falibi-
lidade, assim como uma avaliação classificatória é comprovadamente 
excludente” (HOFFMANN, 2009, p. 137). A lógica excludente e discri-
minatória exercida pela avaliação tem sua base na nossa sociedade de 
classes, que sustenta um sistema de ensino seletivo.

Essa forma de avaliação está embasada numa certa 
organização escolar disciplinar e hierarquizada, que 
pressupõe um encadeamento linear de acumulação de 
conhecimentos e habilidades, de sorte que o sujeito 
não pode prosseguir para o estágio seguinte enquanto 
não dominar as competências do atual (HOFFMANN, 
2009, p. 40).
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Nessa perspectiva, é necessária uma outra concepção de 
avaliação, para que esta esteja de fato a serviço da aprendizagem. No 
entanto, essa não é uma tarefa fácil, já que “A criação de uma nova 
cultura em termos de avaliação envolve um amplo processo de busca 
de re-significação teórica e prática” (VASCONCELLOS, 1998, p. 65), 
através do redirecionamento da atividade principal da escola, a qual 
seja, ensinar e aprender.

A avaliação da aprendizagem no contexto das classes multisse-
riadas do campo precisa ter como base a diversidade constitutiva da 
multissérie e a identidade cultural do povo campesino. Faz-se neces-
sário superar o paradigma urbanocêntrico e perverso da seriação que 
trata o tempo, o espaço e o conhecimento escolar de forma rígida, 
impõe a fragmentação em séries anuais e submete os estudantes a um 
processo contínuo de provas e testes como requisito para que sejam 
aprovados e possam progredir no interior do sistema educacional.

Esse modelo se pauta por uma lógica “transmissiva”, que 
organiza todos os tempos e os espaços dos professores 
e dos alunos em torno dos “conteúdos” a serem trans-
mitidos e aprendidos, transformando os conteúdos no 
eixo vertebrador da organização dos níveis de ensino, 
das séries, das disciplinas, do currículo, das avaliações, 
da recuperação, da aprovação ou da reprovação (HAGE, 
2011, p. 105).

Romper com esse modelo torna-se essencial para que a ava-
liação esteja a serviço da aprendizagem e da formação crítica, e possa 
promover o sucesso escolar dos alunos.

Trabalhando numa nova concepção de educação e de 
avaliação, onde o aluno tem uma formação integral, 
aprende a pensar, domina os conceitos básicos, sabe 
resolver problemas, estabelecer relações (dimensão 
cognitiva), onde desenvolve um autoconhecimento 
positivo, a auto-estima (sic), sabe o quer, tem um pro-
jeto de vida, tem confiança no seu potencial (dimensão 
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sócio-afetiva (sic)), e onde tem um bom preparo físico 
(dimensão psicomotora), estará muito melhor prepara-
do para qualquer situação que tenha que enfrentar na 
vida (vestibular, concurso, trabalho, relacionamentos, 
etc.), sendo que ainda estará capacitado para ajudar 
a reverter a lógica tão excludente de nossa sociedade 
(VASCONCELLOS, 1998, p. 108-109).

Uma avaliação a serviço da aprendizagem necessita considerar 
todos esses aspectos, deve ser coerente com as muitas formas de ser, 
de pensar e de viver. A modalidade classificatória perderia o sentido 
por ser insuficiente para responder às demandas da aprendizagem 
e do processo pedagógico realizado na multissérie, dando lugar a 
práticas que considerem a heterogeneidade, à contextualização do 
ensino; dando espaço ao sujeito singular, mutante, complexo e plural; 
cedendo espaço às interações escolares, a ajuda mútua, a construção 
de conhecimentos que possibilitem a cada educando a compreensão 
do seu lugar na sociedade e como transformá-la, permitindo também 
o cultivo de sonhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da avaliação da aprendizagem possuir a finalidade de 
auxiliar o educando na construção do conhecimento, não é isso que 
tem sido concretizado no cotidiano das escolas, que tem se detido à 
aplicação de provas com o objetivo de classificar o aluno através da 
nota e promovê-lo ou não para a série/ano seguinte. Destarte, “É 
fundamental resgatar o espaço de autonomia relativa do professor e 
da escola, perceber que existem coisas que podem ser feitas já, apesar, 
por exemplo, do sistema exigir notas, impor a seriação, etc” (VASCON-
CELLOS, 1998, p. 103).

As classes multisseriadas do campo são marcadas essencial-
mente pela heterogeneidade. No entanto, a avaliação da aprendiza-
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gem desenvolvida nessas turmas não se diferencia desse cenário. O 
paradigma curricular seriado, disciplinário e segmentado adotado nas 
escolas multissérie, desconsidera as especificidades culturais e as sin-
gularidades de cada sujeito. Nesse contexto, a avaliação tem operado 
no sentido de tentar garantir a homogeneidade, desconsiderando o 
tempo e o ritmo de aprender de cada indivíduo e contribuindo para 
ampliar a distorção idade-série e a reprovação escolar.

A avaliação da aprendizagem no contexto das classes multisse-
riadas do campo precisa, obrigatoriamente, dialogar com todas as re-
ferências, princípios e diretrizes produzidas por aqueles que defendem 
uma educação de qualidade para as escolas desse espaço. E dialogar 
também com os sujeitos múltiplos, dinâmicos e subjetivos que com 
seus modos de viver e produzir dinamizam o contexto campesino e a 
sala de aula.
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GÊNERO, RAÇA, DOCÊNCIA, EDUCAÇÃO 
DO CAMPO: MINHAS MEMÓRIAS SÃO NO 

FEMININO E VEM DE LONGE

Nayanna Reis Silva

RESUMO
Este texto, de caráter ensaístico, constitui-se como um recorte de um tra-
balho de memória que articula os marcadores de gênero, raça, docência e 
educação do campo. Tem como objetivo analisar as implicações de nossas 
trajetórias individuais na constituição da profissão docente. Nesse sentido, 
organiza-se em torno da seguinte questão: Como os marcadores de gênero e 
raça atravessam a minha condição de ser professora em uma escola do cam-
po? Do ponto de vista teórico-metodológico, a investigação fundamenta-se 
nos princípios epistemológicos da pesquisa qualitativa, inspirada nos pres-
supostos do método (auto)biográfico, no âmbito da escrita de memoriais. 
Utiliza-se a perspectiva do feminismo negro e decolonial, para emergir nas 
realidades da educação do campo a partir de vivências experienciadas na Es-
cola Família Agrícola do Municípios da Região de Irará. Em notas conclusivas, 
defende-se a noção de que as narrativas das mulheres negras que vivem o 
campo são consideradas enquanto potência aprendente e, por isso, precisam 
estar transversalizadas de forma mais explicita nos movimentos sociais do 
campo, na universidade e, quiçá nas escolas do campo.
Palavras-chave: Gênero. Raça. Docência. Educação do Campo.
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UM POUCO ANTES DESSAS PRIMEIRAS LETRAS

Nem sei ao certo quando essa história começa, se a cronologia 
do tempo consegue explicar o quanto essa terra tem memória. Memó-
ria de luta, memória feminina, memória de mulheres negras porque 
Minhas memórias são no feminino e vem de longe.1 Bem... começo no 
dia 6 de março de 2018 quando os meus pés, como um ato inaugural, 
pisaram pela primeira vez como professora essa terra, terra que aco-
lhia uma escola. Meus pés já haviam pisados muitas outras vezes há 
quase 4 anos antes desse dia, mas não como professora e sim como 
admiradora do trabalho, como técnica da Cooperativas dos Produtores 
Rurais de Irará – Coopril que é uma das parceiras da escola, mas depois 
de muito admirar, passar por espaços de formação-Especialização, 
espaços de luta com juventude, muita leitura, conferências e entre 
outros – admirar era pouco! Se fazia necessário colaborar com aquele 
projeto concretamente. Assim, comecei a insistir com uma das gesto-
ras da Associação Mantenedora da Escola família Agrícola da época 
para dar aula lá, mal sabia eu que naquele momento a escola passava 
por uma grande crise, gerada por questões políticas. De fato, o ano 
de 2018 para aquele pedaço de chão só estava começando e milhares 
de provações estariam por vim, e em fevereiro foi a primeira vez que 
eu presenciei a força das mulheres que ali trabalham e constroem a 
Escola Família Agrícola da Região de Irará – Efami.

A Efami, se localiza geograficamente na zona rural do município 
de Irará-BA, na comunidade rural Boca de Várzea, mas ela se localiza 
na luta de muito agricultores e agricultoras que construíram esse pro-
jeto porque observavam que a educação que seus filhas/os, neta/os, 
sobrinhas/os vivenciavam divergia, e muito, da realidade campesina 
que eles vivam. A Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra – Cediter 

1  Memorial, de caráter ensaístico, escrito no âmbito do componente Cultura, Sujeitos 
e Contextos do Campo, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação do 
Campo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – PPGEducampo/UFRB.
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ajudou nesse processo assim como o Disop Brasil, com as articulações 
com várias organizações, reuniões entidades da sociedade civil, conse-
lhos, mas foram os agricultores, agricultoras e a juventude que fizeram 
acontecer, os camponeses. Como disse o Manoel da Conceição Santos 
“Desorganizados, cada um vai brigar por ter raiva, seja do fazendeiro, 
do prefeito, do Ministério da Justiça e até da polícia. Mas não por ter 
poder, força de cobrança, a força social organizada” (SANTOS, 2007, 
p. 354). Os camponeses que se organizaram coletivamente para a 
construção da Efami se transversalizam com raça e gênero. Todavia é 
preciso voltar na cronologia para explicar o surgimento do nome Irará. 
A palavra Irará é indígena e significa “nascida do sol”.

Segundo o site da Prefeitura de Irará

Até o século XVII, a região era habitada pelos índios 
paiaiás, um subgrupo dos índios quiriris. A partir desse 
século, a região do atual município de Irará passou a fazer 
parte da sesmaria de Garcia d’Ávila, na Capitania da Baía 
de Todos os Santos. Suas terras foram exploradas pelos 
padres jesuítas, que chegaram pelo norte, pelo atual 
município de Água Fria. Duas correntes favoreceram 
o desbravamento dessa região: uma na direção oeste, 
pela serra de Irará (na busca de ouro e pedras preciosas) 
e outra ao leste, na caça ao gentio. Estas bandeiras dei-
xaram uma igreja na Vila de Bento Simões e um templo 
no arraial da Caroba (IRARÁ, s.d.).

Aqui fico pensando e me perguntando o quanto esse resumo 
esconde suor e sangue negro e indígena. Hoje com quase 30 mil 
habitantes, o município tem 4 comunidades de remanescentes qui-
lombolas reconhecidas, sendo que na escolas temos 3 professoras 
quilombolas. Um dia desses numas dessas muitas conversas longas 
de colegas que viajam entre vida pessoal, sociedade e um monte de 
outras coisas, uma dessas professoras quilombolas, me contou de uma 
fala que se referia ao povo de irará que ela gostou bastante: “Somos 
Paiaiás, Somos quilombola”. Então a gente já começa a imaginar quem 
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são esses agricultores e agricultoras construtoras de uma escola: São 
as filhas e filhos da resistência!

Este trabalho de pesquisa pauta-se no princípio da “organização 
as ideias”, ideias iniciadas em mim e, que se reverberam no meu objeto 
de estudo. Desse modo, fundamenta-se nas concepções epistemoló-
gicos da pesquisa qualitativa, inspirada nos pressupostos do método 
(auto)biográfico, no âmbito da escrita de memoriais. Para Bernardes 
e Velloso (2015, p. 247) “a escrita memorial, sob esse enfoque, cria 
possibilidades para iluminar as ações, os sentidos produzidos local e 
individualmente pelo produtor no curso de sua escrita”. Assim sendo, 
“acessar a memória, biografar-se, é também se encontrar com a pró-
pria voz e sua narratividade. É encontrar com uma maneira singular de 
produzir escrita e reflexão” (BERNARDES; VELLOSO, 2015, p. 247). E 
mais que isso, trata-se de “retomar a experiência do corpo, do espaço, 
dos sentidos, do vivido. [...] retomar as imagens e significâncias do 
que foi desenvolvido ao longo de nossa história pessoal” (BERNARDES; 
VELLOSO, 2015, p. 247), confrontadas com a memória coletiva.

POR ONDE SE CRUZAM IDENTIDADES INDIVIDUAIS E 
COLETIVAS

Somos filhas e filhos da resistência! Essa parte da história 
me lembra a minha própria história. Isso nos faz pensar o quanto a 
história coletiva está ligada com as histórias individuais. Minha Avó 
Valdira, nascida em Itiúba, e feita gente na fazenda Lagoa da Pedra, no 
município de Uauá, semiárido baiano, aprendeu a assinar seu nome 
na areia, teve como sonho a educação para seus descendentes, moveu 
céu e terras para que sua filha (Minha Mãe) estudasse, completa-se os 
estudos. Minha infância toda ouvi minha vó falando, “estuda minha fia, 
porque eu não tive oportunidade de estudar, não sei ler direito, nem 
escrever”. Minha mãe, por sua vez, planejou e enfrentou todos os obs-
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táculos possíveis financeiros, emocionais, sociais, para que eu tivesse 
um ensino de qualidade (para ela naquela época a escola particular 
era a melhor opção para o meu futuro), até hoje dói lembrar quantas 
vezes ela se abdicou de si mesma por mim, pelos meus estudos, não 
queria que ela precisa-se passar por tudo aquilo por mim, mas tento 
na maneira que posso orgulhar o sacrifício dela.

Preciso aqui dizer que, assim como a população de irará minha 
mãe e avó tem como ancestrais indígenas e negros/as. Durante os 
trabalhos de pesquisa para escrita deste texto conheci uma parte da 
história da minha família materna. Ao conversar com minha avó ela 
começou a me relatar sobre como aconteceu a ocupação da Fazenda 
da Lagoa da Pedra, infelizmente ainda não conheci onde minha avó 
cresceu, mas tenho muita vontade. Minha avó contou que a Fazen-
da Lagoa da Pedra era uma terra comunitária, que eles não tinham 
escritura, só chegavam e ocupavam, cuidavam da terra, sobreviviam 
e viviam da terra, o que chamamos de posseiros, essa prosa levou a 
ancestralidade da família dela: a mistura indígena e negra. Tal como 
asseguram Gomes e Reis (2007, p. 220) “muitos quilombolas situavam-
-se em terras devolutas, muitas das quais cobiçadas por fazendeiros 
interessados no avanço da fronteira agrícola”.

Ficar sabendo dessa história acionou minha curiosidade sobre 
minha família paterna. Meu Pai não é mais vivo, a pessoa ideal a per-
guntar isso foi minha Tia Ana – a memória viva da família apesar de 
não ser a mais velha – ela lembra de tudo, mandei mensagem para 
ela, e a resposta foi: “Seu avô nasceu na Usina São Carlos município de 
Santo Amaro e minha Mãe em Santo Amaro, depois ela foi para Usina 
São Carlos, Minha avó de Pai era de Nazaré das farinhas e avô nasceu 
no navio que veio da África e a família foi para engenho de Nazaré das 
Farinhas”. Segundo ela, Tio Fernando e Tia Isaura nasceram em Santo 
Amaro, Tia Ana e Ely (Meu Pai) na Usina São Carlos, Tia Rita na Usina 
Aliança. Essa conversa com minha Tia me trouxe uma felicidade que 
nem imaginei que sentiria, ela me falou do meu avô – não o conheci 
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– falou de como ele gostava de música, tinha vários instrumentos. Na 
minha vida inteira vi uma única foto do meu avô Antônio, e uma foto 
em preto branco. A foto retratava um homem negro retinto, de olhos 
rasgados, sério, sentado em uma cadeira. Eu sempre ouvi dos meus 
tios que eu tinha os olhos dele, talvez eu acho que tenha mais coisa 
dele e nem saiba – o gosto pela arte por exemplo, mas essa é uma 
outra prosa para um outro momento.

Continuando a falar sobre essa terra que me fiz professora. Pois 
bem, ela acolhe filhos e filhas de muitas terras, a Efami trabalha com 
Educação Profissional Média Integrada ao Técnico em Agropecuária 
com estudantes oriundos de 9 municípios2. Desses, 6 municípios3 com 
convênios com as prefeituras, a pedagogia da alternância4, bem como 
os princípios teóricos e epistemológicos da educação do campo regem 
o trabalho.

A Efami é um espaço formal e não formal de educação impor-
tante para as estratégias criativas e políticas de mudança na vida das 
comunidades e para mim. Sou professora de administração e economia 
rural. A pedagogia adotada pela escola me dá oportunidade durante as 
aula de ampliar o olhar para os mais diversos assuntos que dialogam 
com o componente e isso me leva a estudar e escutar a realidades dos 
meus alunos/as, esse processo tem acionado meu olhar sensível às 
necessidades deles e delas.

Os estudantes da Efami iniciam na escola a partir do 1º ano do 
Ensino Médio, que em média tem entre 14 e 15 anos, fase de muitas 
mudanças, um número maior de matérias, assuntos nunca antes vistos, 
um dinâmica escolar bem diferente das escolas anteriores do Ensino 

2  Irará, Pedrão, Ouriçangas, Coração de Maria, Água fria, Santanópolis, Salvador 
Catu e Santa Bárbara.
3  Irará, Pedrão, Ouriçangas, Coração de Maria, Água fria e Santanópolis.
4  A pedagogia da alternância constitui-se como “uma metodologia educativa 
desenvolvida pelos próprios agricultores familiares, para educação de seus filhos, 
na própria localidade de suas residências e tendo como base formativa o próprio 
conhecimento das famílias envolvidas” (COSTA; FREITAS; MARINHO, 2019, p. 145).
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Fundamental II. Os estudantes passam 15 dias em regime de internato 
na escola longe de casa e da família, sem contar com a individualidade 
e contextos de cada um deles e delas, todas essas questões constituem 
desafios a serem enfrentados pelos profissionais de educação da Efa-
mi. Particularmente, acho bem difícil, mas também acho que faz parte 
do processo e que a gente precisa estar aberto a escuta para repensar 
nossa conduta enquanto educador.

O espaço físico da escola, especialmente as áreas de produção 
onde encontramos diversas árvores frutíferas, flores, animais e entre 
outros, é um espaço de encantamento e contemplação. A possibilida-
de de dar aula debaixo de uma mangueira para falar de políticas pú-
blicas, cooperativismo, economia solidária abre-se como possibilidade 
de visitação as memórias de infância do quintal da minha casa, onde 
acredito que aprendi mais sobre política, de um ponto de vista mais 
humanizado do que na sala de aula.

Percebo que meus alunos e alunas são cheios de diversas 
inteligências e tecnologias e essa vivência me motiva a planejar e 
trazer outras metodologias e ferramentas para salas de aula e para os 
processos formativos de vida dos estudantes. Nas aulas tento sempre 
conversar sobre feminismos, gêneros, sexualidades e raça, observo as 
inquietações dos estudantes, a vontade de falar sem parar, os conflitos 
e processos de união das meninas e, isso tem me tocado de um modo 
bem particular.

Nessa terra, chamada Efami, conheci mulheres incríveis, gesto-
ras, mães, irmãs, merendeiras, monitoras, alunas, professoras, majo-
ritariamente negras e camponesas. Fiquei observando as relações, os 
olhares, as dificuldades, não tive como fugir: me via nelas! Acredito, 
portanto que esse trabalho de pesquisa é muito mais sobre mim, do 
que sobre elas. Talvez pudéssemos utilizar a metáfora do espelho e 
suas inversões: ao olhar para elas, olho para mim. E quiçá, elas também 
pudessem olhar para mim e também se enxergarem! Essas mulheres, 
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em maioria, cresceram sem se sentir representadas, ou inferiorizadas 
pela lógica do racismo.

Ao tratar sobre o mito da democracia racial Lélia Gonzalez 
(1983, p. 228) nos diz que “como todo mito, o da democracia racial 
oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproxima-
ção, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira espe-
cial sobre a mulher negra”. Assim, Lélia nos conta que o no imaginário 
construído, as mulheres negras se dividem em mulata do carnaval ou 
empregadas, e é o que a gente viu que foi feito com as expressões artís-
ticas que as grandes mídias reproduziam, nas novelas, nos filmes, nos 
desenhos. Nota-se que os repertórios de personagens eram sempre 
empobrecidos: ou a empregada, ou a representação da sedução, ou da 
barraqueira, e falando sério ninguém se via de verdade, não se sentia 
representada. Não tem outro nome é RACISMO. Penso que, a demo-
cracia racial é uma forma de tentar silenciar a gente, de enfraquecer 
ainda mais a construção das nossas autonomias, especialmente para 
nós, mulheres negras.

Lélia Gonzalez (1983), utiliza como suporte epistemológico a 
psicanálise de Freud e Lacan para construir a sua perspectiva. Desse 
modo chegou à conclusão que:

[...] consciência exclui o que memória inclui. Daí, na 
medida em que é o lugar da rejeição, consciência se 
expressa como discurso dominante (ou efeitos desse 
discurso) numa dada cultura, ocultando memória, me-
diante a imposição do que ela, consciência, afirma como 
a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo 
de cintura: por isso, ela fala através das mancadas do 
discurso da consciência (GONZALEZ, 1983, p. 226).

Desse modo, entendo que a consciência que Lélia se refere é 
algo imposto e passado a partir do convívio em sociedade, ela disfarça, 
relativiza a opressão, enquanto a memória lateja a dor, lateja as po-
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tências. A consciência e a memória estão em disputa na construção do 
nosso imaginário, por isso esse jogo de exclui e inclui.

Acredito que a arte é parte importante na construção estética 
do nosso imaginário, não apenas arte como entretenimento, mas 
arte formativa e interventiva na realidade. Lélia me fortalece a querer 
aprofundar nas memórias, como as mulheres negras e camponesas 
construíram e constroem suas autonomias. A gente precisa cada dia 
mais sistematizar nossas memórias, nossas dores, nossas alegrias, 
em artigos científicos ou quem sabe em roteiro de filme, pois bem cá 
estamos nessa feitura!

Tal como destacaram Gomes e Reis (2007):

Os debates contemporâneos sobre movimentos sociais 
no campo, em geral, negligenciam a experiência de 
negros escravos libertos e, principalmente, de quilom-
bolas na ocupação de terras e na expansão de fronteiras 
agrícolas e outras, várias partes do Brasil, desde o século 
XVII (GOMES; REIS, 2007, p. 206).

De certo modo, a negligência apontada por Gomes e Reis 
(2007), dialogam com o que Angela Davis (2016, p. 79) afirma: “Claro 
que classe é importante. É preciso compreender que classe informa 
raça. Mas raça também informa a classe. E gênero informa classe. Raça 
é a maneira que a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a 
forma como a raça é vivida”.

Sobre gênero e raça Grada Kilomba (2019) nos alerta

Devido ao Fato de que muitos debates contemporâneos 
abordaram a relação entre “raça” e gênero como para-
lelas, há uma tendência a equiparar sexismo e racismo. 
Feministas Brancas tentaram irresistivelmente fazer 
analogias entre suas experiências com o sexismo e as 
experiências de pessoas negras com o racismo, reduzin-
do ambas a uma forma similar de Opressão (KILOMBA, 
2019, p. 99).
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Nesta linha de pensamento, “não podemos entender de modo 
mecânico o gênero e a opressão racial como paralelos porque ambos 
afetam e posicionam grupos de pessoas de formas diferentes e, no 
caso das mulheres negras elas se entrelaçam” (KILOMBA, 2019, p. 
100). Dialogando com o que afirma Kilomba e recorrendo a Bell Hooks 
(2019, p. 180) é possível afirmar que “o racismo sexual levou mulheres 
negras a serem as que mais sofrem com a necessidade da sociedade 
de degradar e desvalorizar mulheres”. Por isso, devemos olhar com-
cuidado para gênero e raça, entender suas conjecturas, contextos e 
os sujeitos. Nesta mesma direção Cabnal (2018) e Lugones (2014) nos 
fazem pensar como o gênero foi usado como ferramenta de violência 
e, quanto ainda precisamos combater essa violência. Por esta via de 
entendimento, “descolonizar o gênero é necessariamente uma práxis. 
É decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e 
capitalista heterossexualizada visando uma transformação vivida do 
social” (LUGONES, 2014, p. 940).

Estas provocações acionam meu olhar para pensar sobre a dis-
puta de narrativas dentro dos movimentos sociais do campo. Acredito 
que não é mais interessante pautar a história do campo brasileiro e 
nem construir uma luta negligenciando raça e gênero. Torna-se urgente 
visibilizar essas histórias que são coletivas, mas também são individuais. 
Por essa razão, mais uma vez volto as minhas memórias, para assim falar 
de nossas histórias, reivindicar o nosso destaque ao lembrar dos már-
tires da educação do campo. Esse debate me lança para outra questão 
que orbita a constituição do ser professora: Como ensinar para minha 
aluna quilombola que a educação do campo surge dos povos europeus 
que aqui desembarcaram e, não destacar a resistência das avós delas, 
plantando mandioca, fazendo beiju e vendendo na feira?

Pois bem, “com uma tradição secular de resistência, esses 
quilombolas, como noutras regiões do Brasil, atravessaram o século 
XX” (GOMES; REIS, 2007, p. 232). É essa resistência que me fez chegar 
nessa terra no dia 6 de março de 2018, para ser professora. Foi a re-
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sistência da minha avó que trançava a palha do licurizeiro para fazer 
chapéu que me fez chegar até aqui. Minha avó que costurava, tinha 
criação de animais, que plantava melancia, abóbora, feijão! Foi com 
ela que aprendi a respeitar a terra, o campo, a amar e me dedicar às 
questões agrárias. Foi ela que me deu a primeira formação política. E 
quem sabe, não foi com ela que também aprendi a ser professora?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“[...] às vezes, preferimos não lembrar,  
mas, na verdade não se pode esquecer”

(Kilomba).

Recorro aos escritos de Grada Kilomba (2019) para inspirar as 
conclusões deste texto que, fora dessas páginas, continua a ressoar 
em mim. Acredito que ao narrar nossas histórias, nossas memórias se 
constituem como potencial aprendente para nós e para outros/as.

Assim como Kilomba (2019, p. 28), parto do princípio de que 
“enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha 
própria realidade, a autora e a autoridade na minha própria história. 
Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colo-
nial predeterminou”. Assim sendo, tomo essas palavras para anunciar 
as considerações de um texto narrativo que se opõe a um projeto 
colonial que secularmente tem deixado marcas em mim, nos meus e 
nas minhas.

O latejar da dor da perda do Meu Pai me levou a uma busca 
por identidade, foi nesse processo de dor que me enxerguei e me au-
todeclarei negra. Para isso, mergulhei nas memórias do que vivemos 
(eu e Meu Pai), do que não foi dito, daquilo que foi negado. Aprendi e 
entendi que minha outra referência “Pretinha” (segundo ela mesma) 
e camponesa, Minha avó materna, não vai viver para sempre e que 
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eu preciso agora beber da fonte das memórias dela. Ser professora, 
mulher e negra marca minha trajetória e me faz olhar o que veio de 
longe, me faz mergulhar nas memórias da minha avó, do que foi, e, 
assim aprender!

Antes, porém de finalizar este texto, cabe destacar que, o título 
desta comunicação recorre a expressão “vem de longe” para dizer que 
minhas memórias vêm do continente Africano, de Itiúba, Uauá, Eucli-
des da Cunha, Santo Amaro, Irará, vem de longe do fundo da minha 
alma, vem da dor e da alegria de mulheres negras. Não me formei 
pedagoga, nem tenho licenciatura, 4 anos depois de formada em ba-
charel em administração, a docência foi uma descoberta! A docência é 
o novo, é o que eu faço com as minhas memórias. Não é um trabalho 
reconhecido e bem valorizado, mas é a minha teimosia, é a minha luta 
e não construo só. Construo com outras mulheres negras! O mestrado 
em Educação do Campo na UFRB surge como espaço de formação e 
reivindicação das narrativas dessas mulheres que me ajudam a salva-
guardar nossas memórias, salvaguardando nossa luta. Considero que 
as leituras de autoras e autores que dialogam com gênero e raça são 
grande contribuição na educação do campo, porém acredito que as 
narrativas das mulheres negras que vivem o campo precisam estar pre-
cisam estar transversalizadas de forma mais explicita nos movimentos 
sociais do campo, na universidade e quiçá nas escolas do campo.

Tenho ainda muito a conhecer das mulheres negras que encon-
trei nessa terra fértil que gera a Efami. Encerro aqui, mas continuo na 
busca das práxis de um outro dia, um outro dia decolonial, feminista, 
antirracista e cheio de “memórias no feminino e que vem de longe”.
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A VIOLÊNCIA (IN)VISIBILIZADA: 
MULHERES/ESTUDANTES DO  

CAMPO EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE DE GÊNERO

Tatiane dos Santos Moreira 
Sandra Santos de Araújo 

RESUMO
Este projeto de intervenção realizado no Colégio Cônego Cupertino de Lacer-
da, cidade de Feira de Santana, Bahia foi aplicado após a seguinte situação 
problema Como a gestão escolar juntamente com o PSE consegue trabalhar 
violência contra mulher na escola da zona rural? Tendo como objetivo geral: 
desenvolver estratégias de enfrentamento da situação de violências em que 
os alunos se encontram como ação de intervenção do PSE e os objetivos espe-
cíficos: identificar as formas de violência sofrida pelos alunos da instituição; 
discutir com os alunos sobre o tema Violência como ação do PSE; orientar 
os alunos em situação de violência de gênero para desenvolver estratégias 
de enfrentamento. Para o referencial teórico, foram utilizado os estudos 
de Caldart (2012) sobre Educação do Campo; Ristum (2010), Lyra (2010) 
Saffioti (1995) sobre violência doméstica. Foi utilizada a pesquisa aplicada de 
abordagem qualitativa, sendo utilizada a pesquisa-ação como procedimentos 
técnicos. Para produção de informações foram utilizados o instrumento roda 
de conversa e palestra. O resultado apresentou, caso de pessoas em situação 
de violência, sendo as mais comuns a doméstica e a sexual.
Palavras-chave: Empoderamento. Cenário Escolar. População do Campo.
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A violência contra a mulher trata-se de um fenômeno social 
que pode atingir a qualquer classe econômica, podendo ser a causa 
de trauma psicológico, sequela física e emocional e pode atingir aos 
demais integrantes das famílias que vivenciam esta problemática. A 
presente edição do Atlas da Violência indica que houve um cresci-
mento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 
assassinatos por dia, totalizando 4.936 mulheres mortas.

Discutir a violência contra mulher no contexto da educação 
do campo constitui uma proposta necessária e oportuna, na medida 
em que se busca desenvolver uma postura crítica nos/as estudantes 
em relação aos processos de naturalização e banalização da violência 
no campo.

No que diz respeito à violência, mesmo com as dificuldades 
e as limitações que a escola do campo passa, o processo de identifi-
cação dos sinais e sintomas podem ser percebidos pelos professores 
desde que exista um entrosamento entre docentes e discentes pos-
sibilitando o acompanhamento periódico e a revelação pelas vítimas 
dos casos de violência.

Dentro das iniciativas governamentais para amenizar os danos 
sofridos por esses adolescentes surge o Programa Saúde na escola – 
PSE, interministerial – Ministério de Saúde e de Educação, instituído em 
5 de dezembro de 2007, decreto 6.286. Tem por finalidade contribuir 
com a formação integral dos estudantes da rede pública de Educação 
Básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 
O programa faz o atendimento direto a criança e ao adolescente na 
escola. Por isso, as ações do PSE devem estar inseridas no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) da escola.

Segundo Brasil (2011), o PSE vem para cooperar com as in-
tervenções na concepção do desenvolvimento integral e oportunizar 
a comunidade escolar a participação em programas e projetos que 
articulem Saúde e Educação.
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O ambiente escolar é um local indicado para que estes conhe-
cimentos possam ser trabalhados de forma pedagógica, possibilitando 
aos alunos com extensão a seus familiares e a comunidade escolar, 
uma melhor compreensão do conceito de qualidade de vida, o enten-
dimento de que a educação, a saúde, são uns dos itens que compõem 
este conceito, e a partir daí, estudar o local onde se vive, suas necessi-
dades, dificuldades e ações necessárias a curto, médio e longo prazo.

O presente trabalho tem o objetivo desenvolver estratégias 
de enfrentamento da situação de violência em que os/as alunos/as 
se encontram como ação de intervenção do PSE (Programa Saúde na 
Escola). Os objetivos específicos: identificar as formas de violência 
sofrida pelos alunos da instituição; discutir com os alunos sobre o 
tema Violência como ação do PSE; orientar os alunos em situação de 
violência para desenvolver estratégias de enfrentamento.

Como percurso metodológico foi utilizado no presente estudo 
do ponto de vista da natureza: pesquisa aplicada; dos objetivos: ex-
ploratória e do ponto de vista do problema: abordagem qualitativa. 
Para Triviños (2012), a pesquisa exploratória visa ampliar a experiência 
do pesquisador em torno de um determinado problema, o aprofun-
damento de uma hipótese e delimitar ou manejar com segurança 
uma teoria, entre outras. Segundo Gil (2017), a principal finalidade da 
pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 
e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos para 
estudos posteriores.

De acordo com Creswell (2010), a pesquisa qualitativa consiste 
em um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos 
ou os grupos atribuem a um problema humano ou social. Com relação 
à sua natureza, o estudo teve caráter de pesquisa aplicada, pois para 
Hetkowski et al. (2014) é o envolvimento do/a pesquisador/a com o 
lócus de pesquisa e seus sujeitos (engajamento) que irá determinar a 
identificação de problemáticas e as possibilidades de contribuições (in-
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tervenção) de acordo com a sua formação, experiências profissionais e 
referenciais teóricos (pesquisa acadêmica).

Nessa linha de entendimento quanto aos procedimentos técnicos, 
foi utilizada a pesquisa participante que se caracteriza pelo envolvimen-
to e identificação da pesquisadora com as pessoas investigadas. Para Gil 
(2017) a pesquisa-participante é aquela na qual o/a pesquisador/a não 
se comporta de forma passiva. Nessa perspectiva, foi escolhida a verten-
te narrativa como método de trabalho para desenvolver a pesquisa. Para 
Moura e Lima (2013), trabalhar com narrativas evidencia-se como um 
estudo em que o pesquisador procura treinar o olhar para compreender 
as categorias que emergem do discurso dos sujeitos.

O lócus escolhido para essa pesquisa foi o Colégio Estadual 
Cônego Cupertino de Lacerda, situada no distrito Bonfim de Feira, na 
zona rural da cidade de Feira de Santana. A escola funciona nos três 
turnos com o total de 410 alunos/as, sendo: 95 alunos/as no Ensino 
Fundamental II, 226 alunos/as no Ensino Médio, 85 Educação de Jo-
vens e Adultos e 4 Educação Especial. Os sujeitos da pesquisa foram 
duzentos e vinte e seis alunos/as matriculados/as e frequentes do 1ª, 
2ª e 3ª série do Ensino Médio, na faixa etária de 15 a 22 anos, nos 
turnos matutino e vespertino do Colégio citado e que aceitaram parti-
cipar do estudo, conforme Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE) devidamente assinado pelos/as pais/mães e/ou responsáveis.

Na escolha dos sujeitos, optamos pelas turmas que ministro 
aulas de Educação Física. No ano de 2016 o colégio aderiu O Projeto 
Juventude em Ação (JA): construindo agenda 21 nas escolas, que tem 
como objetivo promover a formação de Comissões de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida – COM-VIDA e elaboração da Agenda 21, no âmbito 
das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, através de ações 
de mobilização, articulação e organização da comunidade escolar, pro-
movendo, em particular, o protagonismo juvenil em consonância com 
as políticas públicas (BRASIL, 2011). A primeira fase do JA foi executar a 
“Oficina do Futuro” com a comunidade escolar – “Árvores dos Sonhos e 
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Pedras no Caminho” conforme a orientação do projeto. Os/as alunos/as 
responderam às seguintes perguntas: Como é a escola dos seus sonhos? 
Quais são as pedras que dificultam alcançarmos nossos sonhos? Um 
dos itens levantados pelos/as alunos/as foram aulas mais prazerosas e 
diferentes e como sugestão eles solicitaram palestras educativas.

A partir do acesso a esse questionário por ser vice-diretora e 
professora da unidade escolar, responsável pelo projeto na escola, em 
fevereiro de 2017 na jornada pedagógica, apresentei aos/às professo-
res/as a proposta de trabalharmos com a temática Violência doméstica 
e sexual. Essa iniciativa ocorreu após a ação do evento “Saúde em Foco” 
no ano de 2016, etapa do projeto JA, em que o PSE levou para escola 
especialista em diversas áreas, para falar sobre: Atividade Física e Saúde; 
Obesidade e Hipertensão; Depressão e Suicídio e Saúde da mulher: Cân-
cer de mama; enfermeira para aferição de pressão e teste de glicemia; 
nutricionista para avaliação antropométrica e orientações alimentares.

A palestrante da temática Depressão e Suicídio sinalizou a 
necessidade de um olhar mais carinhoso para as meninas da nossa 
escola, pois em conversas individuais, após o evento, algumas soli-
citaram ajuda para resolver questões relacionadas com maus tratos 
em casa, vontade de desaparecer/sumir e de se matar. Nesta etapa, 
denominada 2, usando o critério de facilidade de contato com os/as 
alunos/as, pois ministro aulas no Ensino Médio dos turnos matutino 
e vespertino, foram selecionados/as 226 alunos/as do Ensino Médio 
como público-alvo. Foi reaplicado o questionário deste público em 
maio de 2017. Foram descartados nesta etapa as letras ilegíveis ou 
respostas desconexas, totalizando 200 questionários.

O procedimento ocorreu na seguinte forma: iniciando a expla-
nação sobre o projeto JA para todas as turmas, explicando as etapas 
do projeto de forma sucinta. Foi passado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) para os alunos que entregarem aos/às 
responsáveis e devolveram na aula seguinte de Educação Física de-
vidamente assinada. Posteriormente foi aplicado o questionário nas 
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turmas utilizando o horário de aula da professora. Na etapa seguinte, 
após o levantamento dos problemas relatados nos questionários pelo 
público-alvo, foi realizada uma reunião com os/as professores/as que 
ministravam aulas nas turmas selecionadas para o projeto, sendo ex-
plicado como se desenvolveria a intervenção.

Foi decidido que o projeto teria sua culminância no último dia 
de aula do II ciclo (unidade) e o produto seria uma produção escrita: 
Jornal Cupertino de Lacerda e os/as alunos/as envolvidos/as apresenta-
ram poesias, músicas e danças sobre a temática valorização da mulher. 
Na etapa 4, foi realizada, no mês de julho, uma roda de conversa em 
sala de aula na disciplina de Educação Física, com o público-alvo, abor-
dando a seguinte temática: Violência – O que você entende por ela? 
Tendo como objetivo sensibilizar os/as estudantes sobre as diversas 
formas de violência, para tal foi explanado os vários tipos de violência 
e em seguida feitas as perguntas previamente elaboradas.

A atividade procedeu com a divisão da turma em grupos de no 
máximo cinco pessoas, o que facilitou a interação e o debate da temá-
tica supracitada. Posteriormente foi solicitada a confecção de cartazes 
para socialização e divulgação o que foi apreendido do assunto. Na eta-
pa 5, ocorreu o aprofundamento da temática com a leitura em jornais 
e revistas pelos/as estudantes sobre o assunto, mostra de pequenos 
vídeos sobre os vários tipos de violência, fichamento no caderno sobre 
os assuntos relacionados à Mulher-violência-empoderamento e, a 
elaboração de perguntas ligadas ao assunto para serem fomentadas na 
palestra realizada após esta etapa. Na etapa 6, foi realizada a palestra 
com a Delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher 
da Feira de Santana (Deam), aberta para toda a comunidade escolar.

O slogan do evento: Seja Mulher da sua própria Vida. O tema 
abordado: Violência Contra Mulher – Enfrentamento e Conquistas. A 
palestra aconteceu no pátio da escola todo ornamentado com cartazes 
alusivos ao tema que foram elaborados pelos/as estudantes na etapa 
cinco. A abertura aconteceu com apresentação musical dos/as alunos/
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as do 2º ano com paródias alusivas ao tema empoderamento femini-
no. Ao término da explanação ocorreram as resoluções das questões 
elaboradas pelos/as alunos/as na etapa anterior e o atendimento 
individual de 4 alunas que estavam passando por questões gravíssimas 
de violência.

Esse atendimento aconteceu numa sala reservada, cada es-
tudante teve o tempo de vinte minutos a sós com a delegada. Nesta 
etapa 7, o produto final desta intervenção foi à produção coletiva 
(alunos/as do Ensino Fundamental e do Médio, professores/as da área 
de linguagens) do Jornal Cupertino de Lacerda que abordou o tema 
Violência contra mulher e o seu empoderamento, que circulou dentro 
da unidade escolar – UE. O lançamento do Jornal foi realizado no pátio 
da escola com uma programação cultural que contou com: apresen-
tação de paródias, poesias, danças e musical pelos alunos do Ensino 
Médio. Este evento contou com a presença dos/as alunos/as da escola 
municipal vizinha.

Como resultados e discussões foi percebido que a ação “Saúde 
em Foco” foi um sucesso, muitos/as alunos/as tinham uma ideia distor-
cida do assunto violência doméstica e em algumas falas percebeu-se 
uma postura de submissão e aceitação da não valorização da figura fe-
minina. O fato de morar na zona rural (roça) foi determinante para este 
ocorrido; e o de morar distante do centro urbano é um complicador 
para a não denúncia de possíveis agressões físicas e verbais. Algumas 
alunas relataram o uso de bebida alcoólica pelos seus cônjuges ou pe-
los pais, como estopim para a ocorrência de violência dentro de casa. 
Durante a aplicação desta intervenção até a produção do jornal do 
Cupertino, foi percebido o aumento do número de conversas informais 
a respeito da temática; algumas alunas procuraram individualmente 
para falar que estavam sofrendo abusos sexuais e não sabiam o que 
fazer porque os molestadores eram seus pais e/ou padrastos.

As alunas que praticavam a autoflagelação devido aos abusos 
sexuais foram direcionadas ao atendimento especializado nos Cen-
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tros de Atenção Psicossocial (Caps) de Feira de Santana. As meninas 
selecionadas para conversar individualmente com a delegada, foram 
os casos mais graves que motivou a aplicação esta intervenção: Aluna 
1 (16 anos): automutilação por sentir-se culpada pelas tentativas de 
violência sexual do padrasto; aluna 2 (17 anos): violência doméstica – 
marido batia por motivo fútil, a casa onde moravam quem construiu 
foi o marido, porém o terreno pertencia a família da aluna; ela colocava 
para fora, ele se recusava, porque dizia que a casa era dele – agressões 
com garfos no pescoço, tentativa de assassinato com atropelo de moto, 
quebra de eletrodoméstico na aluna.

A aluna não abandonava o lar porque achava que perderia 
os direitos; aluna 3 (16 anos): namorado ameaçava matar caso ela a 
deixasse, batia com frequência; aluna 4 (15 anos): molestada pelo pai 
– fugiu de casa não sabia como falar sobre o ocorrido com a família. 
Finalizando este presente estudo, aponta-se que ações educativas 
pautadas em um projeto de educação voltada para a realidade da 
população do campo se faz necessário e urgente.

Esta intervenção propõe um novo olhar para a Educação do 
Campo e as suas particularidades, outras metodologias podem gerar 
resultados positivos acerca da questão problema. Estudos com meto-
dologias robustas e sustentadas em pesquisa participante devem ser 
desenvolvidas no cenário escolar, focando a saúde dos adolescentes e 
seus contextos sociais. Não considero este estudo acabado, pois o am-
biente é um campo rico para pesquisa e releituras/ ressignificação de 
mesmo problema a depender do olhar de quem observa. Sugiro mais 
estudos sobre a temática violência e suas novas vertentes, a exemplo 
cyberbulling, intolerância religiosa, abandono de incapaz, entre outros.
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PALMAS DE MONTE ALTO-BA
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RESUMO
Esta pesquisa visa discutir as relações de gênero na escola do campo do/
no Colégio Municipal Castro Alves e seus imbricamentos necessários para 
compreendermos aspectos da organização das relações humanas ao longo 
da história. Para tanto, tem como objetivo compreender os perfis dos/
das estudantes do Ensino Fundamental II sobre as concepções de gênero 
na sociedade. Buscando, disseminar as culturas de respeito, autonomia 
de gênero, da não violência e submissão feminina. Aborda o conceito de 
intersecionalidade para colaborar para a elevação de estudos e práticas de 
respeito, justiça e valorização das mulheres na sociedade montealtense do 
8º e 9º anos e proporcionar momentos de aprendizagens capazes de atenuar 
o índice de violência contra as mulheres. Para realizar este estudo, buscamos 
aparato teórico em autoras que discutem as questões de gênero, tais como 
Medeiros (2008) Soihet (1997), Scott (1995) e Collins (2015) a pesquisa con-
siste na promoção de espaços e tempos reflexivo-formativos para auxiliar na 
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superação da desigualdade de gênero. Esperamos promover a compreensão 
da desigualdade de gênero e capacitar os adolescentes/jovens sobre a lei 
Maria da Penha, e propiciar o conhecimento, enquanto sujeitos autônomos 
e construtores históricos de uma nova concepção de gênero.
Palavras-chave: Educação do campo. Gênero. Interseccionalidade.

INTRODUÇÃO

A opressão de gênero está diretamente ligada ao avanço da 
sociedade industrial capitalista e da sua postura patriarcal com ideia 
de propriedade sobre as mulheres historicamente construído. Visan-
do minimizar e descontruir os conceitos das relações de gênero que 
inferioriza as mulheres que esse artigo apresenta algumas reflexões 
iniciais de uma pesquisa que busca tecer indagações sobre o lugar das 
temáticas de gênero e raça no Ensino Fundamental II na Educação do 
Campo no Colégio Municipal Castro Alves. Num primeiro momento, 
foi elaborada uma breve reflexão teórica sobre o cruzamento das 
questões de classe, raça e gênero nas relações sociais que estruturam 
a sociedade e, consequentemente, os movimentos sociais do campo.

A separação entre escola e vivencias, ou entre educação e 
gênero, constitui em uma das causas de um processo histórico que 
condiciona a forma de submissão das mulheres do campo, sendo 
uma educação que subordina, que não emancipa, e que se erige em 
condição fundamental para a equidade dos sujeitos. Este trabalho 
visa discutir as relações de gênero na escola do campo do/no Colégio 
Municipal Castro Alves (CMCA) e seus imbricamentos necessários para 
compreendermos os aspectos da organização das relações humanas 
ao longo da história.

A educação escolar da sede do município de Palmas de Mon-
te Alto-BA, em paralelo ao do campo possui o mesmo bojo teórico, 
todavia as escolas do campo possuem uma parte das de disciplinas 
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diversificadas que procura minimizar diferenças curriculares e respei-
tar a particularidades de cada contexto. No CMCA, uma das disciplinas 
escolhidas foi Técnicas Agrícolas, que são oferecidas aos professores 
como complemento das disciplinas obrigatórias do currículo escolar, 
desvalorizando-as, visto que os professores na maioria da sede do mu-
nicípio não possuem a formação adequada para ministrar os compo-
nentes específicos da escola do campo, na realidade, essa concepção 
de educação rural evidencia a racionalidade que sustenta a dicotomia 
campo-cidade. Conforme argumenta Baptista,

[...] a educação rural nunca foi alvo de interesse dos 
governantes, ficando sempre relegada ao segundo ou 
terceiro plano, “apêndice” da educação urbana. Foi e é 
uma educação que se limita à transmissão dos conheci-
mentos já elaborados e levados aos alunos da zona rural 
com a mesma metodologia usada nas escolas da cidade 
(BAPTISTA, 2003, p. 20-21).

No bojo dos nossos estudos evidencia que a crescente urbani-
zação e fortalecimento das cidades como centro produtivo e cultural, 
é reforçado um projeto da educação rural como instrumento de 
perpetuação da exploração produtiva no campo. Embora a cidade se 
desponte como o referente ordenador do moderno, do progresso, o 
campo permanece como lugar de produção agropecuária e de forneci-
mento de uma mão de obra precarizada e barata.

Além desse descaso com a concepção territorial entre campo e 
cidade, nos deparamos com mentalidades estereotipadas dos sujeitos, 
alunos/as a respeito das concepções de gênero, onde os discentes de 
forma simbólicas delimitam o papel de homens e mulheres no convívio 
social, as meninas têm como objeto casar e ter filhos (não necessa-
riamente nessa ordem), sem perspectivas de adentrar os espaços 
profissionalizantes públicos, o preocupante não é a opção escolhida de 
ser “dona do lar”, mas a negação do avanço escolar, sem perspectiva 
de continuar no Ensino Médio na sede do município, afim de angariar 
outras profissões. Para Guacira Louro,



644COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

[...] a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos 
e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não 
pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos 
pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. 
Através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, 
aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, 
também, que os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses 
modelos (LOURO, 1997, p. 58, 64).

Com base na ideia da autora é possível asseverar que a escola, 
caso não busque promover uma educação para a liberdade e autono-
mia, poderá perpetuar preconceitos e discriminações entre homens/
mulheres, todavia ao propor uma pedagogia engajada e significativa 
será capaz de construir um novo bojo histórico de equidade nas rela-
ções de gênero. Em análise as ações das meninas do CMCA, é possível 
perceber que frequentemente as estudantes, participavam ativamente 
dos eventos escolares, culminâncias e dramatizações, porém a medida 
que iam crescendo e arrumavam namorados em seu convívio esco-
lar, acabavam por não fazerem mais parte dos trabalhos expositivos 
desenvolvido na unidade escolar por “estarem namorando”. Visando 
promover um estudo sobre a educação de gênero, é que propomos 
este artigo.

A pesquisa está dividida em quatro seções: a primeira seção 
é: o contexto e a emergência de um campo de estudos sobre Gênero, 
este debate se faz fundamental na compreensão de que dos papeis de 
gênero de forma interseccional, aparatos históricos; a segunda seção 
aborda; um estudo alternativo sobre as concepções de gênero no Ensi-
no Fundamental, a emancipação efetiva das mulheres e da população 
negra, o que possibilitaria a igualdade social; a terceira seção é Análise 
e discussão dos papeis de gênero através de oficinas capazes de des-
contruir preocupações que estão adentrando a Educação do Campo na 
atualidade e a quarta seção são as considerações finais.
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OBJETIVO GERAL

Compreender os perfis dos/das estudantes do Ensino Funda-
mental II sobre as concepções de gênero na sociedade. Buscando, 
disseminar as culturas de respeito, autonomia de gênero, da não 
violência e submissão feminina.

O CONTEXTO E A EMERGÊNCIA DE UM CAMPO DE 
ESTUDOS SOBRE GÊNERO

Trabalhar na educação do campo nos permite analisar como 
as relações de gênero são permeados de marcadores sociais que in-
ferioriza mulheres, sua importância na contexto histórico e vivências. 
Repensar o papel da mulher na sociedade, reconstruir ou criar uma 
“nova história de mulheres e homens”, transformando paradigmas, 
inclusive, científicos e disciplinares, urgindo a tarefa de contextualizar 
e compreender – também temporalmente nas diferentes culturas, 
conjunturas sociais, econômicas, políticas e históricas. Tarefa que não 
eximia a imperiosa análise histórica sobre os significados “funcionais” 
da manutenção dos papéis tradicionais de gênero a cada sociedade 
(SCOTT, 1995).

Cabe destacar que a escola desempenha um papel importante 
na construção das identidades de gênero e das identidades sexuais, 
pois, como parte de uma sociedade que discrimina, ela produz e repro-
duz desigualdades de gênero, raça, etnia, bem como se constitui em 
um espaço generificado (LOURO, 1997), ainda convém lembrar, que 
um dos principais objetivos da escola consiste em ampliar os conheci-
mentos de seus atores sociais (alunos e professores), devendo ser um 
espaço de produção de saber, questionamento e aprofundamento de 
toda e qualquer questão que seja do interesse dos/as alunos/as. Tendo 
como base esses aportes que afligem a realidade das alunas do campo, 
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compreendemos a urgência de discutirmos, de forma mais aprofun-
dada, as questões de gênero e sexualidade na escola, no âmbito do 
Ensino Fundamental, bem como o desenvolvimento de projetos com 
crianças e adolescentes.

Dessa forma, devemos propor uma pedagogia engajada, 
significar/experiência aos estudantes do/no campo, como prática 
de liberdade sinalizada por hooks (2013) faz com que o estudo das 
relações de gêneros no espaço educacional seja elemento constitutivo 
do saber da experiência com significado, onde todos os inseridos no 
processo – homes/mulheres – tenham protagonismo do saber para a 
autonomia de igualdades nas relações de gêneros.

Notamos no bojo dos nossos estudos que no campo, permane-
ce ainda a ideia de família nuclear, com papéis bem definidos entre os 
membros e tendo a figura masculina o “chefe” da família (MEDEIROS, 
2008). Apesar das muitas transformações ocorridas na sociedade, 
mulheres com participação maior nas tomadas de decisões, pouco 
acrescenta a mentalidade dos papeis de gênero na equidade de direi-
tos. Mudanças essas, exposta no fato das mulheres estarem inserindo 
da gestão do lote, que se deve ao fato da titulação da propriedade sair 
no nome dos cônjuges. Todavia, apesar do discurso de que a mulher 
também toma as decisões, quem toma a iniciativa e decidir tudo é o 
homem. Acrescenta ainda o marcador discriminatório de gênero onde, 
Michelle Perrot (2007) aponta que ao longo da história as mulheres 
sempre trabalharam, mas raramente suas atividades são vistas como 
um trabalho e é comum serem reconhecidas como “ajuda”.

No que tange a questão inferioridade do trabalho feminino está 
restrita ao trabalho executadu pela mulher no interior do lote. Tanto 
na esfera dos afazeres doméstico, o cuidado da casa, filhos, da horta e 
a “ajuda” prestada ao marido. O desprestígio do trabalho feminino é 
interpretado por alguns autores (MELO; SABBATO, 2008) pelo fato de 
ser este um trabalho reprodutivo, repetitivo, feito à mesma maneira 
diariamente, em detrimento ao trabalho produtivo executado pelo 
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homem, visto que na última etapa produzirá algum rendimento que 
garantirá o sustento da família .

Para Saffioti (2004) as formas de dominação não estão necessa-
riamente no nível do espaço doméstico e da casa, mas essas opressões 
orquestram a forma como é reproduzida a exploração de classe, pelo 
trabalho, e em outras esferas da sociedade. Deste modo, a autora 
evidenciou que a ordem das opressões na sociedade humana é muito 
complexa, uma vez que resulta de três hierarquias/contradições que 
formam um nó do qual participam o gênero, a etnia/raça e a classe 
(SAFFIOTI, 2004, p. 115).

Corroborando com esse pensamento Soihet (1997) ressalta que 
existem inumeras razões para defender a submissão feminina em vez 
da dominação masculina. Os órgãos genitais se tornaram uma fonte de 
reflexão e compreensão do poder, majestade, coragem e racionalidade 
dos homens. Dessa forma, a educação do campo deve ser ocupada no 
sentido de mudança na própria escola, pensada em conjunto com uma 
mudança estrutural da sociedade.

Reconhecer essa problemática social e descontruir na escola, 
através do conceito de interseccionalidade, marcadores sociais que 
inferioriza, discrimina e vitimiza mulheres é o basilar para uma edu-
cação autônoma e libertadora nas escolas do/no campo. As autoras e 
feministas negras Patrícia Hill Collins (2015) e Ângela Davis (1983) por 
meio do conceito de interseccionalidade, com ênfase para as conexões 
entre conhecimento, desigualdades e justiça social. Como afirma 
Collins (2015, p. 2), trata-se de compreender que os fenômenos sociais 
de classe, raça e gênero “se constroem reciprocamente e como tal dão 
forma a desigualdades sociais complexas”.

A autora destaca tanto a dimensão da dominação e da opressão 
presente nessas categorias, como também a dimensão da identidade 
coletiva e da luta política (COLLINS, 2015). Collins e Davis destacam, 
sobretudo, o modo como o gênero, a raça e a classe produzem conjun-
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tamente as hierarquias que colocam as mulheres negras em posição 
de maior desvantagem.

Ao mesmo tempo, que não se considera a participação desses 
grupos na atualidade, invisibilizando esses sujeitos nas escolas do cam-
po, notamos que muitas das pesquisas encontradas estão vinculadas 
aos sujeitos quilombolas e indígenas e a sua participação e reconhe-
cimento como sujeitos da educação do campo, por fazer parte de um 
sistema mais amplo em que o racismo é institucional, também acaba 
por reforçar e reproduzir uma série de estereótipos.

A pesquisa, se faz fundamental na compreensão de que é 
a interseccionalidade, e gênero como necessidades históricas da 
sociedade, visto que, essas categorias se relacionam mutuamente e 
apresentam especificidades para a luta de direitos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: UM ESTUDO 
ALTERNATIVO SOBRE AS CONCEPÇÕES DE GÊNERO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL

A metodologia proposta e aplicada na pesquisa que deu origem 
a esse artigo de cunho qualitativo, promovida no Colégio Municipal 
Castro Alves, com auxílio de materiais e métodos expositivos, pontu-
ando as relações de gênero no ambiente escolar.

Para a construção deste trabalho foi realizada 3 oficinas com 
alunos do 8º e 9º ano “A” do Ensino Fundamental II na zona rural da 
cidade de Palmas de Monte Alto-BA, para observar a evidência do 
preconceito de gênero entre o alunado em processo educacional, ao 
iniciarmos as atividades formativas e flexivas propomos três oficinas: 
a primeira – as mulheres no campo e sua importação na sociedade 
gênero e simbologia (SOIHET, 1997; MEDEIROS, 2008), a segunda – 
Construção das identidades de gênero educação, Corpo e sexualidade 
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(SCOTT, 1995; LOURO, 1997), e a terceira – desvelar da Lei Maria da 
Penha e violências sofridas por mulheres (BRASIL, 2006).

No primeiro dia de oficinas, apresentamos o vídeo “Acorda Rai-
mundo, acorda” que abordava a troca de papeis entre marido e esposa, 
para que os alunos compreendessem os papeis de gêneros impostos 
para homens e mulheres de forma naturalizada, logo após os alunos 
foram questionados sobre o vídeo os mesmos disseram que o homem 
estava fazendo papel de mulher e vice-versa. Em todas as oficinas, os 
discentes perguntavam “o que é gênero?” Essa pergunta, da mesma 
forma que a angústia, diz sobre uma lacuna presente na formação 
escolar. Notamos que todos os alunos de ambos os sexos, diferenciava 
determinados papeis sociais de acordo o gênero, entretanto ao fazer-
mos perguntas mais específicas sobre esta temática presenciamos a 
categorização na concepção binaria-homem/mulher, evidenciando o 
conceito de gênero no senso comum. Na segunda oficina com a temá-
tica: Construção das identidades de gênero educação, Corpo e sexuali-
dade, propomos a atividade em duplas, os/as alunos/as listaram o que 
era função do homem e da mulher socialmente consideradas como de 
meninos e de meninas. Em seguida, foram convidados a representá-las 
por meio de desenho, colagens ou outros recursos. Após essa etapa, 
cada dupla apresentou sua produção. Oportunidade específica para 
desmistificar questões de gênero e romper com comportamentos de 
discriminação e preconceito relacionados as discussões apontada por 
(COLLING, 2016, p. 41), onde afirma que, a heteronormatividade é uma 
forma de explicar a relação entre gênero e sexo de forma linear, ou 
seja, “as pessoas com genitália masculina devem se comportar como 
machos, másculos, e as com genitália feminina devem ser femininas 
e delicadas”. Assim, quando no decorrer da oficina nos depararmos 
com esses discursos, tentamos expor que essa é uma ideia difundida 
historicamente em nossa sociedade e que ela está fundamentada em 
percepções restritivas e que condicionam os sujeitos a determinados 
papéis sociais fixos.
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Em outro momento da oficina, com entrevistas realizada com 
29 alunos do 8º e 9º ano da Educação Básica, dentre esses, 17 afirma-
ram que meninas tem papeis diferentes do homem, por estarem em 
formação e não compreenderem a dinâmica do próprio corpo e sexu-
alidade, a escola, enquanto espaço de formação tem papel importante 
em levar os conhecimentos sobre a temática, que muito aflige vidas de 
crianças/adolescentes agravando-se quando insere o binômio raça /
classe social no desígnio de conscientizar sobre a igualdade de gênero 
nas particularidades de cada ser.

Na terceira oficina com o tema: Desvelar da Lei Maria da Penha 
e violências sofridas por mulheres, no primeiro momento trouxemos 
em slides frases machistas para reflexão pelos alunos sobre o papel 
da mulher discriminada na sociedade, “mulher no volante perigo 
constante”, ”Só não te estupro porque você feia”, “Pega ela bate usa 
e joga na rua”, trecho de músicas, “só as cachorras”, “vai malandra”, 
após discussão onde propomos a dinâmica lugar de fala, permitindo a 
participação ativa dos alunos fazendo paralelo sobre as consequências 
dessas mentalidade propulsoras de violências simbólicas e física.

Para finalizar a atividade apresentamos a história da Lei Maria 
da Penha, em seguida foi exposto violências domésticas vivenciadas 
por mulheres diariamente, ressaltando a importância da denúncia 
para a efetivação da penalidade dos agressores. Para tanto, no intuito 
de desconstruir preconceitos e fomentar concepções de gênero, raça e 
sexualidade livres de estereótipos.

Outrossim, este trabalho visa demonstrar a importância de 
trabalhar gênero nas séries finais do Ensino Fundamental. Observando 
se os/as alunos/as conseguem compreender o conceito de gênero e 
sexualidade humana para além dos aspectos físicos e biológicos.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Gênero, segundo a historiadora Joan Scott (1995), muito mais do 
que uma categoria descritiva das relações sociais, deve ser considerado 
como uma categoria analítica que permite analisar a organização social 
da relação entre os sexos, presentes em todas as relações sociais, em 
todas as sociedades e épocas, sendo, portanto, atemporais e universais.

Frente ao exposto, através da entrevista com alunos afrodes-
cendentes das series finais do Ensino Fundamental da referida escola, 
percebemos que a violência simbólica se encontra presente nas ações 
cotidianas dos adolescentes em todo espaço escolar, onde os meninos 
detêm a concepção que as capacidades dos meninos são superiores e 
subestimam os potenciais das meninas.

Confirmando tal pressuposto, na última questão analisada, 
depois de aulas sobre a igualdade de gênero com oficinas, vídeos entre 
outras práticas, perguntamos: você já sabe como conviver com as di-
ferenças e respeito com homens e mulheres? Conte uma história que 
você já presenciou de violência simbólica entre os gêneros feminino/
masculino. Dos 29 alunos presentes em classe 15 já presenciaram vio-
lência física contra mulheres na própria família ou vizinhança, destas 
14 ressaltaram a falta de divisão dos afazeres domésticos em casa, sen-
do estes, realizados somente pelas mulheres, efetivando a presença 
da violenta simbologia de gênero e papéis determinados por sexo na 
concepção binária.

Diante das discussões podemos sustentar que os resultados 
foram obtidos, através de atividades pedagógicas capazes promover 
a concepção entre igualdade/diferenças sobre gêneros na escola, 
respeitando as diferenças em todas as esferas: social, gênero, raça, 
física e econômica, a fim de promover mudanças significativas nas 
mentalidades dos participantes, o que inclui a reconstrução de todos 
os envolvidos nas concepções dos estudos de gênero, propiciando 
uma mudança de valores para o reconhecimento da diversidade como 
positiva e não como base para a reprodução das desigualdades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O âmbito educacional é um espaço social importante de forma-
ção dos sujeitos, tem um papel primordial a cumprir, que vai além da 
mera transmissão de conteúdo. Para que a escola cumpra seu papel 
é preciso que esteja atenta às situações do cotidiano, ouvindo as de-
mandas dos alunos e alunas, observando e acolhendo seus desejos, 
inquietações e frustrações. As experiências no caminhar docente, 
arriscar-se a dizer que ainda não se construiu na educação do cam-
po a compreensão de que as categorias de classe, raça e gênero se 
relacionam mutuamente na estrutura social e imprimem conteúdos 
concretos às relações sociais e ao mundo do trabalho no campo.

De um lado, alguns avanços positivos foram encontrados no que 
tange a diversidade de temáticas de gênero estudadas na educação do 
campo, a inclusão das dimensões de gênero, raça e etnia no currículo 
da formação de professoras e professores da/na Educação do Campo 
na EMCA.

Dessa forma, é possível asseverar, que a carência de discussão 
desses temas gera desconhecimentos, reprodução de estereótipos. Por 
isso, para quebrar este ciclo de silenciamento, apostamos nessas temá-
ticas sobre o estudo de gênero, emoções e seus corpos para o debate na 
formação docente e, consequentemente, para o espaço escolar.
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PARTE IV

EDUCAÇÃO INCLUSIVA



A PRÁTICA COLABORATIVA  
COMO POSSIBILIDADE PARA  

INCLUSÃO ESCOLAR1

Delma dos Santos Silva Pereira 
Susana Couto Pimentel

RESUMO
A inclusão dos estudantes com deficiência na escola comum tem como 
premissa que a educação é direito de todas as pessoas. Assim, a inclusão 
educacional precisa assegurar direitos para além do acesso a matricula, 
dentre os quais o direito de aprender. Para se garantir a aprendizagem 
numa classe inclusiva faz-se necessário estratégias pedagógicas que podem 
ser construídas, de forma colaborativa, com o professor. Nesse sentido, 
o presente artigo objetivou analisar, a partir de produções acadêmicas, as 
contribuições do ensino colaborativo para a promoção da aprendizagem de 
estudantes com deficiência A teoria histórico-cultural de Vygotsky (1991), 
estudos de Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) e princípio da diferença de 
Silva (2000) corroboram para o estudo apresentado. Para o desenvolvimento 
deste trabalho optou-se pela revisão sistemática da literatura, buscando, no 
Catálogo de Tese e Dissertações da Capes, trabalhos acadêmicos a partir do 
descritor “ensino colaborativo”. As categorias que emergiram foram: a) o 
ensino colaborativo na formação continuada do professor; b) o ensino cola-
borativo para o desenvolvimento de práticas inclusivas; c) contribuições do 

1  O presente trabalho é parte da pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação 
em Educação Científica, Inclusão e Diversidade – Mestrado Profissional (UFRB).
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ensino colaborativo para a aprendizagem do estudante com deficiência. As 
produções analisadas apontam que o ensino colaborativo traz contribuições 
para a formação continuada dos professores, além de potencializar práticas 
inclusivas nas classes comuns.
Palavras-chave: Ensino Colaborativo. Formação de Professor. Inclusão esco-
lar. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O debate sobre a inclusão escolar dos estudantes com defici-
ência na escola comum precisa extrapolar a discussão sobre política 
de acesso, de modo a que se busque a aprendizagem e o desenvol-
vimento destes estudantes. Nesse sentido, a educação inclusiva deve 
promover na escola o repensar dos modos de ensinar e de aprender, 
novas formas de gerenciamento de rotinas escolares, o estabeleci-
mento de inter-relações entre profissionais da educação e a formação 
do professor como possibilidades de descortinar outros caminhos e 
acolher todos os que adentram a escola.

Assim, a formação docente deve ser considerada elemento 
imprescindível para a inclusão dos estudantes com deficiência (VILA-
RONGA; MENDES, 2014; ZERBATO, 2014), visto que a formação inicial 
e continuada permite aos professores (re)construir concepções, ressig-
nificar conceitos e incorporar novos saberes para o fazer pedagógico 
(VILARONGA; MENDES, 2014). Nessa perspectiva, a organização dos 
processos formativos dos professores deve contemplar as diferenças, 
permitindo visibilizar a diversidade como parte da essência humana 
e desconstruir práticas excludentes, homogêneas e, por conseguinte, 
desenvolver práticas pedagógicas que acolham os diferentes estilos 
e ritmos de aprendizagem. Convém dizer que o professor não é o 
único responsável em promover a inclusão escolar, muito embora a 
sua prática deva ser alinhada ao princípio da diferença (SILVA, 2000), 
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corroborando com ações inclusivas, selecionando intencionalmente as 
estratégias que podem potencializar a aprendizagem dos estudantes 
com deficiência.

Para tanto, esse processo de formação/reflexão precisa ser co-
letivo, colaborativa entre os professores que atuam no mesmo espaço 
escolar (MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011; BRAUN; MARIN, 2016), 
possibilitando a incorporação, no cotidiano, das ações relativas as 
políticas públicas para inclusão de estudantes com deficiência. Nesse 
sentido, ressalte-se que ao se referir a inclusão escolar não cabe o foco 
apenas no acesso à escola comum, mas é necessário pensar como a 
escola pode garantir o direito de aprender destes estudantes.

Destaca-se neste trabalho que o ensino colaborativo é visto 
como potencializador da formação continuada do professor (RA-
BELO, 2012; CRIPPA, 2012; CAPELLINI, 2005), pois propicia um (re)
pensar de objetivos, métodos, recursos, e de formas de avaliação nos 
processos pedagógicos com vistas ao atendimento à diversidade e a 
promoção de práticas inclusivas (NASCIMENTO, 2017; LAGO, 2014). 
Por conseguinte, esse trabalho colaborativo favorece o desenvolvi-
mento do estudante com deficiência (ROCHA, 2016; PEREIRA, 2017; 
LAGO, 2014; MENDES, 2016).

Para fundamentar essa discussão, o presente artigo buscou le-
vantar produções científicas que abordam as contribuições do ensino 
colaborativo para a inclusão escolar de estudantes com deficiência, a 
partir da revisão sistemática da literatura realizada no Catálogo de Tese 
e Dissertações da Capes (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Nível Superior). Para proceder o levantamento dos trabalhos utilizou-
-se o descritor “ensino colaborativo”.

No primeiro momento foram encontradas 96 produções, sen-
do 26 doutorados, 55 mestrados acadêmicos e 15 mestrados profis-
sionais. Refinando a busca, no momento seguinte, foi utilizado como 
critério de inclusão, a leitura dos títulos das produções, buscando 
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aquelas que possuíam aproximação com a temática pesquisada, 
totalizando 32 produções.

No terceiro momento, atentou-se à leitura dos resumos de 
forma minuciosa, observando se apresentavam o ensino colaborativo 
na perspectiva da inclusão escolar, além de serem consideradas as 
palavras-chave por indicarem conceitos principais que são discutidos 
pelos autores, finalizando assim em 23 produções.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diversos acordos internacionais foram firmados pelo Brasil 
acerca da inclusão, dentre os quais a Declaração de Salamanca sobre 
Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas 
Especiais2 (UNESCO, 1994), considerado um marco para a garantia dos 
direitos da pessoa com deficiência, pois preconiza que “[...] toda crian-
ça tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunida-
de de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem” (UNESCO, 
1994, p. 1).

Embora o acesso do estudante com deficiência à escola comum 
seja uma realidade que vem se consolidando, o panorama educacional 
ainda não está condizente com o previsto na Declaração e em outros 
normativos legais brasileiros. Estudos (MENDES; VILARONGA; ZERBA-
TO, 2014) apontam a presença de muitos estudantes com deficiência 

2  Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 
Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas 
para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com 
o movimento de inclusão social. Esse é considerado um dos principais documentos 
mundiais sobre a inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) 
e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990. Essa Declaração é resultado 
de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, e cuja origem tem 
sido atribuída aos movimentos de direitos humanos e de desinstitucionalização 
manicomial que ganharam força a partir das décadas de 60 e 70.
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integrados na sala regular, mas com poucas modificações pedagógicas 
feitas para atendê-los. Dentro dessa perspectiva integradora, o estu-
dante tem sido cobrado a adequar-se às expectativas metodológicas 
previamente definidas.

Opondo-se a esse modelo integracionista, a inclusão tem como 
princípio a realização de mudanças na escola, desde a transformação 
física, se isto se fizer necessário, até as mudanças nas práticas pedagó-
gicas e nas metodologias de ensino.

Para que essa pretendida inclusão aconteça é necessário inves-
timento na formação dos professores que deve basear-se na reflexão 
sobre a prática e seus desafios, ultrapassando a escolha de técnicas e 
instrumentos. Esse processo formativo deve provocar no professor o 
despertar da criticidade e de reflexão necessárias para os recorrentes 
desafios, conflitos e incertezas presentes na trajetória profissional, 
bem como para atuar com vistas a atender a heterogeneidade presen-
te no interior da escola. 

Essa reflexão sobre saberes e fazeres docentes corrobora para a 
construção de práticas inclusivas, uma vez que possibilita a reorganiza-
ção do ensino, buscando estratégias, caminhos e desenhos metodoló-
gicos que favoreçam os diversos ritmos e estilos de aprendizagem dos 
estudantes, acolhendo-os em suas necessidades educacionais.

Para tanto, essa reflexão precisa ser coletiva e colaborativa en-
tre os professores que atuam no mesmo espaço escolar, possibilitando 
a incorporação, no cotidiano, das ações relativas as políticas públicas 
para inclusão de estudantes com deficiência.

Nesse sentido, a escola é um lócus por excelência para a for-
mação continuada do docente, pois possibilita que as especificidades 
sejam analisadas, discutidas e refletidas, colaborativamente, a partir 
das demandas reais. De acordo com Zeichner (1992 apud PIMENTA, 
2006, p. 29):
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A prática reflexiva, enquanto prática social, só pode 
se realizar em coletivos, o que leva a necessidade de 
transformar as escolas em comunidades de aprendiza-
gem nas quais os professores se apoiem e se estimulem 
mutuamente. Esse compromisso tem valor estratégico 
para se criar as condições que permitam a mudança 
institucional e social.

Essa perspectiva colaborativa é respaldada pela compreensão 
de que o indivíduo se constitui a partir das constantes interações sociais 
que estabelece com o meio físico e social. É nesse processo contínuo 
e dinâmico com os seus pares que o professor internaliza uma nova 
cultura, ressignificando-a. Em sua teoria, Vygotsky (1991) preconiza 
a importância das interações sociais como elemento fundante para o 
desenvolvimento e a aprendizagem do indivíduo.

Além de se constituir como comunidade de aprendizagem para 
os professores em seu processo formativo, a escola, como o meio social 
legítimo para aquisição do saber sistematizado, precisa favorecer que 
o conhecimento espontâneo dos discentes se transforme em conhe-
cimento científico e isso é potencializado quando há intencionalidade 
pedagógica de mobilizar tais conhecimentos. À vista disso, Vygotsky 
(1991) corrobora com a discussão sobre a inclusão de estudantes com 
deficiência nas classes comuns, considerando que a interação em sala 
de aula, com os colegas e com o professor, poderá potencializar seu 
desenvolvimento.

As interações sociais estabelecidas entre os indivíduos com 
diferenças diversas (ritmos de aprendizagem, etária, gênero, etnia, 
condições físicas, sensoriais, de saúde, religiosa e classe social) per-
mitem a sua constituição como ser social e histórico-cultural. Nas 
constantes interações sociais os bens culturais e intelectuais produzi-
dos pela humanidade são apreendidos, refutando a ideia que apenas 
a maturação biológica viabiliza aprendizagem e o desenvolvimento 
humano. É, portanto, na troca permanente, nas interações sociais que 
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o homem se humaniza, transformando e sendo transformado em um 
ciclo dinâmico de aprendizagem e desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991).

Desse modo, na perspectiva inclusiva, a escola precisa abando-
nar as concepções uniformes e homogêneas, buscando compreender 
as diferenças, validando-as na escola a partir de práticas pedagógicas 
que encontrem caminhos para favorecer a aprendizagem e o desenvol-
vimento dos estudantes com deficiência.

Isto posto, defende-se que a inclusão requer instituir uma nova 
cultura escolar assentada na concepção de que todos pertencentes a 
esse espaço são responsáveis pela aprendizagem e desenvolvimento 
da totalidade dos estudantes. Essa responsabilização de todos reforça 
a compreensão de que as práticas inclusivas devem ser criadas de 
forma colaborativa, sendo que a ação inclusiva e coletiva é reforçada 
pelo entendimento de que as barreiras sociais – aqui entendidas como 
as práticas escolares excludentes, são entraves para o avanço dessas 
pessoas na caminhada escolar.

De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (BRA-
SIL, 2008), uma das funções do professor especialista da sala de recursos 
multifuncionais é o de trabalhar colaborativamente com o professor da 
sala regular para construir formas de potencializar a inclusão e, conse-
quentemente, a aprendizagem do estudante com deficiência.

Entende-se que um dos caminhos viáveis para efetivar a in-
clusão escolar é a rede de apoio dentro de uma relação colaborativa 
entre professores, gestão escolar, funcionários e família. Seguindo 
esse pressuposto, os momentos formativos de interação entre os pro-
fessores, da sala regular e da sala de recursos multifuncionais, objetiva 
a construção de ações colaborativas entre eles, a fim de atender os 
estudantes com deficiência. De acordo Capellini (2005), o ensino cola-
borativo é definido como
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[...] uma estratégia didática inclusiva em que o pro-
fessor da classe comum e o professor, ou especialista 
planejam de forma colaborativa, procedimentos de 
ensino para ajudar no atendimento a estudantes com 
deficiência, em classes comuns, mediante um ajuste 
por parte dos professores.

Portanto, o ensino colaborativo é uma estratégia pedagógica fun-
dante para inclusão do estudante com deficiência, exigindo do professor 
da sala regular e de recursos multifuncionais o planejamento de suas 
práticas respaldadas em ações colaborativas de ensino, tendo em vista 
que é na sala regular que o aluno com deficiência passa a maior parte do 
tempo, embora a SRM também faça parte de sua jornada escolar.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O objetivo deste artigo foi analisar, a partir de produções 
científicas, as contribuições do ensino colaborativo para a inclusão 
escolar de estudantes com deficiência. Para esse fim, as produções 
foram lidas e emergiram na leitura dos textos as seguintes categorias: 
a) o ensino colaborativo na formação continuada do professor; b) o 
ensino colaborativo para o desenvolvimento de práticas inclusivas; 
c) contribuições do ensino colaborativo para o desenvolvimento do 
estudante com deficiência.

Verificou-se que nos últimos anos, especialmente a partir de 
2016, houve um aumento significativo nas produções científicas dis-
ponibilizadas no Catálogo da Capes que têm como objeto de estudo o 
ensino colaborativo entre o professor da sala comum e o da Educação 
Especial. Evidencia assim o engajamento dos estudiosos em com-
preender a efetiva inclusão dos estudantes com deficiência em sala 
comum (gráfico 1).



663COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Gráfico 1 – Produções acadêmicas sobre ensino colaborativo no Catálogo de Teses 
e Dissertações da Capes (1998-2018).
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados encontrados no Banco da Capes.

Foi possível constatar-se que as produções acadêmicas sobre 
ensino colaborativo, ficaram concentradas na Região Sudeste com 20 
produções, sendo que 10 destas foram produzidas no estado de São 
Paulo. É oportuno salientar que a Universidade Federal de São Carlos 
(Ufcar) é referência nacional nos estudos sobre ensino colaborativo, e 
atualmente esta se tornou uma política pública na cidade paulista. A 
região Sul registrou duas produções e a região Centro-Oeste com uma 
produção, enquanto que na Região Nordeste e Norte não teve registro 
de produções acadêmicas sobre a temática (gráfico 2).
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Gráfico 2 – Distribuição de produções acadêmicas por região brasileira.
Fonte: Elaborado pela autora de acordo com o levantamento de dados no Banco da 
Capes.

A metodologia adotada na maior parte das produções foi a 
abordagem qualitativa do tipo colaborativa, correspondendo cerca de 
96%. Outra predominância apresentada em relação ao lócus foi que as 
pesquisas foram realizadas em escolas pública.

Os estudos selecionados mostraram que o ensino colaborativo 
contribui para que a escola se torne inclusiva (RABELO, 2012; CAPELLI-
NI, 2004; CRIPPA, 2012; NASCIMENTO, 2017) e traz melhorias para a 
participação, desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes com 
deficiência (CAPELLINI, 2005; PEREIRA, 2017; ROCHA, 2016; MENDES, 
2016; LAGO, 2014).

O ensino colaborativo é um dos apoios necessários para se 
fortalecer a proposta de inclusão escolar, defendendo que o aluno 
público-alvo da Educação Especial tem o direito de ensino com apoio 
especializado no espaço da sala comum, sendo a colaboração entre o 
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profissional da Educação Especial com o da sala comum essencial para 
construção desse espaço inclusivo (VILARONGA; MENDES, 2014, p. 9).

Por outro lado, os estudos apontam que o ensino colaborativo 
se configura como uma estratégia de formação continuada dos pro-
fessores, possibilitando o desenvolvimento pessoal e profissional, exi-
gindo que os professores aprendam a planejar de forma colaborativa 
(RABELO, 2012; CAPELLINI, 2005; LAGO, 2014).

No entanto, alguns estudos (AMARAL, 2018; SCHNEIDER, 
2017), revelaram que a falta de tempo é uma dificuldade encontrada 
pelo professor da sala regular e da sala de recursos para articular o 
planejamento de forma colaborativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As produções analisadas apontam que o ensino colaborativo 
traz contribuições para a formação continuada dos professores, além de 
potencializar práticas inclusivas nas classes comuns. Percebe-se que o 
ensino colaborativo é um caminho essencial para a inclusão escolar de 
estudantes com deficiência. No entanto, as pesquisas revelam também 
alguns desafios como a formação inicial do professor e tempo para o 
planejamento das ações entre professor da sala regular e de recursos.

Assim, as produções analisadas contribuem para disseminar 
as potencialidades do ensino colaborativo para a inclusão escolar. 
Nesse sentido, a colaboração entre o professor da sala regular e da 
sala de recursos multifuncionais é uma das condições fundamentais 
para potencializar a inclusão escolar e os processos de formação de 
professores para atuar com a diversidade. Por envolver mudanças na 
filosofia de trabalho e na postura docente, a colaboração exige o de-
senvolvimento de habilidades que envolve estudos de fundamentação 
para a prática pedagógica inclusiva, proposição, desenvolvimento e 
avaliação do processo de ensino e aprendizagem.
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Portanto, para garantir o desenvolvimento e aprendizagem 
dos estudantes com deficiência, se faz necessário buscar caminhos 
diversificados e intencionalmente planejados que possibilitem a inclu-
são escolar dos estudantes com deficiência. Nessa direção, o ensino 
colaborativo é um caminho viável para a inclusão escolar, visto que 
os resultados das produções selecionadas, revelam dados positivos 
para o desempenho escolar dos estudantes com deficiência, quando 
o professor da sala regular e da sala de recursos, planejam e atuam 
conjuntamente.

Assim, conclui-se que o ensino colaborativo precisa ser dis-
seminado em todas as escolas, a fim de que as práticas pedagógicas 
sejam ressignificadas de modo a contribuir com o desenvolvimento 
das potencialidades de todos os estudantes.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 
NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 
REFLEXÕES À LUZ DO CONTEXTO DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DE LAURO 

DE FREITAS-BA
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Cláudia Paranhos de Jesus Portela 

RESUMO
No contexto da pandemia nota-se o empenho dos sistemas de ensino para 
organização da educação, embora, os estudantes com deficiência ainda têm 
sido pouco considerados. Assim, questiona-se: Como tem ocorrido o acesso 
ao ensino remoto emergencial dos estudantes da Educação Especial da rede 
pública de ensino de Lauro de Freitas-BA? O objetivo geral: analisar em que 
medida tem ocorrido o acesso ao ensino remoto emergencial dos estudantes 
da Educação Especial da rede pública de ensino de Lauro de Freitas-BA. E 
específicos: identificar na legislação aspectos da organização curricular numa 
perspectiva inclusiva e discutir as normativas locais para o acesso ao ensino 
remoto emergencial dos estudantes da Educação Especial. Trata-se de um es-
tudo bibliográfico, fundamentado por referenciais teóricos que versam sobre 
a inclusão Mantoan (2003) e Portela (2014); legislação e normativas locais. 
Os estudos apontam que, embora existam normas ao acesso curricular dos 
estudantes da Educação Especial, a legislação no contexto da pandemia, não 
trouxe estratégias para assegurar a este público a continuidade da sua esco-
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larização. As normativas municipais apresentam orientações aos educadores 
e à família, embora sem discussões ampliadas às efetivas ações da rede de 
ensino no apoio às escolas para assegurar a aprendizagem dos estudantes da 
Educação Especial.
Palavras-chave: Educação Especial Inclusiva. Adaptações. Currículo.

INTRODUÇÃO

A legislação, no cenário vigente da pandemia da covid-19, tem 
papel preponderante no delineamento da reorganização do sistema 
educacional brasileiro. Assim, a Lei Federal no 14.040, de 18 de agosto 
de 2020, institui regras da educação, a serem incorporadas no período 
de calamidade pública, dispõe sobre as possibilidades para o prosse-
guimento do processo de ensino e aprendizagem, orienta a forma não 
presencial no desenvolvimento das atividades pedagógicas, sob a ava-
liação de cada sistema de ensino a execução, sobretudo, adotando as 
tecnologias da informação e comunicação, no apoio ao cumprimento 
dos conteúdos curriculares.

No contexto da rede de ensino de Lauro de Freitas-BA, lócus 
dessa pesquisa, inesperadamente muitos desafios foram impostos à 
educação, dentre os quais a falta de condições para o professor, sobre-
tudo para o estudante, usufruírem dos recursos que lhes assegurem 
a qualidade adequada do processo de ensino e aprendizagem na 
circunstância de Ensino Remoto Emergencial1, a exemplo do acesso à 
internet e de outros recursos indispensáveis à essa nova realidade.

1  Nesse estudo, adotamos o conceito adotado por Tomazinho (2020) ao explicar o 
porquê da nomenclatura Ensino Remoto Emergencial: remoto porque professores 
e alunos encontram-se afastados e inviabilizados de frequentarem as escolas, e 
emergencial porque inesperadamente toda a sistematização pedagógica do ano letivo 
vigente foi desconsiderada, sem expectativas de retomada do planejamento inicial.
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Por sua vez, aos estudantes público-alvo da Educação Especial2, 
para além do enfrentamento quanto a aquisição dos recursos que lhes 
possibilite acesso ao novo modelo de ensino, apresenta-se a exigência 
de ter que adequar-se as dinâmicas adotadas por cada escola como 
atividades impressas, aulas em redes sociais e em plataformas digitais, 
dentre outras. Nesse contexto, reduziu-se as possibilidades de estraté-
gias pedagógicas que considerem os diferentes modos pelos quais os 
sujeitos consolidam a aprendizagem, na especificamente aqueles na 
condição de deficiência.

Diante das questões aqui apresentadas, questiona-se: Como 
tem ocorrido o acesso ao ensino remoto emergencial dos estudantes 
da Educação Especial da rede pública de ensino de Lauro de Freitas-
-BA? Para responder a essa indagação foi definido o objetivo geral 
de analisar em que medida tem ocorrido o acesso ao ensino remoto 
emergencial dos estudantes da Educação Especial da rede pública de 
ensino de Lauro de Freitas-BA. Os objetivos específicos, por sua vez, 
são identificar na legislação aspectos da organização curricular numa 
perspectiva inclusiva e discutir as normativas locais para o acesso ao 
ensino remoto emergencial dos estudantes da Educação Especial.

A LEGISLAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NUMA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA

Sabe-se que as legislações são fundamentais para o assegura-
mento dos direitos da pessoa com deficiência, dentre os quais, o acesso 
à educação. No que concerne a organização curricular das instituições 

2  Para fins desse estudo, apoiamo-nos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96) que utiliza define educação especial como: modalidade 
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação.
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de ensino, esses documentos normativos trazem no escopo de seus 
textos a garantia de aprendizado para todos os estudantes, levando em 
consideração os conteúdos definidos pelos respectivos sistemas de ensi-
no, bem como o reconhecimento dos contextos no qual estão inseridos.

A Constituição federal (CF) de 1988, base de todas as leis nacio-
nais, dentre os aspectos que contemplam o ensino, sobre a organização 
curricular dispõe que “serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino 
Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (art. 210). Acima 
de tudo, esta máxima da legislação brasileira apregoa que a educação é 
um direito de todos, e dentre os princípios fundantes do ensino aponta 
à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Outrossim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBN – 9.394/96) em consonância com a CF, estabelece currículo e 
conteúdos mínimos para todas as etapas da Educação Básica, de modo 
a garantir uma formação básica comum a todos os estudantes. Tam-
bém apresenta a Educação Especial como uma modalidade de ensino, 
e institui que sejam garantidos pelos sistemas de ensino o atendimento 
das necessidades dos estudantes da Educação Especial através de cur-
rículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização próprios.

Percebe-se que, a LDBN representa um marco relevante à in-
clusão educacional, e especificamente em relação à organização curri-
cular, exige dos sistemas de ensino a devida preparação para dar conta 
das demandas do público-alvo da Educação Especial, pois indica os 
aspectos pedagógicos orientadores da proposta das escolas, para que 
ofertem condições propícias ao aprendizado de todos os estudantes.

Ademais, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), no 13.146/2015, com o olhar exclusivamente voltado à in-
clusão social e à cidadania da pessoa com deficiência, prescreve sobre 
seus direitos, dentre os quais, o da educação, alicerçado num sistema 
educacional inclusivo que assegure:
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Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 
educacional especializado, assim como os demais 
serviços e adaptações razoáveis, para atender às carac-
terísticas dos estudantes com deficiência e garantir o seu 
pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia 
(BRASIL, art. 28, III, p. 20).

É salutar compreender que a legislação traz a perspectiva 
das adaptações no sentido do reconhecimento das singularidades 
do estudante com deficiência e respeito às diferenças, portanto, não 
se trata de diferenciação para segregar ou trabalhar a parte com os 
educandos nesta condição. Assim, cabe à escola assegurar as condi-
ções necessárias, para que nenhum estudante esteja à margem do 
processo de aprendizagem, porque “[...] incluir é não deixar ninguém 
de fora da escola comum, ou seja, ensinar a todas as crianças indistin-
tamente” (MANTOAN, 2003, p. 28). Logo, no contexto da pandemia 
faz-se essencial um olhar sobre de que maneira tem sido assegurado 
aos estudantes com deficiência, assim como aos demais, o acesso ao 
Ensino Remoto Emergencial.

NORMATIZAÇÕES SOBRE O ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE LAURO DE FREITAS-BA

No cenário vigente, diante das exigências para recriação das 
práticas pedagógicas docentes, com o propósito de dar conta das es-
pecificidades do ensino remoto emergencial, o processo de inclusão de 
estudantes com deficiência, que na concepção da maioria dos docentes 
ainda não é um desafio superado, ficou em segundo plano. Também 
porque, a legislação vigente, que coloca em vigor os padrões a serem 
seguidos pelos sistemas educacionais durante a pandemia, não faz 
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referência ao público da Educação Especial. Logo, ficou sob exclusiva 
incumbência das escolas a organização para atender a esse público.

No contexto pesquisado, Lauro de Freitas-BA, a princípio em 
consonância com as normativas federais e estaduais, houve a suspensão 
das aulas presenciais segundo o Decreto municipal no 4.592, de 16 de 
março de 2020, em cursos, creches, escolas, universidades e faculdades, 
pertencentes ao ensino público e privado, no município. Inicialmente, o 
referido decreto tinha validade de 15 (quinze) dias, posteriormente foi 
prorrogado por sucessivos normativas até o atual momento.

Inicialmente, para as escolas da rede municipal de ensino de 
Lauro de Freitas-BA, não foram apresentadas pela Gestão pública pos-
sibilidades de continuidade do processo de ensino e aprendizagem, 
através do uso das tecnologias. Durante o primeiro semestre, desde 
a suspensão das aulas, a ação das escolas restringiu-se ao envio de 
atividades impressas a serem realizadas pelos estudantes no ambiente 
domiciliar. Nesta circunstância, um único padrão de acesso ao conteú-
do foi estabelecido, o qual desconsidera as necessidades de estudan-
tes em condição de deficiência negando-lhes outras possibilidades de 
aquisição do aprendizado.

Em consonância com a Lei Federal no 14.040, de 18 de agosto de 
2020, que ratifica a desobrigação da Educação Básica no cumprimento 
dos dias letivos determinados por lei, sem dispensa da obrigatoriedade 
da carga horária mínima anual, a Resolução nº 002 de 7 de agosto de 
2020, deliberada pelo Conselho Municipal de Educação, orienta sobre 
as normas para a reestruturação do calendário escolar das instituições 
do Sistema Municipal de Ensino de Lauro de Freitas-BA. A resolução 
supracitada, dentre as regras acerca das atividades escolares no mo-
delo não presencial, para além daquelas na versão impressa, orienta 
que também são reconhecidos/as: conteúdos em rádio; videoaulas 
disponibilizadas em redes sociais; conteúdos ofertados em ferramen-
tas on-line e em plataformas de ensino.
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Verifica-se neste documento que, em seu artigo quinto, no que 
diz respeito a organização das atividades, foi atribuído às instituições 
de ensino a responsabilidade de produção dos materiais a serem 
disponibilizados para os estudantes e com característica auto instru-
cional. Sobre esse aspecto especificamente, faz-se de fundamental 
importância a reflexão acerca de como um estudante com deficiência, 
sobretudo a intelectual, pode construir aprendizado sem a possibi-
lidade de aproximação com outras estratégias pedagógicas e sem a 
mediação do professor, porque especificamente em relação ao sujeito 
nesta condição, é imprescindível a compreensão de que ele possui 
uma forma diferenciada de se relacionar com o mundo, pois necessita 
de mais tempo para aprender (PORTELA, 2014). Assim, é possível que 
o estudante nesta condição, sem o apoio adequado, encontre empeci-
lhos para gerenciamento do próprio aprendizado.

Nota-se que, embora a referida Resolução enfatize que o 
sistema municipal de ensino deve garantir serviços, recursos e meios 
às circunstâncias apropriadas ao às necessidades dos estudantes da 
Educação Especial, não há clareza acerca de que maneira se dará tais 
suportes, principalmente para aqueles educandos que não são atendi-
dos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE)3. Vale salientar, 
que dentre as escolas públicas municipais, as condições estruturais, de 
meios físicos e humanos são dissonantes, haja vista possuem verbas 
financeiras que estão relacionadas à quantidade de estudantes matri-
culados, e acerca dos investimentos do município no apoio à inclusão, 
ainda não contemplam satisfatoriamente todas as escolas da rede.

Além da referida resolução, a rede de ensino de Lauro de Freitas-
-BA, aprovou através da Resolução no 003, de 14 de outubro de 2020, o 

3  Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008), o atendimento educacional especializado, oferece ao estudante 
atividades diferentes daquelas realizadas na sala de aula comum. É um atendimento 
que complementa e/ou suplementa o processo educacional dos estudantes visando 
à autonomia e independência no contexto escolar e fora dele.
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Currículo Emergencial, que trata de estratégias de ensino e conteúdos 
para todos os segmentos da educação durante a pandemia e apresenta 
orientações à família, aos Gestores escolares, professores/as regentes 
e Profissionais de Apoio Escolar para a inclusão dos estudantes da Edu-
cação Especial. Tais orientações expressam o papel dos profissionais no 
processo de inclusão dos estudantes em relação ao acesso ao currículo 
emergencial. O documento também apresenta as habilidades, as com-
petências e os conteúdos requeridos por cada segmento, contudo fica 
sob a responsabilidade das escolas realizar as adaptações conforme as 
necessidades apresentadas por cada estudante.

Dessa forma, o acesso ao Ensino Remoto Emergencial e as con-
dições favoráveis ao seu aprendizado, depende do empenho da escola 
e dos recursos materiais e humanos que ela dispõe.

Destaca-se nessa análise, questões sobre a Educação Especial 
inclusiva, especificamente a relevância atribuída à família para o 
aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. O documento suscita 
uma participação mais ativa da família no processo educacional, diante 
do contexto da pandemia em que as aprendizagens escolares também 
passaram a fazer parte do ambiente domiciliar, através do Ensino 
Remoto Emergencial e das atividades realizadas em meio a rotina 
familiar. O Currículo Emergencial ressalta a importância da família 
como mediadora dos conteúdos escolares, além do professor, e no 
suporte à construção da autonomia dos estudantes, uma vez que “[...]
as relações familiares constituem um fator de educação e, embora se 
caracterizem pela informalidade, cumprem suas funções de instrução, 
personalização e socialização da criança” (PORTELA, 2014, p. 103).

Outro aspecto ressaltado no Currículo Emergencial da rede 
municipal de ensino de Lauro de Freitas-BA, refere-se às amplas orien-
tações dispensadas às famílias, dentre as quais: propiciar uma rotina 
familiar ao/à filho/a; subsidiar a elaboração de regras; disponibilizar 
filmes educativos através de vídeos, musicais, peças teatrais, histórias, 
jogos etc.; desenvolver brincadeiras e jogos lúdicos; produzir brinque-
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dos. Concebe-se que tais estratégias podem enriquecer sobremaneira 
o desenvolvimento das crianças, posto que uma reflexão se torna 
indispensável quanto as condições dos familiares para a realização de 
tais ações, seja por ausência de recursos materiais, seja pelo repertório 
restrito à satisfação de tais demandas. Neste caso, faz-se imprescindí-
vel aproximar-se faz famílias e reconhecer sua importância, pois:

Os pais podem ser nossos grandes aliados na reconstrução 
da nova escola brasileira. Eles são uma força estimuladora 
e reivindicadora dessa tão almejada recriação da escola, 
exigindo o melhor para seus filhos, com ou sem deficiên-
cias, e não se contentando com projetos e programas que 
continuem batendo nas mesmas teclas e maquiando o 
que sempre existiu (MANTOAN, 2003, p. 30).

Assim, a autora nos faz refletir que a família, constitui uma 
parceria imprescindível no enfrentamento dos desafios à Educação 
Especial no contexto da pandemia, igualmente, ao longo do processo 
de escolarização dos estudantes.

Constata-se, então, que a partir da análise do Currículo 
Emergencial da rede de ensino de Lauro de Freitas-BA, pode existir 
uma lacuna na articulação entre as estratégias desenvolvidas pela 
escola durante o Ensino Remoto Emergencial e aquilo que a família 
efetivamente poderá assegurar ao estudante, sobretudo aquele com 
deficiência, pois necessita de adaptações que muitas vezes exigem co-
nhecimentos pedagógicos requeridos dos profissionais da educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a proposta da inclusão ainda não é uma realidade 
de muitas escolas, haja vista prevalece um modelo educacional, ali-
cerçado em moldes tradicionais, requerentes de sujeitos padroniza-
dos e facilmente adaptáveis às exigências do contexto, e no cenário 
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contemporâneo faz-se essencial a ampliação das discussões sobre os 
direcionamentos dos sistemas de ensino numa perspectiva inclusiva.

Neste sentido, em relação ao objetivo de identificar na legislação 
os aspectos da organização do currículo numa perspectiva inclusiva para 
o ensino do público-alvo da Educação Especial, pôde-se perceber que 
a partir da LDBN, ao dispor sobre a responsabilidade dos sistemas de 
ensino para o currículo que contemple as necessidades dos estudantes 
público-alvo da Educação Especial, principia um olhar diferenciado aos 
estudantes com deficiência. Ao passo que, a Lei Brasileira de Inclusão 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao tratar das adaptações razoáveis 
enfatiza a promoção de circunstâncias de igualdade, para que o estudan-
te com deficiência tenha garantido o processo de ensino e aprendizagem 
na escola regular. Mesmo que as determinações legais apontem para a 
necessidade de um currículo que atenda as especificidades dos estudan-
tes com deficiência, a legislação atual, para atendimento das demandas 
educacionais no contexto da pandemia, não trouxe estratégias para o 
alcance desse público e asseguramento das condições necessárias para 
a continuidade do seu processo de escolarização, assim como para os 
estudantes sem deficiência.

Numa perspectiva local, a discussão sobre as normativas do 
município de Lauro de Freitas-BA no contexto da pandemia, pôde-se 
notar a preocupação em estabelecer um currículo emergencial, e nes-
te, contemplando a Educação Especial inclusa através de orientações 
tanto para os profissionais da educação, quanto para as famílias com a 
intenção de articular todos os sujeitos responsáveis pela inclusão. No 
entanto, apresenta-se um modelo curricular a ser seguido, atribuindo 
às instituições a responsabilidade das adaptações para os estudantes. 
Para além do embasamento teórico apresentado no documento, con-
sidera-se fundamental o delineamento de ações efetivas por parte da 
rede de ensino para o asseguramento das estratégias à garantia do 
acesso do estudante da Educação Especial ao ERE. Além disso, reflexões 
emergiram sobre as condições concretas das escolas, sobretudo das 
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famílias em dar conta de questões que podem não estar adequadas à 
sua realidade de vida.

No decorrer deste estudo, foi assinalada a necessidade de pen-
sar em estratégias que proporcionem a escuta das famílias diante do 
processo de aprendizagem do estudante com deficiência no ambiente 
domiciliar. A partir desta reflexão, sugere-se estudos mais amplos no 
sentido de investigar a relação família-escola como elemento potencia-
lizador para o aprendizado e desenvolvimento do estudante com defici-
ência no período pandêmico. Assim como, sobre o apoio recebido por 
elas à adaptação da nova realidade educacional. Também podem ser 
realizadas pesquisas comparativas que investiguem como tem ocorrido 
o acesso ao Ensino Remoto Emergencial por estudantes com deficiência 
em diferentes redes municipais de ensino do estado da Bahia.
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RESUMO
Este trabalho que versa acerca do Atendimento Pedagógico Hospitalar (APH) 
e do Atendimento do Pedagógico Domiciliar (APD), cumpre o objetivo de re-
velar a importância destes para toda comunidade. O APH e o APD podem ser 
compreendidos como mecanismos de inclusão e reparação, e vêm atender a 
estudantes-pacientes em momentos de internações hospitalares e ou domi-
ciliares, para tratamentos de saúde. Fundamentada em documentos oficiais 
que regulamentam o direito à educação, tais como o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso (EI), e a Constituição federal (CF), 
nesta pesquisa de abordagem qualitativa, buscamos coletar dados através 
da análise dos documentos já citados, complementando com uma revisão 
de literatura que traz como referencial teórico, Freire (1985), com a proposta 
de humanização da educação, Jacobo (2015) com a relevância das interações 
humanas, Maito (2013), com o direito à educação ao longo da vida, e Fonseca 
(2003), que traz a necessidade de discussão entre as áreas da educação e 
da saúde. Aqui, fazemos uma reflexão sobre a formação humana durante 
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processos de internamento hospitalar e domiciliar, procurando afinar nossos 
discursos e práticas aos princípios do HumanizaSUS, que defende o trata-
mento integral dos sujeitos.
Palavras-chave: Educação. Direitos. Pedagogia. Humanização.

INTRODUÇÃO

A educação é um bem precioso para a construção da nossa socie-
dade tal como é estruturada e deve ser tida como ponto de partida para 
a construção social dos sujeitos. Garantida para todas as pessoas, pela 
Constituição federal, a educação, como direito, deve estar ao alcance de 
todos, podendo ser organizada em diferentes espaços não tradicionais 
de ensino, fazendo valer este direito social como uma oportunidade de 
escolarização formal, gerando possibilidades de inclusão.

Na oportunidade, apresentaremos algumas sugestões de or-
ganização dos atendimentos pedagógicos hospitalares e domiciliares, 
que são de suma importância para o desenvolvimento intelectual dos 
estudantes-pacientes enfermos. Ao mesmo tempo, este estudo enfati-
za a importância da estruturação destes atendimentos, que devem ser 
sistematizados por meio de planos pedagógicos específicos, e atenção 
individualizada.

Nesta atuação pedagógica, a saúde encontra-se com a edu-
cação, formando um vínculo necessário em prol do desenvolvimento 
integral dos estudantes, como um mecanismo de força, resistência 
e bem-estar dos seres sociais, de forma a oportunizar aos sujeitos a 
utilização destes dois importantes direitos sociais. Sendo assim, fare-
mos um breve relato destes atendimentos aqui no Brasil, ressaltando 
a necessidade da educação formal em qualquer etapa da vida, o que 
deve ser respeitado em observância da legislação que ampara a oferta 
da educação para crianças, jovens, adultos e idosos.



683COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

O DIREITO À EDUCAÇÃO PARA TODOS

Com uma legislação específica para o seu desenvolvimento 
e oferta, a Educação para todas as pessoas, é assegurada pela Cons-
tituição federal, como um direito social que determina: “Art. 205. A 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).

Conforme a lei, sujeitos em qualquer fase da vida podem fazer 
uso do seu direito à educação, sendo beneficiados, com práticas peda-
gógicas diversificadas, uma vez que a nossa legislação prevê sua oferta 
para todas as pessoas, incluindo as que estejam em tratamentos de 
saúde, para que tenham acesso à educação formal.

Para atender ao público jovem, a saber, a criança e o adolescen-
te, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sob a Lei de nº 8.069 
de 13 de julho de 1990, legislação específica voltada para crianças e 
adolescentes, protegendo os seus interesses. O ECA estabelece por 
meio do artigo 55, que estes tenham o direito de matrícula e perma-
nência na rede regular de ensino, sendo acompanhados por pais e 
responsáveis. Nesse documento, os artigos 3º e 4°, versam que:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prio-
ridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990).
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Ainda acerca do ECA, vale ressaltar a inclusão do parágrafo 
único que vem ampliar o direito da educação a este público:

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas 
as crianças e adolescentes, sem discriminação de nas-
cimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou 
cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, 
ambiente social, região e local de moradia ou outra 
condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, 
de 2016) (BRASIL, 1990).

Para o público-alvo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a 
nossa legislação, através do Estatuto do Idoso, Lei de nº 10471/2003, 
no Capítulo V, que versa acerca da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
defende os interesses deste segmento, instituindo como direitos:

Art. 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, 
lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de idade.
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso 
do idoso à educação, adequando currículos, metodolo-
gias e material didático aos programas educacionais a 
ele destinados.
§ 1.º Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo 
relativo às técnicas de comunicação, computação e 
demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida 
moderna (BRASIL, 2003). 

A partir da leitura da nossa legislação, compreendemos que a 
escola deve ser um espaço de acolhimento sem distinção, para que to-
dos possam apropriar-se em qualquer idade, pois o direito à educação 
é para todas as pessoas, e em qualquer fase da vida. “A necessidade de 
aprender como ato contínuo e intermitente se torna eminente diante 
da realidade vivida na atualidade, levando-se em consideração a velo-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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cidade com que ocorrem as modificações na vida profissional causada 
pelas incertezas e inseguranças do cotidiano” (MAITO, 2013, p. 41).

Porém, a lei por si só não garante a oferta de educação de qua-
lidade para este público-alvo ou quaisquer outros: A luta pela validade 
do direito à educação para todos sempre foi grande, e é contínua. Mas 
nós como professores pesquisadores temos uma arma poderosa que 
pode impactar diretamente na permanência de todos os sujeitos em 
quaisquer espaços de aprendizagens, fomentando sua participação e 
desenvolvimento das suas potencialidades.

E esta arma, também conhecida por práticas pedagógicas in-
clusivas, pode reverberar no desejo de aprender, de reinventar-se, de 
resistir e colaborar com os processos de tratamento. A palavra inclusão, 
aqui neste trabalho, tem uma importância singular, porque é a partir 
dela que se deve iniciar todo o processo de acolhimento ao estudan-
te-paciente. Assim, a inclusão deve ser o lastro desses atendimentos, 
uma vez que dentre outros objetivos, os atendimentos pedagógicos 
hospitalares e domiciliares cumprem a finalidade de humanizar as 
práticas de educação e saúde, suavizando os impactos da doença e da 
internação hospitalar.

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR E 
ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR

Com breves palavras, podemos dizer que as classes hospitala-
res no Brasil tiveram início na década de 1930 em São Paulo, e a partir 
daí muitas secretarias de educação têm inaugurado este serviço que 
vêm se fortalecendo enquanto política pública nacional. Ainda que 
estejamos longe do número necessário de atendimentos, deixando 
muitas pessoas de fora, tanto pela falta de oferta quanto pelo desco-
nhecimento do direito que começou a ser organizado nacionalmente 
no ano de 2002, com um documento norteador e orientador publicado 
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pelo Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Espe-
cial (Seesp) que assim explicitava os atendimentos:

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógi-
co-educacional que ocorre em ambientes de tratamento 
de saúde, seja na circunstância de internação, como 
tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do 
atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em 
serviços de atenção integral à saúde mental. Atendimen-
to pedagógico domiciliar é o atendimento educacional 
que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de 
problema de saúde que impossibilite o educando de 
frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, 
casas de apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio 
da sociedade (BRASIL, 2002, p. 13).

Embora este documento apenas oriente a estruturação dos 
atendimentos, ele não se configura como legislador, o que não obriga-
va a sua oferta, servindo como referência para a sua organização. No 
ano de 2018, publica-se a Lei nº 13.716/2018, alterando da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394 de 20 de dezembro 
de 1996, de modo a garantir atendimento educacional aos estudantes 
internados para tratamentos de saúde, acrescentando o Art. 4º-A:

Art. 4-A. É assegurado atendimento educacional, duran-
te o período de internação ao aluno da educação básica 
internado para tratamento de saúde em regime hos-
pitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme 
dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de 
sua competência federativa (BRASIL, 2018).

A partir desta legislação, consolida-se o direito aos importantes 
atendimentos que foram desenhados para suprir as necessidades pe-
dagógicas das pessoas adoecidas e afastadas da escola tradicional por 
conta dos seus tratamentos: em hospitais, domicílios e casas de apoio. 
Estes atendimentos passam a ser estruturados por municípios, estados 
e federação, para acolher os estudantes de qualquer idade, validando 
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a educação ao longo da vida, e oportunizando o início, continuidade ou 
conclusão dos seus estudos na Educação Básica. Adaptações estrutu-
rais são necessárias para que os ambientes possam ser:

[...] projetados com o propósito de favorecer o desenvol-
vimento e a construção do conhecimento para crianças, 
jovens e adultos, no âmbito da educação básica, respei-
tando suas capacidades e necessidades educacionais es-
peciais individuais. Uma sala para desenvolvimento das 
atividades pedagógicas com mobiliário adequado e uma 
bancada com pia são exigências mínimas. Instalações sa-
nitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas são 
altamente recomendáveis e espaço ao ar livre adequado 
para atividades físicas e ludo-pedagógicas (BRASIL, 
2002, p. 16).

Reconhecer a necessidade de implantação desta política 
pública com a criação e fortalecimento de escolas específicas para o 
Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar, para que de maneira 
mais direta, se possa oferecer “Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola”, como prevê o artigo 206 da nossa CF além do 
documento orientador que diz:

Além de um espaço próprio para a classe hospitalar, o 
atendimento propriamente dito poderá desenvolver-se 
na enfermaria, no leito ou no quarto de isolamento, 
uma vez que restrições impostas ao educando por sua 
condição clínica ou de tratamento assim requeiram. O 
atendimento pedagógico poderá também ser solicitado 
pelo ambulatório do hospital onde poderá ser organiza-
da uma sala específica da classe hospitalar ou utilizar-se 
os espaços para atendimento educacional (BRASIL, 
2002, p. 16).

Este tipo de atendimento pode, em variadas medidas, intervir 
no desenvolvimento intelectual, social e psicológico dos estudantes-
-pacientes que estejam em tratamento médico, em hospitais ou em 
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domicílios e casas de apoio, oferecendo-lhe atendimento pedagógico 
conforme previsto no ensino regular, de acordo com suas especificida-
des e considerando seu estado biopsíquico dando início, continuidade 
e conclusão aos seus estudos.

EDUCAÇÃO E SAÚDE: UM ENCONTRO EM PROL DA 
HUMANIZAÇÃO

As práticas pedagógicas que ocorrem no APH e no APD podem 
e devem ser consideradas como uma atividade que necessita de uma 
intervenção humanizada, de modo a assegurar a construção de conhe-
cimentos. Nesta validação da conexão entre a educação e a saúde, a 
dialogicidade é parte relevante das relações humanas estabelecidas 
dentro desses atendimentos.

A fala, a escuta, o colocar-se à disposição do outro e a prática da 
empatia, podem, determinar o sucesso ou o insucesso dos processos 
de aprendizagens, porque a construção dos sujeitos, que precede à 
construção das aprendizagens, é feita a partir do contato com o outro, 
e do contato com a diversidade. Sendo assim, a fala de Jacobo (2015), 
nos diz que:

Da perspectiva da psicanálise, todo ser humano se cons-
titui através de outro, uma exterioridade o fundamenta 
em sua existência humana, e enfatizamos humana e não 
biológica. Todo ser advém pela possibilidade de outro, 
e o outro é diferente daquele porque é outro. É sempre 
um outro humano quem inaugura a possibilidade do ser 
social (JACOBO, 2015, p. 67).

Nesta perspectiva, compreendemos que a humanização se 
processa através do fortalecimento de ações inclusivas que envolvam 
a dialogicidade, valorizando e trazendo o estudante paciente para 
o seu processo de escolarização. E segundo Freire, o diálogo é uma 
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categoria imprescindível em uma proposta de construção de uma 
consciência crítica.

Por isso mesmo a educação, para não instrumentar 
tendo como objeto um sujeito – ser concreto, que não 
somente está no mundo, mas também está com ele –, 
deve estabelecer uma relação dialética com o contexto 
da sociedade à qual se destina, quando se integra neste 
ambiente que, por sua vez, dá garantias especiais ao 
homem através de seu enraizamento nele. Superposta a 
ele, fica “alienada” e, por isso, inoperante (FREIRE, 1985, 
p. 61-62).

A citação anterior, faz emergir a necessidade de aprendizagens 
escolares como construtora e reconstrutora de realidades, para su-
jeitos em internação hospitalar. Nesta perspectiva, reiteramos que as 
práticas devem estar em consonância com proposta do HumanizaSUS, 
que enxerga as possibilidades de desenvolvimento integral dos seus 
pacientes dentro do hospital, tirando os sujeitos da simples condição 
de passividade, e dando-lhes o status de protagonistas das suas pró-
prias histórias.

A humanização vista não como programa, mas como po-
lítica pública que atravessa/transversaliza as diferentes 
ações e instâncias gestoras do SUS, implica em: Orientar 
as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da expe-
riência concreta do trabalhador e usuário, construindo 
um sentido positivo de humanização, desidealizando “o 
Homem”. Pensar o humano no plano comum da experi-
ência de um homem qualquer (BRASIL, 2010, p. 17).

O APH e o APD são práticas que nascem fundamentadas na 
humanização de estudantes-pacientes enquanto sujeitos da educa-
ção, e tem como via de mão dupla, minimizar os efeitos negativos da 
internação hospitalar, favorecendo a continuidade de seus estudos e 
incluindo o aluno adoecido. Segundo Matos e Mugiatti (2014):
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Observa-se que a continuidade dos estudos, paralela-
mente ao internamento, traz maior vigor às forças vitais 
da criança (ou adolescente) hospitalizada, como estímulo 
motivacional, induzindo-o a ser tornar mais participante 
e produtivo, com vistas a uma efetiva recuperação. Tal 
fato, além de gerar uma integração a participação ativa 
que entusiasmam o escolar hospitalizado, pelo efetivo 
da continuidade da realidade externa, contribui, ainda 
de forma subconsciente, para o desencadeamento da 
vontade premente de necessidade de cura, ou seja, 
nasce uma predisposição que facilita sua cura e abrevia 
o seu retorno ao meio a que estava integrado (MATOS; 
MUGIATTI, 2014, p. 72).

Nesta premissa, cabe aos sistemas de educação, praticar a 
humanização através da análise de todo contexto do atendimento, 
dando primazia à importante triangulação dos principais sujeitos: o 
estudante-paciente, a equipe docente e a família, para que o atendi-
mento possa ser construído respeitando-se todas as especificidades 
dos sujeitos, segundo as bases da humanização.

Essa tão necessária humanização precisa ser praticada nas ati-
tudes de todos os profissionais que integram a equipe multidisciplinar, 
que deverá ser montada para atender aos estudantes-pacientes de 
forma integral. As secretarias de educação e saúde são as instituições 
que devem estar à frente dos atendimentos, fomentando a proposição, 
organização e validação, estreitando vínculos e parcerias, primando 
assim, pelo bem-estar e pela recuperação dos estudantes-pacientes.

Destacando o respeito à cidadania, com uma visão 
prospectiva de intento social cada vez mais voltada às 
necessidades de uma sociedade mais humana, cabe ao 
cidadão reformulá-la sob novos aspectos de bem-estar 
e promoção social. Neste contexto, evidenciam-se os 
desempenhos de novos deveres, o respeito a espaços 
diferenciados e apoios diversos, como o uso de tecno-
logias que possam contribuir para melhor qualidade de 
vida (MATOS, 2010, p. 199-200).
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Para melhor estruturação dos atendimentos, convém definir os 
princípios da educação inclusiva, de modo a assegurar o atendimen-
to necessário para que o estudante-paciente seja beneficiado com 
oportunidades de aprendizagens, o que irá atender à Constituição 
federal, estando em consonância com a meta 7 do Plano Nacional 
de Educação, que prevê o fomento à oferta e qualidade da Educação 
Básica em todas as etapas e modalidades. Para tanto, o documento 
de 2002 orienta: “As classes hospitalares existentes ou que venham a 
ser criadas deverão estar em conformidade com o preconizado pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelas Diretrizes Nacionais da 
Educação Especial na Educação Básica” (BRASIL, 2002, p. 25).

Ainda acerca de uma construção e sistematização destes aten-
dimentos pedagógicos, o documento orientador preconiza, que: 

Os sistemas de ensino deverão prever medidas legais 
para que as classes hospitalares e o atendimento 
pedagógico domiciliar atendam progressivamente as 
exigências da lei, demonstrando comprometimento com 
o sucesso do educando e a proposta de atenção integral 
(BRASIL, 2002, p. 25).

O APH e o APD ocupam uma lacuna que certamente acom-
panharia os estudantes em situação de adoecimento no processo de 
escolarização na Educação Básica. Desta forma, objetiva alcançar todos 
os estudantes-pacientes em situação de internamento/tratamentos 
de saúde, podendo atender também seus acompanhantes, nos seus 
processos de aprendizagens, valorizando a humanização como forma 
de inclusão escolar, como forma de atender à CF, na oferta de educa-
ção para todos.

Além disto, cabe aqui ampliar mais alguns benefícios que devem 
ser contemplados com o fortalecimento destes atendimentos, a saber: 
reintegrar o aluno à sua escola de origem, minimizando os impactos da 
evasão e/ou repetência escolar, ou fomentando a matrícula de estudan-



692COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

tes-pacientes, oferecendo-lhes os mesmos direitos e garantias que se 
têm na escola regular; repensar estratégias pedagógicas de acompanha-
mento dos estudantes-pacientes nos processos de diferentes aprendi-
zagens; adaptar os currículos das escolas de origem, adequando-os, de 
modo a oferecer uma educação igualitária; promover formação conti-
nuada para toda a equipe pedagógica e muitiprofissional, para atuação 
neste singular espaço de educação. “Os sistemas de ensino deverão criar 
oportunidades para formação continuada dos professores que atuam 
nas classes hospitalares e no atendimento pedagógico domiciliar para 
que funcionem segundo os princípios e orientações próprios da educa-
ção básica” (BRASIL, 2002, p. 16).

Os organizadores dos atendimentos pedagógicos hospitalares e 
domiciliares deverão entender que os alunos tanto no espaço domici-
liar, quanto no hospitalar, necessitam além de todo o aparato legal na 
esfera da educação, de uma pedagogia mais humanizada porque:

A complexidade do aluno da escola hospitalar não deixa 
de assemelhar-se à complexidade que encontramos no 
alunado da escola regular. Para o aluno hospitalizado as 
relações de aprendizagem numa escola hospitalar são 
injeções de ânimo, remédio contra os sentimentos de 
abandono e isolamento, infusão de coragem, instilação 
de confiança no seu progresso e em suas capacidades; e 
a qualidade de aulas vai ao encontro de quanto atendem 
às necessidades e interesses enquanto vivenciando tais 
momentos (FONSECA, 2003, p. 27-28).

Na perspectiva de atender aos estudantes-pacientes em um 
necessário espaço escolar, os organizadores dos atendimentos devem 
se dispor a cumprir com suas obrigações, de acordo com a legislação 
nacional, no sentido de garantir educação para todos. Para tanto:
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Faz-se necessário comunicar aos órgãos representativos 
médicos em âmbito municipal, estadual e federal sobre 
a necessidade de implantação e implementação de clas-
ses hospitalares e do atendimento pedagógico domici-
liar, atendendo o direito à continuidade da escolaridade 
do educando enfermo (BRASIL, 2002, p. 27).

A relevância logística e pedagógica da criação de uma es-
cola-sede que agregue o onde APH e o APD, onde os profissionais 
selecionados para desenvolver seus trabalhos na referida modalidade 
sejam capacitados para que possam desenvolver os atendimentos 
técnico-pedagógicos com qualidade. Essa escola-sede seria assim res-
ponsável: oferecer formação continuada; organizar grupos de estudos; 
incentivar o trabalho em equipe; fomentar a elaboração de projetos 
que integrem diversos tipos de aprendizagens, garantir o diálogo com 
equipe multidisciplinar do hospital; fortalecer vínculos com as famílias 
e as escolas de origem dos estudantes-pacientes e; estabelecer parce-
rias com Instituições de Ensino.

Em saúde, o cuidado com o outro deve ir além do cum-
primento dos protocolos técnicos, inerentes a cada cate-
goria profissional, determinado pelo quadro clínico que 
se apresenta. O conhecimento técnico é imprescindível, 
já que nenhum de nós gostaria que um profissional 
despreparado para a função cuidasse da sua saúde ou 
da saúde dos seus familiares (MONTEIRO, 2007, p. 15).

Assim, os entes federados concentram a responsabilidade pela 
oferta, regulamentação, monitoramento e avaliação do APH e do APD. 
São das secretarias de Educação e Saúde as tarefas de garantir o atendi-
mento de acordo com a LDB de nº 13.716/2018, e com as necessidades 
psicológicas, sociais e pedagógicas dos estudantes-pacientes, lembrando 
que estes têm perfis diferenciados, o que leva a exigência de uma certa 
dose de sensibilidade, compreensão, criatividade e muita empatia.
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: APROPRIAÇÃO DO DIREITO À 
EDUCAÇÃO

Em alguns estados e municípios o APH e o APD são partes 
integrantes da Educação Especial e Inclusiva, sendo coordenado pela 
mesma pasta. Nesta medida, o estudante-paciente torna-se aluno 
temporário (ou permanente) da Educação Especial, e como público-
-alvo desta modalidade tem assegurado o seu direito à educação em 
espaços não tradicionais.

Os atendimentos devem alcançar a todos que se encontram 
na situação de adoecimento/internamento e tratamentos. E este 
segmento oferece atendimento pedagógico às pessoas em tratamento 
de saúde, que estão impedidas a deslocar-se para o espaço formal de 
educação, uma vez que tal deslocamento pode oferecer riscos de agra-
vamento das doenças, ou até mesmo a morte do estudante-paciente.

Para atuar nesses atendimentos, o professor deverá estar 
habilitado para trabalhar com as diversidades humanas e diferentes 
experiências culturais, identificando as necessidades educacionais 
especiais dos educandos impedidos de frequentar a escola, decidindo 
e inserindo modificações e adaptações curriculares em um processo 
inclusivo de ensino/aprendizagem. Além disso, a equipe multiprofis-
sional deve levar em conta a concepção comportamental do aprender, 
entendendo que cada estudante-paciente tem ritmo.

Acreditando que toda educação deve ser inclusiva, nesta atuação 
pedagógica, deve-se prever a oferta do Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) para os alunos com necessidades educativas específicas, 
abarcando os princípios da Educação Especial e Inclusiva, na formação 
de sujeitos atuantes e capazes de construir/modificar suas realidades.

Diante de tudo, é também papel de todos os sujeitos envol-
vidos na oferta do atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar, 
contribuir para a não evasão escolar, incluindo sujeitos, formando 
cidadãos críticos e participativos na sociedade, construindo relações 
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entre a escola, a comunidade e a família, diminuindo os impactos das 
ausências nas aulas durante seus tratamentos, e motivando na conti-
nuidade dos seus estudos.

Dessa forma, vemos a importância que os entes federados 
devem ocupar para validar o APH e o APD enquanto direito, por serem 
agentes responsáveis pelo o acesso e permanência dos estudantes-pa-
cientes à Educação Básica, oferecendo-lhes oportunidades de apren-
dizagens e contribuindo para a sua recuperação, através de práticas 
pedagógicas humanizadas.
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RESUMO
A demanda e a oferta pelo Curso de Licenciatura em Educação Especial no 
Brasil crescem a cada ano. Na realização desse estudo partimos da problemá-
tica: cabe a Unespar – campus de Campo Mourão a oferta de licenciatura em 
Educação Especial para atender a imposição legal de Educação Especial para 
os municípios da Comcam? Nosso objetivo nesse estudo é dar relevância 
para a emergência do Curso de Licenciatura em Educação Especial na região 
da Comunidade da dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam). 
Como referencial teórico utilizamos fundamentação legal das principais leis 
que abordam a formação inicial para Educação Especial. Como procedimen-
tos metodológicos desenvolvemos pesquisa qualitativa com procedimento 
de pesquisa bibliográfica. Dentre os principais resultados que encontramos, 
destacamos a emergência da oferta de licenciatura em Educação Especial 
pela Unespar – campus de Campo Mourão para atender aos objetivos for-
mativos, de licenciatura para Educação Especial e atuação no Atendimento 
Educacional Especializado nas Salas Comuns ou Exclusivas, como também, 
nas Salas de Recursos Multifuncionais da Rede Básica de Ensino Público.
Palavras-chave: Comcam. Educação Básica. Educação Especial. Licenciatura. 
Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

O curso de licenciatura em Educação Especial, a partir do ano de 
2018, tem oferta cada vez mais recorrente segundo dados do Cadastro 
e-Mec (BRASIL, 2021). Diante da análise desses dados, partimos da 
seguinte problemática: cabe a Unespar – campus de Campo Mourão a 
oferta de licenciatura em Educação Especial para atender a imposição 
legal de Educação Especial para os municípios da Comunidade da dos 
Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam)? Nosso objetivo 
nesse estudo é dar relevância a emergência do Curso de Licenciatura 
em Educação Especial na região da Comcam.

Como referencial teórico utilizamos fundamentação legal das 
principais leis que abordam a formação inicial para Educação Especial. 
Como procedimentos metodológicos desenvolvemos pesquisa qualita-
tiva com procedimento de pesquisa bibliográfica.

Dentre os principais resultados que encontramos, destacamos a 
emergência da oferta de licenciatura em Educação Especial pela Unes-
par – campus de Campo Mourão para atender aos objetivos formati-
vos, de licenciatura para Educação Especial e atuação no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) nas Salas Comuns ou Exclusivas, como 
também, nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) da Rede Básica 
de Ensino Público.

A EMERGÊNCIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REGIÃO DA COMCAM

A Comunidade da dos Municípios da Região de Campo Mourão 
(Comcam) é composta por vinte e cinco (25) municípios: Barbosa Fer-
raz; Altamira do Paraná; Araruna; Boa Esperança; Campina da Lagoa; 
Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; 
Goioerê; Iretama; Janiópolis; Juranda; Luiziana; Mamborê; Moreira 
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Sales; Nova Cantu; Peabiru; Quarto Centenário; Quinta do Sol; Rancho 
Alegre D’Oeste; Roncador; Terra Boa; e, Ubiratã.

Em Campo Mourão, polo administrativo, econômico e social 
da região, existem duas Universidades públicas gratuitas que ofertam 
cursos de licenciatura. Contudo, somente a Universidade Estadual do 
Paraná-campus de Campo Mourão, oferta a Licenciatura em Pedagogia, 
modalidade presencial. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR – campus de Campo Mourão), oferta somente graduação em 
licenciatura em Química.

O Curso de Pedagogia é o único curso de licenciatura, mesmo 
que amplamente, que forma educadores para Educação Especial. Nos-
so objetivo com esse estudo é darmos relevância para a emergência do 
Curso de Licenciatura em Educação Especial na região da Comunidade 
da dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam). Quanto ao 
direito à educação e ao dever de educar, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, deve ser efetivado me-
diante, dentre outras, a garantia de: “atendimento educacional espe-
cializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 
regular de ensino” (BRASIL, 1996, p. 1).

Referente a Educação Especial, a LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 
1996, p. 1) define “o atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das con-
dições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular”. Caberá aos sistemas de ensino 
assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessida-
des; [...]
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III – professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, 
bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns 
(BRASIL, 1996, p. 1, grifo nosso).

O Plano Nacional de Educação, que compreenderá o período de 
2014 e de 2024, dentre as diretrizes, apresenta a “universalização do 
atendimento escolar” e “superação das desigualdades educacionais, 
com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 
formas de discriminação” (BRASIL, 2014, p. 1). Caberá aos Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, estabelecer os respectivos planos de 
educação e estratégias que, dentre outras, “garantam o atendimento 
das necessidades específicas na Educação Especial, assegurando o sis-
tema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades” 
(BRASIL, 2014, p. 1). No que tange à Educação Especial o PNE (2014-
2024), apresenta como Meta 1:

universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência 
deste PNE (BRASIL, 2014, p. 23).

Dentre as estratégias da Meta 1, citamos, por exemplo, a estra-
tégia 11 de:

priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta 
do atendimento educacional especializado complemen-
tar e suplementar aos(às) alunos(as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, assegurando a educação bilíngue 
para crianças surdas e a transversalidade da educação 
especial nessa etapa da educação básica (BRASIL, 2014, 
p. 1, grifo nosso).
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A Meta 4 compreende, mais amplamente, a Educação Especial:

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (de-
zessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de 
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, 
de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados (BRA-
SIL, 2014, p. 1, grifo nosso).

Dentre as estratégias da Meta 4, referente à Educação Especial, 
citamos as de:

[...] promover, no prazo de vigência deste PNE, a univer-
salização do atendimento escolar à demanda manifesta 
pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação [...]; [...] implantar, 
ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais 
e fomentar a formação continuada de professores e 
professoras para o atendimento educacional especia-
lizado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de 
comunidades quilombolas; [...] garantir atendimento 
educacional especializado em salas de recursos multi-
funcionais, classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados, nas formas complementar 
e suplementar, a todos(as) alunos(as) com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-
dades ou superdotação, matriculados na rede pública 
de educação básica, conforme necessidade identificada 
por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 
[...] garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 
exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência 
e promovida a articulação pedagógica entre o ensino 
regular e o atendimento educacional especializado; [...] 
fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento 
de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e 
recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção 
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do ensino e da aprendizagem, bem como das condições 
de acessibilidade dos(as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação; [...] promover o desenvolvimento 
de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formula-
ção de políticas públicas intersetoriais que atendam as 
especificidades educacionais de estudantes com defici-
ência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação que requeiram medidas 
de atendimento especializado; [...] apoiar a ampliação 
das equipes de profissionais da educação para atender 
à demanda do processo de escolarização dos (das) 
estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
garantindo a oferta de professores(as) do atendimento 
educacional especializado, profissionais de apoio ou 
auxiliares, tradutores(as) e intérpretes de Libras, guias-
-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 
prioritariamente surdos, e professores bilíngues; [...] 
incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos 
demais cursos de formação para profissionais da edu-
cação, inclusive em nível de pós-graduação, observado 
o disposto no caput do art. 207 da Constituição federal, 
dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem 
e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados 
ao atendimento educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação (BRASIL, 2014, p. 1, grifo nosso).

A Meta 15 trata da formação dos profissionais da educação, em 
regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, conforme dispôs a LDBEN 9.394/96. A Política Nacional 
de Formação dos Profissionais da Educação (PNFPE), conforme incisos 
de I a III da LDBEN, objetiva assegurar “[...] que todos os professores e 
as professoras da educação básica possuam formação específica de ní-
vel superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento 
em que atuam” (BRASIL, 1996). Para efetivação dessa PNFPE, a Meta 
15 indica, dentre outras estratégias, a de “[...] implementar programas 
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específicos para formação de profissionais da educação para as escolas 
do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educa-
ção especial” (BRASIL, 2014, p. 1, grifo nosso). Pessoa com Deficiência, 
ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, elenca como deveres:

[...] do Estado, da sociedade e da família, assegurar à 
pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, 
à paternidade e à maternidade, à alimentação, à ha-
bitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, 
à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao 
transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 
turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos 
avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, 
entre outros decorrentes da Constituição federal, da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 
econômico (BRASIL, 2015, p. 1, grifo nosso).

Quanto, especificamente, ao direito à educação, a Lei n.º 
13.146 traz que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 
a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais, segundo suas características, interesses e neces-
sidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comu-
nidade escolar e da sociedade assegurar educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo 
de toda forma de violência, negligência e discriminação 
(BRASIL, 2015, p. 1, grifo nosso).

Ao Poder Público incumbe assegurar, criar, desenvolver, imple-
mentar, incentivar, acompanhar e avaliar, dentre outros, a “formação e 
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disponibilização de professores para o atendimento educacional espe-
cializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e 
de profissionais de apoio” (BRASIL, 2015, p. 1, grifo nosso).

Para efetivar os objetivos de formação inicial na área da e para 
a Educação Especial, foram criados cursos de licenciatura em Educação 
Especial. Destacamos, de início, que o Curso de Licenciatura em Edu-
cação Especial, segundo o Cadastro e-MEC (BRASIL, s.d.), é ofertado, 
na modalidade presencial, pelas Universidades: Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 
Universidade Regional de Blumenau (Furb). Citamos esses três cursos 
por termos encontrado, em ampla pesquisa, somente os Projetos Polí-
ticos Pedagógicos ou Propostas Pedagógicas de Curso.

Nossa análise dos PPP ou PPC dos três cursos, permitiu identi-
ficarmos seus objetivos. Desse modo, apresentamos aqueles objetivos 
que atendem os requisitos normativos da formação inicial de professores 
para Educação Especial, função precípua das Universidades brasileiras.

O Centro de Educação da UFSM oferta o curso de Educação 
Especial, desde 2004, na modalidade de licenciatura plena. O Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) do Centro de Educação da UFSM (2020) 
elenca como objetivos do curso:

• Conhecimentos relacionados aos sujeitos apoiados 
pela educação especial a fim de subsidiar os acadê-
micos para a atuação pedagógica na perspectiva 
da educação inclusiva em espaços escolares ou 
instituições especializadas;

• Conhecimentos sobre diferentes alternativas 
metodológicas que viabilizem a mediação de co-
nhecimentos específicos da formação do professor 
de educação especial para atuação em diferentes 
espaços educacionais;

• Conhecimentos que possibilitem a definição e 
implementação de estratégias de flexibilização, 
adaptação curricular e práticas alternativas, em 
colaboração com os professores das escolas co-
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muns da educação básica, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento 
das potencialidades do educando que apresente 
necessidades educacionais específicas;

• Conhecimentos que possibilitem a identificação das 
necessidades educacionais específicas dos sujeitos 
apoiados pela educação especial, com vistas a 
elaboração e organização de recursos pedagógicos 
e de acessibilidade, promovendo a participação e 
a autonomia dos sujeitos nas atividades escolares, 
bem como orientação aos professores e famílias 
sobre a utilização dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade [...] (UFSM, 2020, p. 1, grifo nosso). 

A UFSCar também oferta o curso de licenciatura em Educação 
Especial. O curso foi criado no ano de 2008. São elencados, no Projeto 
Político-Pedagógico do curso, os seguintes objetivos:

• Formar professores com competências técnicas, 
políticas e éticas para o ensino de alunos com 
necessidades educacionais especiais, reiterando os 
princípios contidos nas atuais políticas educacionais; 
reiterando, também, os princípios defendidos pela 
UFSCar, que constam do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) que prevê, entre outros, a (re) 
construção de projetos de curso tendo como referên-
cia um conceito de currículo abrangente que permita 
uma inovação e que incorpore atividades externas à 
sala de aula, no sentido de formar profissionais com 
competências necessárias à atuação, com qualidade, 
num mundo em constante transformação;

• Formar profissionais de acordo com as especificida-
des da área de Educação Especial, para atuar no en-
sino regular e no especializado, em seus diferentes 
níveis, realizando atividades de docência, gestão e 
consultoria especializada;

• Formar professores para prover o Atendimento 
Educacional Especializado de qualidade previsto na 
legislação brasileira como direito dos estudantes 
com necessidades educacionais especiais (UFSCAR, 
2012, p. 15, grifo nosso).
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O Departamento de Educação da Furb ao expor o contexto de 
inserção do curso de licenciatura em Educação Especial na instituição, 
traz que a oferta:

[...] na perspectiva da inclusão escolar, objetiva atender 
a formação desta crescente demanda constituída por 
professores que atuam em serviços de Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE) e a alunos matriculados na 
rede regular de ensino da Educação Básica promovendo 
o acesso a conhecimentos teóricos e metodológicos 
considerados imprescindíveis para a formação deste pro-
fissional e considerando as especificidades deste campo 
de atuação educacional (FURB, 2011, p. 13, grifo nosso).

A licenciatura em Educação Especial é vinculada ao Plano Na-
cional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). O ob-
jetivo do curso é “formar professores para atuar na educação especial 
na perspectiva da inclusão escolar em todos os níveis e modalidades da 
Educação Básica” (FURB, 2011, p. 16). Citamos também, os objetivos 
específicos do curso:

• Propiciar uma visão crítica da sociedade e das 
circunstâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola;

• Proporcionar conhecimentos sobre as singularida-
des e particularidades das pessoas com deficiência 
física, sensorial, intelectual ou múltipla, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação;

• Proporcionar a compreensão dos aspectos e pro-
cessos relacionados ao acesso, a participação e a 
aprendizagem dos alunos com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas escolas comuns de ensino e nos 
atendimentos educacionais especializados;

• Favorecer ações pedagógicas nas diferentes áreas 
do conhecimento, de modo a facilitar a compreen-
são e apropriação de conhecimentos necessários à 
elaboração de estratégias voltadas a flexibilização 
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de conteúdos, desenvolvimento de processos me-
tais, adequação e produção de materiais didáticos/
pedagógicos e enriquecimento curricular [...] (FURB, 
2011, p. 16, grifo nosso).

Alguns outros dados que complementam a emergência do Curso 
de Licenciatura em Educação Especial na Comcam tratam da matrícula 
de crianças com necessidades educativas especiais na Rede Regular de 
Educação Básica. Para esse nosso estudo consideramos as matrículas 
na Educação Especial em Classes Comuns e Exclusivas conforme dados 
que encontramos, conforme delimitação desse estudo, dos municípios 
da Comcam referentes aos últimos cinco anos (2015-2019).

Tabela 1 – Número de matrículas da Educação Especial em Classes Comuns, Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, região da Comcam – 2015-2019.

Cidade/Ano 2015 2016 2017 2018 2019

Altamira do Paraná 2 - 1 - 2

Araruna 20 24 41 38 35

Barbosa Ferraz 22 22 21 21 19

Boa Esperança 5 6 6 11 10

Campina da Lagoa 23 29 24 23 21

Campo Mourão 102 120 125 112 119

Corumbataí do Sul 6 3 4 4 13

Engenheiro Beltrão 30 30 18 22 9

Farol 6 6 6 3 -

Fênix 8 9 14 14 13

Goioerê 41 32 29 26 32

Iretama 11 14 26 14 25

Janiópolis 9 20 16 16 15

Juranda 36 7 8 8 9

Luiziana 20 14 12 10 3
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Cidade/Ano 2015 2016 2017 2018 2019

Mamborê 22 26 24 24 22

Moreira Sales 18 11 17 17 31

Nova Cantu 16 14 12 18 17

Peabiru 15 20 27 31 27

Quarto Centenário 13 6 6 2 3

Quinta do Sol 4 4 4 5 4

Rancho Alegre D’Oeste 6 5 3 3 3

Roncador 11 8 17 18 15

Terra Boa 16 29 24 33 32

Ubiratã 52 62 81 95 124

Total 514 521 566 568 603
Fonte: Adaptada pelas autoras a partir de Brasil (2020).

No exemplo que citamos, do número de matrículas da Educa-
ção Especial em Classes Comuns, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
região da Comcam, entre os anos de 2015 a 2019, destacamos alguns 
números. Os municípios que tiveram redução da taxa de matrícula, 
entre os anos de 2015 e 2019, foram: Barbosa Ferraz, Campina da 
Lagoa, Engenheiro Beltrão, Farol, Goioerê, Juranda, Luiziana, Quarto 
Centenário e Rancho Alegre D’Oeste. Os municípios que mantiveram 
a taxa de matrículas foram: Altamira do Paraná, Mamborê e Quinta 
do Sol. Já os municípios que aumentaram a taxa de matrícula foram: 
Araruna, Boa Esperança, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Fênix, 
Iretama, Janiópolis, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Roncador, 
Terra Boa e Ubiratã.
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Tabela 2 – Número de matrículas da Educação Especial em Classes Exclusivas, Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, região da Comcam – 2015-2019.

Cidade/Ano 2015 2016 2017 2018 2019

Altamira do Paraná 7 7 6 6 10

Araruna 35 25 30 30 34

Barbosa Ferraz 54 60 58 48 53

Boa Esperança - - - - -

Campina da Lagoa 64 74 74 64 73

Campo Mourão 167 175 173 182 170

Corumbataí do Sul - - - - -

Engenheiro Beltrão 20 10 25 37 19

Farol 6 4 3 1 1

Fênix 12 23 24 21 19

Goioerê 55 58 58 63 56

Iretama 47 42 35 31 22

Janiópolis 26 26 27 20 17

Juranda 10 11 10 12 6

Luiziana - 7 9 9 12

Mamborê 13 9 12 14 15

Moreira Sales 31 35 39 49 47

Nova Cantu 28 25 25 23 26

Peabiru 59 55 51 54 56

Quarto Centenário 2 3 5 4 3

Quinta do Sol 12 8 9 7 5

Rancho Alegre D’Oeste - - - - -

Roncador 21 18 16 20 27

Terra Boa 20 20 12 21 20

Ubiratã 54 61 66 64 64

Total 743 756 767 780 755
Fonte: Adaptada pelas autoras a partir de Brasil (2020).
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No exemplo que citamos, do número de matrículas da Educação 
Especial em Classes Exclusivas, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
região da Comcam, entre os anos de 2015 a 2019, destacamos alguns 
números. Os municípios que tiveram redução da taxa de matrícula, en-
tre os anos de 2015 e 2019, foram: Araruna, Barbosa Ferraz, Engenheiro 
Beltrão, Farol, Iretama, Janiópolis, Juranda, Nova Cantu, Peabiru, Quinta 
do Sol. O município que manteve a taxa de matrículas foi Terra Boa. Já 
os municípios que aumentaram a taxa de matrícula foram: Altamira do 
Paraná, Araruna, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Fênix, Goioerê, 
Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Quarto Centenário, Roncador e 
Ubiratã. Os municípios de Boa Esperança, Corumbataí do Sul e Rancho 
Alegre D’Oeste não apresentaram matrículas em Classes Exclusivas.

Ao compararmos os dados da tabela 1 com os dados da tabela 
2, identificamos alguns aspectos:

• Alguns municípios tem maior número de matrículas nas 
Classes Comuns que nas Classes Exclusivas (consideramos o 
ano de 2019): Boa Esperança; Iretama; Juranda; Mamborê; 
Rancho Alegre D’Oeste; Terra Boa e Ubiratã.

• Alguns municípios tem maior número de matrículas nas 
Classes Exclusivas que nas Classes Comuns (consideramos 
o ano de 2019): Altamira do Paraná; Barbosa Ferraz; Cam-
pina da Lagoa; Campo Mourão; Engenheiro Beltrão; Fênix; 
Goioerê; Janiópolis; Juranda; Luiziana; Moreia Sales; Nova 
Cantu; Peabiru e Roncador.

• Alguns municípios tem igual ao similar número de matrículas 
nas Classes Exclusivas e nas Classes Comuns (consideramos 
o ano de 2019): Araruna; Farol; Quarto Centenário; Quinta 
do Sol.

• Os municípios com maior demanda para a Educação Espe-
cial são os municípios de: Araruna; Barbosa Ferraz; Campina 
da Lagoa; Campo Mourão; Goioerê; Moreira Sales; Peabiru 
e Ubiratã.
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Ao compararmos os números de matrículas entre os anos de 
2015 e 2019 identificamos algumas mudanças:

• No município de Ubiratã foi onde mais aumentou o número 
de matriculados nas Classes Comuns (de 52 em 2015 para 
124 em 2019).

• Nos municípios de Engenheiro Beltrão (de 30 em 2015 
para 9 em 2019), Juranda (de 36 em 2015 para 9 em 2019), 
Luiziana (de 20 em 2015 para 3 em 2019), foram onde mais 
diminuiu o número de matrículas nas Classes Comuns.

• No município de Moreira Sales foi onde mais aumentou 
o número de matrículas nas Classes Exclusivas (de 31 em 
2015 para 47 em 2019).

Após a pesquisa, a apresentação e a análise desses dados 
chegamos a algumas considerações conforme apresentamos na 
subseção seguinte.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EMERGÊNCIA DO CURSO  
DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REGIÃO DA 
COMCAM

Na primeira seção desse estudo apresentamos a fundamenta-
ção legal da obrigatoriedade da oferta de Curso de licenciatura que 
abarque formação em Educação Especial. Na segunda seção apresen-
tamos dados sumários sobre o aumento da demanda pela Educação 
Especial na região da Comcam. Nessa última seção, resumimos os prin-
cipais argumentos referentes a emergência do Curso de Licenciatura 
em Educação Especial.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impôs a garan-
tia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 
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com deficiência. O Plano Nacional de Educação, ao tratar da universa-
lização do atendimento escolar, impôs a superação das desigualdades 
educacionais com estratégia de fomentar a formação continuada de 
professores e professoras para o atendimento educacional especia-
lizado. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência impôs 
a incumbência do Poder Público da formação e disponibilização de 
professores para o Atendimento Educacional Especializado. Para aten-
der a esses impositivos legais foram criados os cursos de licenciatura 
em Educação Especial, por exemplo nas universidades: Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e Universidade Regional de Blumenau (Furb). Dentre os obje-
tivos desses cursos de licenciatura, citamos, por exemplo, a formação 
de profissionais de acordo com as especificidades da área de Educação 
Especial, para atuar no ensino regular e no especializado. Dentre os 
resultados a que chegamos destacamos, por exemplo, que na região 
da Comcam, o número de matrículas de crianças com necessidades 
educacionais especiais nas Classes Comuns e nas Classes Exclusivas, ao 
considerarmos o período de 2015 e 2019, aumentou significativamen-
te na maioria dos municípios.

Diante dos dados analisados, somos convictos em defender a 
necessidade da oferta do curso de licenciatura em Educação Especial 
na região da Comcam pela Unespar – campus de Campo Mourão. Tal 
oferta efetivará a função social dessa universidade, bem como, ga-
rantirá a formação inicial e continuada de professores para Educação 
pública, gratuita e de qualidade de crianças com necessidades edu-
cativas especiais em Classes Comuns, Exclusivas ou em Atendimento 
Educacional Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais.
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O “ENTRELUGAR” DE ALUNO E 
PROFESSOR DO ESTAGIÁRIO FRENTE 

ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA 
A INCLUSÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS E/OU TRANSTORNOS 
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS 

LETRAMENTOS

Crizeide Miranda Freire 

RESUMO 
O presente trabalho procura discutir como os estagiários, com as dificulda-
des enfrentadas na formação inicial, desenvolvem estratégias pedagógicas 
que facilitem o processo de aprendizagem, a partir das práticas sociais de 
letramentos dos seus alunos com deficiências e/ou transtornos que estudam 
nas escolas regulares. Assim, temos como um dos objetivos inventariar as 
práticas que circundam a ação docente dos estagiários em sua incursão na 
Educação Básica, compreendendo os caminhos, procedimentos e/ou cola-
borações que os auxiliam na proposição de estratégias metodológicas para 
os letramentos dos alunos com deficiências e/ou transtornos que estudam 
nas salas em que estagiam. No percurso dessa discussão nos aportaremos 
em alguns teóricos tais como: Pimenta e Lima (2004); Nóvoa (2017); Kleiman 
(1995, 2005); Mantoan (2003) entre outros. Esperamos que com essa inves-
tigação possamos sugerir, para as instituições de formação de professores, 
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caminhos para uma reestruturação curricular que possibilite, na prática, uma 
formação mais qualificada dos discentes sobre diversidade e inclusão de 
pessoas com deficiências e/ou transtornos e compreensão para a prática dos 
letramentos múltiplos.
Palavras-chave: Formação. Docência. Inclusão. Letramentos.

INTRODUÇÃO

Com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) os alunos com deficiências 
e/ou transtornos chegam cada vez mais às escolas regulares. Como 
etapa da formação os estágiários chegam às escolas de Educação Bá-
sica e precisam de uma preparação teórica para trabalhar com esses 
discentes, possibilitando práticas letradas inclusivas. Neste percurso, 
é necessário entender como os estágiarios desenvolvem estratégias 
para esse trabalho, haja vista algumas lacunas na formação: a defasa-
gem das discussões sobre diversidade e suas intersecções, a falta de 
entendimento sobre a escola enquanto agência de letramentos – não 
apenas do escolar, sendo esses alguns fatos que nos levam a pensar na 
reformulação dos currículos dos cursos de licenciaturas com uma pers-
pectiva mais inclusiva e que promova uma ação docente mais eficaz.

A instituição escolar, embora devesse, nem sempre é pautada 
pelo respeito à diversidade, considerando as diferenças, necessitando 
de constantes intervenções para a inclusão. A escola precisa repensar 
conceitos e valores para fazer do seu lugar um ambiente disseminador 
de palavras, que se desdobram em ações conscientes, oportunizando 
a todos participar dentro do princípio da equidade.

Para Kleiman (2005), a “agência escolar” deve estar organizada 
de forma que todos os discentes convivam e aprendam juntos, inte-
ragindo, respeitando as diferenças e aprendendo com elas. Requer 
ainda, ampliação das potencialidades do educando, considerando li-
mitações, especificidades, para estabelecer parâmetros de uma escola 



716COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

para todos, sem barreiras ou restrições, um lugar de equidade, com 
práticas letradas que se tornem vetores para construção de sujeitos 
livres, capazes de promoverem mudanças a sua volta.

A formação inicial precisa instrumentalizar o estagiário, aluno/
docente para o ensino e gestão de classe, dentro de princípios políticos, 
ético-filosóficos bem delineados, levando este profissional a entender 
o papel da escola enquanto agência inclusiva, frente aos desafios cons-
tantes da sociedade contemporânea, para Bauman (2001), construto 
da modernidade líquida, movente, que passa por transformações, 
tempos de liberdade e inseguranças. Diante desse cenário educacional 
nos cabe perguntar: Como os estagiários, com as dificuldades enfren-
tadas na formação inicial, desenvolvem estratégias pedagógicas que 
facilitem o processo de aprendizagem, a partir das práticas sociais de 
letramentos dos seus alunos com deficiências e/ou transtornos que es-
tudam nas escolas regulares? Ao apresentarmos esse questionamento 
temos como um dos objetivos inventariar as práticas que circundam 
a ação docente dos estagiários em sua incursão na Educação Básica, 
compreendendo os caminhos, procedimentos e/ou colaborações que 
os auxiliam na proposição de estratégias metodológicas para os letra-
mentos dos alunos com deficiências e/ou transtornos que estudam 
nas salas em que estagiam.

GERAÇÃO DE DADO AO LONGO DO PERCURSO: COMO SERÁ?

Para dar conta das inquietudes apontadas nesta pesquisa é 
necessária uma aproximação dos envolvidos no processo e, para isso, 
tomaremos as reflexões metodológicas do Estudo de Caso de cunho 
Etnográfico, o qual aparece como uma forma de investigação qualita-
tiva e provoca uma ruptura no paradigma de quantificação enquanto 
método que predomina nos resultados das análises. De acordo com Yin 
(2001), este tipo de pesquisa objetiva a investigação de um fenômeno 
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contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, sobretudo quando 
os limites entre eles não estão bem definidos, o que promove um olhar 
sensível, numa perspectiva científica sobre o objeto a ser pesquisado.

A pesquisa proposta não dará conta da totalidade em relação 
aos aspectos do ensino, mas possibilita uma articulação entre ensino 
e pesquisa na formação e na ação docente, movimento necessário na 
mediação, na aproximação dos futuros docentes, neste caso os esta-
giários, com a realidade das escolas, para que repensem os processos 
metodológicos e os resultados como efeitos desta ação acerca dos le-
tramentos dos alunos e das pessoas com deficiências e/ou transtornos 
numa escola regular.

Segundo Yin (2001), ao investigar os fenômenos atuais dentro 
de um contexto real, tem, por sua vez, como propósito explorar, obser-
var, descrever e explicar o episódio. O processo investigativo é tecido 
para responder as questões “como” e “porque”, sendo elas as condu-
toras, as formas explicativas que operacionalizam esta caminhada que 
ocorre ao longo do tempo e em uma frequência. O lócus da pesquisa é, 
em geral, o ambiente natural, no caso desta, pretende-se pesquisa no 
Colégio Gilberto Dias de Miranda (Comuja), uma instituição de ensino 
municipal de Jacobina, lugar em que ocorrem o Estágio Supervisio-
nado III, relativo ao Ensino Fundamental II e no Centro Educacional 
Deocleciano Barbosa de Castro (CEDBC), uma das escolas que oferta 
o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, local de atuação do 
Estágio Supervisionado IV.

Conforme Moita Lopes (1996), o sujeito da pesquisa é aquele 
integrado em uma prática social e, assim sendo, interpreta e reinter-
preta o mundo em que vive; quem constrói, de fato, na interação com 
o outro, significados para o mundo. Um sujeito dialógico segundo 
Bakhtin (1979) é aquele que se faz conhecer através da linguagem, 
pois os significados nela se constituem. Nossos sujeitos colaboradores 
serão os alunos/estagiários dos cursos de licenciaturas do Campus IV 
da Universidade do Estado da Bahia – Uneb, inseridos em um contexto 
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social, que vivem em um dado momento histórico e político. Nesta 
pesquisa pretendemos utilizar técnicas de entrevistas qualitativas: es-
truturada e/ou semiestruturadas, análise documental (planejamento, 
relatório e memoriais dos estagiários), triangulando os dados obtidos 
nessas diversas formas de coleta.

OS AUTORES QUE NOS AJUDAM A TECER A INVESTIGAÇÃO: 
NOVELOS DA DOCÊNCIA

A formação de professores é sempre debatida no sistema edu-
cacional brasileiro. Discute-se que, além da formação técnica, específi-
ca da área de formação, o professor precisa de outros conhecimentos 
que lhes permitam o atendimento a realidade encontrada nas salas. 
Acrescemos a isso, formação sobre a diversidade, sobre a educação 
para pessoa com deficiências e/ou transtornos, compreensão das 
relações de poder que envolvem a linguagem e que se efetivam no uso 
de práticas de letramentos múltiplos.

Políticas educacionais de inclusão se apresentam ao longo da 
história na tentativa de propor e ampliar direitos nos diversos espaços 
sociais, onde o modelo de educação dever ser na/para diversidade. A 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI 13.146/15) 
reflete em seu artigo 1º essas ações, ao assegurar as condições de 
igualdade e liberdade fundamentais, com vistas à inclusão e cidadania. 
No tocante a educação diz a lei,

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com de-
ficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível 
de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelec-
tuais e sociais, segundo suas características, interesses 
e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, p. 19).
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A escola inclusiva respeita as especificidades de seu alunado, 
suas potencialidades e necessidades, acolhe a diversidade, equiparan-
do oportunidades para uma aprendizagem de qualidade. A agência 
escolar precisa organizar-se para que todos os discentes convivam e 
aprendam colaborativamente, interagindo, respeitando os limites, 
diferenças que se descortinam e provocam inseguranças e incertezas. 
Essas demandas sociais sugerem inovações em várias esferas e, isso 
tenciona, sobremaneira, ações na escola, como a revisão da prática 
pedagógica, de forma insurgente, no acelerado processo de moder-
nização líquida, própria da “modernidade líquida” que provoca o 
desapego, provisoriedade nas ações, tempo de liberdade atrelado a 
insegurança, “os fluidos se movem facilmente. Eles ‘fluem’, ‘escorrem’, 
‘esvaem-se’, ‘respingam’, ‘transbordam’, ‘vazam’, ‘inundam’, ‘borrifam’, 
‘pingam’, são ‘filtrados’, ‘destilados’ [...]” (BAUMAN, 2001, p. 8).

Nesta movência de posturas, ações e reações, na condição de 
docente que não lhe é dada, mas construída, o estagiário, que vive esse 
entrelugar, carece, dentre outras coisas, saber lidar com a diversidade, 
pensar em práticas pedagógicas inclusivas e como estas contribuem 
com os processos de letramentos, visto que a formação deve atender 
às demandas e aos desafios da atualidade. Estudos como de Capellini 
e Mendes (2007); Mantoan (2003); Pletsch (2009) que falam sobre a 
formação de professor e inclusão, sinalizam, também, que os cursos 
de formação de professores não oferecem aos seus estudantes, uma 
preparação adequada, valorizam muito o conhecimento científico e 
cultural de cada área em detrimento de uma formação pedagógica que 
dê sustentação ao ser professor, que provoque uma escuta sensível na/
para diversidade, que o faça percorrer lugares insurgentes, promoven-
do novos atos de fala com atores diversos que se entrecruzam neste 
espaço agentivo que é a escola. Eles merecem lugar de protagonistas.

O momento do estágio “contribui para a construção da identi-
dade docente, amplia e aprofunda o conhecimento pedagógico e da 
práxis educativa docente, especialmente quando se vincula às escolas 



720COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

públicas” (PIMENTA; LIMA, 2004). O professor precisa ser capaz de ge-
rir estrategicamente, expressar-se com autenticidade em sala, visando 
aprendizagem, negociando seu papel, identificando comportamentos 
para modificá-los até certo ponto. “O ‘saber-ensinar’ refere-se, portan-
to, a uma pluralidade de saberes” (TARDIF, 2005, p. 178).

Dentre esses saberes plurais devemos discutir sobre as diversi-
dades presentes nas escolas e sua interseccionalidade, seus atravessa-
mentos e impactos no processo de aprendizagem. As dificuldades em 
relação à pessoa com deficiência se incidem, também na escola, me-
diante o conceito que se atribui a palavra, sendo vista, quase sempre, a 
partir de um modelo médico, que condiciona a pessoa à anormalidade, 
ao capacitismo, “não era a natureza quem oprimia, mas a cultura da 
normalidade que descrevia alguns corpos como indesejáveis” (DINIZ; 
BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 69). Segundo Mendes (2006), a inclusão 
poderia ser pensada como uma das funções da escola, partindo, pois, 
dos entendimentos que se tem sobre inclusão escolar e discutindo-os 
numa perspectiva de valoração das diversidades socioculturais, identi-
tárias e linguísticas.

Um dos fatores constituintes do desenvolvimento humano 
é a linguagem e, segundo Bakhtin (1979), a linguagem possibilita ao 
homem organizar seu pensamento e definir seu espaço na sociedade. 
Com pessoas com deficiências, muitas vezes, precisamos de interven-
ções e propostas metodológicas diferenciadas para a participação do 
educando, podendo expressar-se de formas variadas para mostrar sua 
participa. O diálogo entre os seres é uma forma de comunicação e 
interação social discutida na teoria bakhtiniana e ocorre pelo uso da 
palavra que dissemina suas ideias e na sua relação com a sociedade. 
Para Vygotsky (1984), o desenvolvimento cognitivo realiza-se pela 
linguagem e sua efetivação se dá pela mediação, sendo necessária 
para isso a interação, o que permite o desenvolvimento do sujeito 
por meio da relação de sua história individual com a social. Um outro 
momento de aprendizagem é da linguagem escrita, e pesquisadores 
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como Soares (2003), Kleiman (1985), Mortatti (2004), dentre outros, 
definem a aquisição da escrita como alfabetização, capacidade de co-
dificar e decodificar símbolos, habilidade de ler e escrever, “habilidade 
de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de 
lançar mão desses protocolos, ao escrever, atitudes de inserção efetiva 
no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever” (SO-
ARES, 2003, p. 91-92).

Essas práticas apresentadas são desenvolvidas nas escolas 
e precisam, dentro e fora dela, ocorrerem em situações cotidianas, 
enquanto práticas sociais, efetivando-se enquanto letramento. Soa-
res (2003), afirma que a alfabetização e o letramento são processos 
indissociáveis, diferenciando-se em termos de processos cognitivos, 
por conseguinte, não podem ser vistas como sinônimos. Observações 
como essas reforçam a abrangência do conceito de letramento, nos 
levando a afirmar que, em virtude das mudanças socioculturais e das 
exigências sobre conhecimentos que vão além do uso da leitura e da 
escrita, implica uma ressignificação do termo.

Assim, conforme Kleiman (1995), o conceito de letramento 
refere-se ao conjunto de práticas de uso da escrita nos contextos 
sociais, entendendo a variação dessas práticas mediante os objetivos 
dos participantes, com o ambiente e sua forma de realização. E nessas 
esferas de mudanças os múltiplos letramentos surgem. Rojo (2009) 
busca definir e apresentar as novas especificidades das práticas sociais 
da leitura e da escrita: 

O “significado do letramento” varia através dos tempos 
e das culturas e dentro de uma mesma cultura. Por isso, 
práticas tão diferentes, em contextos tão diferenciados, 
são vistas como letramento, embora diferentemente 
valorizadas e designando a seus participantes poderes, 
também, diversos (ROJO, 2009, p. 99).
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Amplia-se a concepção de letramento, agora vista como prática 
social em uma perspectiva transcultural, que ultrapassa um olhar 
dominante de uma habilidade única e neutra, mas como uma prática 
ideológica circunscrita pelos Novos Estudos do Letramento, o que nos 
leva a compreender a necessidade de grafar a palavra de forma plural, 
morfológica e semanticamente, letramentos. Segundo Street (1984), 
para dar conta das especificidades dos letramentos, novos termos 
se inserem no contexto, como práticas e eventos de letramento e, 
passamos a compreender os letramentos a partir de um modelo ide-
ológico, que não nega as habilidades técnicas e os aspectos cognitivos 
da leitura e da escrita, mas os entendem numa esfera cultural e nas/
pelas relações de poder. Mediante esses novos estudos o letramento 
pode ser dividido em dois enfoques: autônomo, que vê o letramento 
“em termos técnicos, independente do contexto social, uma variável 
autônoma, cujas consequências para a sociedade e a cognição são 
derivadas de sua natureza intrínseca”, Street (1993 apud ROJO, 2009, 
p. 99). O modelo ideológico vê as práticas de letramento como indis-
solúveis das estruturas culturais e de poder, reconhece a variedade de 
práticas culturais associadas à leitura e à escrita vários contextos.

[...] com base no que chamo de modelo “ideológico” 
de letramento, o qual reconhece uma multiplicidade de 
letramentos; que o significado e os usos das práticas de 
letramento estão relacionados com contextos culturais 
específicos; e que essas práticas estão sempre associa-
das com relações de poder e ideologia: não são simples-
mente tecnologias neutras (STREET, 2007, p. 466).

Nessa perspectiva cultural, as “práticas de letramento” são 
consideradas um conjunto de atividades relacionadas à língua escrita 
na busca por um objetivo específico, numa dada situação, mobilizando 
os saberes, competências e tecnologias importantes para essa realiza-
ção, Kleiman (2005); as “práticas letradas” Street (2014), tem caráter 
de maior abstração referente a comportamentos e conceitualizações 
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sobre o uso da leitura e/ou da escrita. Consideramos eventos de letra-
mentos momentos em que a fala se organiza em torno da compreensão 
da leitura e da escrita. “Heath (2008) define ‘eventos de letramento’ 
como qualquer ocasião em que um fragmento de escrita integra a na-
tura das interações dos participantes e seus processos interpretativos” 
(SREET, 2014, p. 174).

Esses conceitos em seu uso plural: letramentos, eventos e prá-
ticas, sugerem que a valorização social dos usos da escrita varia de um 
grupo social para outro, é elemento de poder, de disputa, relacionado 
ao jogo de forças de ordem diversas: culturais, econômicas, religiosas e 
políticas em contextos diversos. Dentre esses contextos está o escolar, 
e, entende-se que os letramentos múltiplos precisam ser trabalhados 
na escola, tanto os valorizados como os não valorizados, assim como os 
locais e os globais e, na condição de estagiário é preciso entender essas 
discussões para melhor traçar suas estratégias para ação docente.

Retomamos assim, a compreensão de que a escola, não é 
a única, mas uma das agências de letramento Kleiman (1995), e, 
precisa promover no espaço acadêmico, discussões efetivas e ações 
diversas sobre os letramentos múltiplos que circulam na sociedade e 
contribuem com o processo de aprendizagem dos sujeitos, não apenas 
em relação aos conhecimentos específicos, mas aos demais saberes 
necessários na sociedade atual. Na maioria das vezes a escola não 
valoriza as práticas de letramentos vivenciadas fora de seu espaço, o 
ensino é descontextualizado da realidade dos discentes, provocando 
desmotivação e evasão. Os alunos precisam encontrar na escola algo 
que faça sentido para suas vidas, algo que possa utilizar nas suas 
práticas sociais cotidianas. Os conhecimentos por eles trazidos devem 
ser valorizados, assim como suas práticas de letramentos, para Freire 
(2008), a bagagem cultural trazida pelo discente deve ser ponto de 
partida para o trabalho diário, um direcionamento para a escolha de 
outras práticas de letramentos, usando estratégias que facilitem o 
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aprendizado, tornando este momento de vivências, prazeroso e carre-
gado de afetividade estético e política.

Percebe-se que “o ensino de práticas de letramento legitimadas 
oficialmente por esses espaços acadêmicos deve coadunar com a vivên-
cia dos sujeitos em suas comunidades” (CUNHA, 2004, p. 64) inclusive 
das pessoas com deficiências e/ou transtornos, servindo de estratégias 
para o aprendizado e fazendo com que todo conhecimento adquirido 
faça sentido para os discentes e, neste caso, para os agenciadores desse 
processo, os estagiários. Assim, será “possível acrescentar outros ele-
mentos que envolvam o universo escolar e a sociedade sem, contudo, 
desprezar os conhecimentos enciclopédicos que esses alunos trazem de 
suas interrelações sociais e cotidianas para o universo escolar” (CUNHA, 
2004, p. 64). Passamos a considerar a escola e seu letramento escolar 
não mais como homogêneos, mas, lugar onde circulam identidades 
diversas, construídas por eventos de letramentos diferentes, vivencia-
dos de forma singular para cada sujeito, o que gera “situar as práticas 
de letramento no contexto do poder e da ideologia, e não como uma 
habilidade neutra, técnica”, afirma Street (2007, p. 465).

As pesquisas sobre os estudos do/s letramento/s perpassam 
por uma visão ideológica, mostrando a não neutralidade e as relações 
de poder que se inserem neste contexto, relações identitárias que con-
duzem a ação docente na escolha de uso de práticas de letramentos 
dentro de um modelo autônomo ou ideológico. Tais escolhas rever-
beram no processo de aprendizagem dos seus alunos, tendo estes ou 
não, deficiências e/ou transtornos, mas fazem uso de linguagens diver-
sas para sua inserção social, que amplia seus letramentos mediante o 
uso das diferentes formas de materialização do texto (imagens, filmes, 
materiais escritos, músicas, entre outros), reforçando a importância da 
utilização, pelos estagiários, de estratégias pedagógicas diversificadas 
que atravessem a sala de aula e cheguem ao cotidiano do grupo, per-
meado de diferenças e singularidades.
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RESULTADOS ESPERADOS

Faz-se necessário reafirmar que o estágio é um momento 
importante da formação inicial dos futuros professores. No entanto, 
precisamos estar atento para as condições que são oferecidas a esse 
sujeito, os estagiários, que estão no entrelugar de aluno e professor, 
com a responsabilidade de refletir sobre seus conhecimentos e as prá-
ticas efetuadas, revendo metodologias que atendam a outros sujeitos, 
os seus alunos numa perspectiva letrada.

Esperamos que a partir dessa pesquisa possamos indicar, 
para as instituições de formação de professores, caminhos para uma 
reestruturação curricular que possibilite, na prática, uma formação 
mais qualificada dos discentes sobre diversidade e inclusão de pessoas 
com deficiências e/ou transtornos e compreensão para a prática dos 
letramentos múltiplos.

Ao compreendermos os caminhos encontrados pelos estagi-
ários para a promoção dos letramentos múltiplos das pessoas com 
deficiências e/ou transtornos, poderemos construir mecanismos que 
proporcionem uma melhor inclusão escolar, ao rompermos com cir-
cuito de exclusão educacional corrente, que dificulta a efetivação das 
legislações e a mudança de postura do homem, na oportunidade de 
pensar o outro como um ser diferente, único, com identidades múlti-
plas e por fazer-se.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que abriremos aqui um novo bloco investigativo, 
sobre o qual a investigação nos fará: a) repensar a formação inicial de 
professores que, deve ser delineada de maneira a oferecer aos estagiá-
rios subsídios para as práticas pedagógicas, numa perspectiva inclusiva 
e levando em consideração as diferenças no processo de aprendiza-
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gem dos sujeitos; b) pensar se a escola, enquanto agência promotora 
do letramento escolar considera o letramento crítico, multissemiótico, 
social, cultural, político dentre outros, em situações cotidianas de 
uso da linguagem; c) tencionar sobre a formação inicial dos futuros 
professores, no tocante as discussões feitas na academia em torno de 
temáticas relacionadas a uma pedagogia inclusiva, que possa subsidiar 
os estagiários, na orientação de alunos com deficiências e/ou transtor-
nos oferecendo a estes uma educação na perspectiva a equidade.
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ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE  

FEDERAL DO PARÁ1

Luciana Araujo dos Santos
Amélia Maria Araújo Mesquita

RESUMO
O presente resumo expandido se propõe a apresentar um relato de experiên-
cia oriundo das vivências num projeto de extensão com foco na alfabetização 
de crianças com deficiência intelectual. O projeto de extensão é resultado de 
dados de pesquisa e extensão onde se identificou a necessidade de potencia-
lizar, por meio do trabalho colaborativo entre a universidade e a escola, es-
tratégias de intervenção que pudessem superar a perspectiva mecanicista de 
alfabetização. Para tanto, fomos inseridos em ações que envolveram sessões 
de estudos, organização de webinário formativo e elaboração de materiais 
que pudessem colaborar, mesmo que de forma remota, com a produção 
de práticas de alfabetização mais atentas às diferentes possibilidades de 
aprendizagem de crianças com DI. A imersão nesse projeto me possibilitou 
enquanto bolsista um conjunto de aprendizagens que colaboraram para mi-

1  Relato de experiência produzido para IV Colóquio de Docência e Diversidade na 
Educação Básica: profissão docente em questão.



730COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

nha qualificação acadêmica e profissional no contexto da inclusão de alunos 
com deficiência na escola regular.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Alfabetização. Perspectiva Histórico-Cul-
tural.

INTRODUÇÃO

A alfabetização é o momento onde o indivíduo é inserido de 
maneira efetiva na sociedade letrada, sendo possível a comunicação 
entre indivíduos e sua autonomia perante a sociedade. Contudo, o 
desenvolvimento do processo de alfabetização é marcado por um 
conjunto de estratégias mecanicistas e descontextualizadas e quando 
se trata de desenvolver esse processo junto aos alunos público-alvo da 
Educação Especial as dificuldades em potencializar essa aprendizagem 
são muito maiores.

Por ter como público-alvo uma parcela da sociedade que há 
décadas sofre com segregação e preconceito, existem muitas barreiras 
políticas e sociais que precisam ser quebradas para total autonomia 
desses indivíduos. Pois segundo, Mendes (2006): “[...] a educação 
especial foi constituindo-se como um sistema paralelo ao sistema 
educacional geral, até que, por motivos morais, lógicos, científicos, 
políticos, econômicos e legais, surgiram as bases para uma proposta 
de unificação” (MENDES, 2006, p. 388).

Após muitas lutas o direito ao ensino de qualidade foi garantido 
somente a partir da década de 1970, no entanto, ainda hoje, já na 
perspectiva inclusiva, o acolhimento desses indivíduos é um desafio, 
pois envolve modificações atitudinais, pedagógicas, infra estruturais, 
entre outras.

No que se refere ao processo de aprendizagem e de forma parti-
cular a aquisição da linguagem a partir da perspectiva histórico-cultural 
de Vigotski, os estudos da psicolinguística nos permitem entender a 
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linguagem como um sistema complexo simbólico, e a construção desse 
conhecimento se dá com as experiências já adquiridas dos indivíduos e 
do meio onde ele está inserido e isso deve ser respeitado, e aproveitado 
para melhor compreensão dos conhecimentos (COELHO, 2011, p. 58).

É a partir desses pressupostos que apresentamos esse relato de 
experiência onde foram realizadas várias ações proporcionadas pela 
implementação de um projeto de extensão (Estratégias para Alfabe-
tização de Alunos com Deficiência na Escola Pública – Parceria Entre 
a Universidade e a Escola) vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Currículo e Formação de Professores na perspectiva da Inclusão 
(Includere) da Universidade Federal do Pará.

O projeto de extensão é oriundo do seguinte questionamento: 
como auxiliar a qualificação de professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental no processo de alfabetização de alunos com deficiência 
intelectual?

O papel extensão articulada a pesquisa se torna de grande valor 
em auxiliar esse processo, com o objetivo de elaborar estratégias num 
trabalho colaborativo entre a escola e universidade, proporcionando 
qualificação aos professores atuantes e os futuros professores da 
Educação Básica para que os mesmos atuem com a perspectiva inclu-
siva desde os Anos Iniciais, e essa articulação possa promover melhor 
qualidade de ensino para o público-alvo da Educação Especial.

METODOLOGIA

A proposta de extensão foi elaborada a partir de dados cole-
tados durante a realização de um projeto de pesquisa que identificou 
nas práticas curriculares de professoras dos Anos Iniciais contínuas 
tentativas de desencadear processos de escolarização com foco na al-
fabetização de crianças com deficiência intelectual, contudo, marcadas 
por perspectivas mecanicistas desse processo.
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Assim, orientado por uma abordagem qualitativa, e conside-
rando a potencial que o trabalho colaborativo entre a universidade e 
a escola pode produzir, o projeto caracterizou-se predominantemente 
pelo método da pesquisa intervenção. Para Rocha: “Na pesquisa-in-
tervenção, não visamos à mudança imediata da ação instituída, pois 
a mudança é consequência da produção de uma outra relação entre 
teoria e prática, assim como entre sujeito e objeto”. Contudo, a autora 
destaca aspectos centrais deste método, dentre os quais cabe destacar: 
“mudança de parâmetros de investigação no que tange à neutralidade 
e à objetividade do pesquisador, acentuando-se o vínculo entre gênese 
teórica e social, assim como a produção concomitante do sujeito e do 
objeto” [...] (ROCHA, 2003, p. 71).

Diante dessa perspectiva nos propusemos a organizar as inter-
venções do projeto de extensão por meio de ações que promovessem 
o trabalho colaborativo no cotidiano da classe comum da escola re-
gular e a formação continuada. Contudo, em função do contexto da 
pandemia as atividades previstas para serem realizadas no cotidiano 
na escola não foram realizadas.

No processo de implementação do projeto foi possível realizar 
as seguintes ações, conforme detalhadas a seguir.

SESSÕES DE ESTUDO

O projeto teve início em abril de 2020, por meio da organização 
do planejamento das atividades do grupo e a realização das sessões de 
estudo em encontros semanais – distribuídos entre encaminhamentos 
dos projetos e estudo do referencial teórico. As discussões em sessões 
de estudo objetivavam compreender a perspectiva histórico-cultural 
e analisar a partir dela o processo de aquisição de conhecimento das 
crianças e suas variações, e os processos de escolarização presentes no 
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currículo atual e quais pontos positivos e negativos esse currículo traz 
consigo para a demanda da Educação Especial do país.

Nessas sessões de estudo cada grupo formado por uma pessoa 
da graduação, uma do mestrado e outra do doutorado, ficavam res-
ponsáveis coordenar os debates, contudo, todos deveriam ler e ana-
lisar o material que a professora-orientadora disponibilizava, um livro 
ou artigo, e os responsáveis da semana trariam a sua reflexão acerca 
do material estudado, fazendo uso de slides, cards ou vídeos. Todas as 
sessões de estudo do ano de 2020 ocorreram de forma remota.

LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

A fim de entender mais sobre as leis que permeiam o público-
-alvo da Educação Especial foi feito um mapeamento histórico pelas 
bolsista de pesquisas e extensão, do início dos anos 2000 a 2020 onde 
a busca era desde as leis gerais até às mais específicas — sobre TEA 
(transtorno do espectro autista); DI (deficiência Intelectual); Altas Ha-
bilidades/superdotação, entre outras — que foram cruciais para uma 
qualidade de ensino e o respeito à vida dessas pessoas, tendo como 
objetivo de se apropriar da real importância desses documentos para a 
conhecer os marcos legais que garantem a inclusão educacional.

WEBINÁRIO FORMATIVO

Dentre as ações que o grupo se propôs a desenvolver, uma de-
las foi a formação, em formato de webinário, aos professores da Edu-
cação Básica e estudantes da graduação e pós-graduação. A atividade 
ocorreu no dia doze de novembro de 2020, com o tema: alfabetização 
de alunos com deficiência intelectual: estratégias pedagógico-curricu-
lares. Contou a participação das professoras doutoras Elizabeth Oro-
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fino Lucio e Márcia Denise Pletsch — dois grandes nomes quando se 
fala em alfabetização e Educação Especial na perspectiva inclusiva no 
país, respectivamente. As professoras discutiram acerca da temática 
e trouxeram um novo olhar para os professores já atuantes e os que 
ainda estão na graduação. A live foi transmitida pelo canal do grupo no 
YouTube o “Includere Ufpa” e está salvo para auxiliar quem não pôde 
participar no dia do evento.

LIVRO SENSORIAL

Como o intuito de auxiliar os professores, foi desenvolvido pela 
extensão um material pedagógico e lúdico adaptado para os alunos 
com DI que será disponibilizado na internet, entregue a uma criança 
com DI da Escola de Aplicação da UFPA a fim de avaliar a funcionalida-
de do material. O livro sensorial está organizado em sete atividade que 
buscam aprimorar a percepção espacial, temporal, linguagem, raciocí-
nio lógico-matemático. A primeira atividade “como está o clima?” tem 
por objetivo desenvolver a percepção de clima e tempo, onde a criança 
precisará colocar a seta de acordo com a sua percepção sobre o clima no 
dia. Na segunda atividade “o que você fez ontem?”, o objetivo principal 
é promover o entendimento do ontem/hoje/amanhã para a criança, 
no bolso temos atividades que ela poderia desenvolver durante o seu 
dia, como: tomar banho, dormir, brincar, comer e outras. Na terceira 
atividade foi desenvolvido um pequeno quebra cabeça que juntando 
as peças formam um gato, estimulando assim o pensamento lógico. Na 
quarta atividade a criança deve identificar quais palavras correspon-
dem às figuras, no exemplo temos: índio, árvore, ovo, estrela e urso, e 
suas respectivas palavras, com objetivo de desenvolver a linguagem e 
percepção. A quinta atividade foi confeccionado um “tetris”, um jogo 
no qual a criança encaixa peças de diferentes formas para formar a 
figura maior sem peças faltando, o objetivo é estimular a lógica e a 
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criatividade. Na sexta atividade é composta por formas geométricas, 
porém cada uma está sem uma parte e a criança deve identificar qual 
parte encaixa nas figuras expostas, o objetivo também de estimular 
o pensamento lógico e o contato com as formas geométricas como: 
triângulo, círculo e quadrado. A sétima e última atividade desenvolvi-
da é de cunho matemático, em um bolso no livro tem figuras de sóis, 
onde os raios que saem do sol representam um número e na folha 
tem as formas de cada sol para encaixar e o número correspondente, 
essa atividade tem o objetivo de estimular a melhor compreensão dos 
números e as quantidades que cada um representam.

O livro foi confeccionado com material emborrachado de cores 
variadas (EVA), papel cartão também com cores variadas, fita de cetim, 
caneta permanente, moldes para as letras, cola quente e velcro, todo o 
material foi fornecido pelo projeto.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O projeto propõe ampliar o debate acerca da inclusão escolar 
e os meios para que se desenvolva de maneira eficaz e com a colabo-
ração de todos da escola-universidade-comunidade, porém, devido a 
pandemia mundial do novo covid-19, algumas ações foram impossibi-
litadas que acontecer de maneira presencial, o que dificultou muito o 
percurso que tínhamos traçado para o projeto.

Isso resultou em descobrir novas possibilidades de desenvolver 
atividades que já estavam previamente planejadas, como as sessões 
de estudo e formação que puderam ocorrer via internet, entretanto 
o que saiu com um prejuízo maior foi a intervenção no cotidiano es-
colar – principal objetivo do projeto. Assim em busca de não perder 
a essência da mesma, foi necessário pensar e desenvolver o material 
adaptado para dar algum auxílio aos professores e de alguma maneira 
estar contribuindo de forma efetiva no processo de aprendizagem 
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dessa criança. Infelizmente tornou-se inviável desenvolver atividades 
diretas na escola parceira.

No que se refere ao webinário, foi notória a repercussão de 
forma positiva que a formação teve. O evento atingiu simultaneamen-
te mais de 300 pessoas de diferentes regiões do estado e do Brasil 
e como está disponível na rede, conta hoje com mais de 2 mil visu-
alizações. Muitos participantes destacaram a importância do debate 
ao tema e como foi importante para construção da sua formação, 
entender melhor sobre essa temática que tão é pouco debatida dentro 
e fora da academia, e o impacto que essa desinformação gera é sem 
precedentes, mesmo com tantos direitos garantidos por lei, é visível as 
mazelas e a precariedade que são encontradas dentro das escolas de 
nível básico, a falta de recursos, informação e preparo desses docentes 
que estão presentes nesses espaços e os que vão adentrar nele.

Com relação ao livro sensorial, considerando que o objetivo é 
desenvolver diferentes capacidades da criança, este será disponibiliza-
do na rede e estará acompanhado de um guia (ainda em processo de 
elaboração) de forma a subsidiar ações de professores que potencia-
lizem diferentes capacidades das crianças e qualifiquem processos de 
alfabetização que superem vieses mecanicistas e descontextualizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação no projeto me proporcionou um olhar diferenciado, 
quando se trata de alfabetização em Educação Especial, por ser uma 
realidade muito distante da minha. As experiências que tive a oportu-
nidade de vivenciar acrescentaram para o meu conhecimento e ver a 
sociedade em uma perspectiva que nunca tinha imaginado.

Mesmo estando na graduação e recebendo muitas informações 
todos os dias dentro da universidade, esse ainda é um tema pouco 
debatido e incentivado pela academia, sem a oportunidade que tive 
através da extensão, o conhecimento acerca dessa temática seria raso. 
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Pois, o pouco que vemos na disciplina de educação inclusiva não é 
suficiente para estudar e compreender a realidade de uma parcela da 
sociedade que vive segregada.

As contribuições obtidas para a minha formação foram e são 
de grande valor para não somente estar preparada para o mercado de 
trabalho ou para seguir na vida acadêmica, mas também compreender 
e refletir sobre qual o meu papel diante de uma sociedade extrema-
mente excludente e de desigualdade social, e quais valores quero 
empregar dentro de sala de aula. Poder participar e elaborar as formas 
de alfabetizar as crianças de maneira lúdica foi o que mais me instigou 
a buscar e aprimorar o conhecimento nessa área.

A perspectiva inclusiva ainda enfrenta muitas barreiras dentro 
do ambiente escolar, as vitórias alcançadas ainda são de certa forma 
recentes, porém, é um desafio no qual eu pretendo enfrentar. Nesse 
sentido, me ancoro em Mendes (2010) ao afirmar que

Num contexto onde uma sociedade inclusiva passou a 
ser considerada um processo de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento e manutenção do estado 
democrático a educação inclusiva passou a se configurar 
como parte integrante e essencial desse processo (MEN-
DES, 2010, p. 105).
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS  
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Warley Almeida Santos 
Jandela Cristiani Guilherme dos Santos Tamashiro

RESUMO 
A presente pesquisa trata das práticas educacionais e metodologias de 
aprendizagem voltadas para o ensino na educação inclusiva, tendo como 
foco o ensino de surdos. O objetivo foi compreender o processo de ensino-
-aprendizagem dos alunos surdos da Educação Básica e suas implicações nas 
interações pedagógica, linguísticas e sociais no contexto escolar em tempos 
de pandemia. Foi realizado um estudo qualitativo por meio de uma entre-
vista com os professores de acordo com Rizzini (1999). O referencial teórico 
pautou-se nos estudos de Vygotsky sobre ensino-aprendizagem dos alunos 
surdos, bem como os destaques e enfoques das dificuldades da permanência 
dos alunos em sala de aula (LACERDA, 2006): (QUADROS, 2010). Os resultados 
encontrados demonstraram que apesar de muitos professores conhecerem 
as TIC, o maior desafio foi a participação e interação dos alunos surdos.
Palavras-chave: Surdo. Pandemia. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

No Brasil, em 2002, a Lei 10.436 oficializou a Língua Brasileira 
de Sinais – Libras, sendo considerada a principal forma de comunica-
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ção das pessoas surdas. Garantir o uso da língua de sinais para surdos 
transcendem questões que pautem somente a comunicação, mas que 
assegurem a permanência desses na sociedade, enquanto cidadãos e 
que possibilite a sua participação plena como o seu direito linguístico 
assegurado, de ser compreendido e alfabetizado na sua primeira língua.

A Libras para um indivíduo surdo, não tem a sua importância 
e significado somente pela comunicação, mas nas possibilidades de 
interação, aprendizado e desenvolvimento que essa língua possibilita. 
Ratificamos essa ideia, com a fala de v, a linguagem não se configura 
apenas como um instrumento comunicacional, uma vez que por meio 
dela, o indivíduo elabora conceitos sobre o mundo e sobre si, se cons-
tituindo como pessoa (VYGOSTKY, 1993).

Os discentes surdos deparam-se com muitas barreiras no sis-
tema educacional, dado que as instituições de ensino, não dispõem 
as mesmas possibilidades e cenários pedagógicos de alfabetização 
para alunos surdos, comparado a alunos ouvintes. Essa dificuldade 
acentuou-se ainda mais devido ao distanciamento social em virtude 
da pandemia da covid-19.

O surdo imprime consigo, uma linguagem própria e modos 
diversificados de aprendizagem, ocasionando um desconforto para 
muitos professores, visto que muitos não possuem fluência na língua 
de sinais. As crianças surdas, assim que ingressam na escola, indica 
em sua maioria um atraso em relação a outros alunos, esse fenômeno 
pode acarretar o distanciamento dos demais discentes. Aqui refletimos 
sobre a atuação do professor e a sua responsabilidade como mediador 
e facilitador, principalmente na alfabetização, embasado por (VYGOS-
TKY, 1993).

Segundo Quadros (2010), quanto mais cedo a língua de sinais 
for apresentada ao surdo, melhor será o seu desenvolvimento e natu-
ralmente um aprendizado mais efetivo da segunda língua, visto que 
a primeira língua será o meio para compreensão e internalização da 
regras e estruturas da segunda língua na modalidade escrita.
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SURDOS E A PANDEMIA

A pandemia do covid 19 evidenciou de forma escancarada, 
a vulnerabilidade que alunos surdos sempre enfrentaram, porém, 
devido à complexidade desse cenário, a proporção foi ainda maior, 
com implicações econômicas, culturais, sociais e emocionais. Um dos 
desafios nesse contexto, foi à implementação de atividades remotas.

Os surdos já experimentam essa experiência de isolamento, em 
várias esferas sociais, uma vez que a maioria são filhos de pais ouvintes, 
que desconhecem a primeira língua dos filhos, dessa forma, a escola 
torna-se um espaço muito simbólico e significativo para eles, haja vista 
que é um ambiente que possibilita o desenvolvimento da sua língua, 
cultura e identidade com os seus pares (PERLIN; STROBEL, 2006).

Os alunos, professores e os pais não estavam familiarizados com 
esse formato de aulas remotas, assim, tiveram momentos desafiadores 
para ambos, desde a angústia em acompanhar as aulas à distância, de-
vido à qualidade de conexão da internet e a flexibilização dos materiais 
didáticos, para que esses acessassem esses alunos surdos. Os docentes 
precisaram se (re)inventar, aprendendo novas tecnologias educacionais, 
transformando os conteúdos em vídeos, conhecendo e experimentando 
todas as possibilidades para que a acessibilidade fosse preservada, ga-
rantindo a equidade e acessibilidade para esses alunos.

A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE ESCOLAR

As interações sociais que ocorrem no ambiente escolar são 
fundamentais para o desenvolvimento emocional dos alunos, pois é a 
partir delas que eles irão desenvolver uma postura de empatia, ética e 
cidadania que serão replicadas em seu meio social. Conforme Fernandes 
(2013, p. 79): “Na escola, potencializa-se o papel do meio social no en-
frentamento de desafios impostos pelas deficiências e outros quadros, 
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uma vez que as crianças e os jovens estão em processo de conscientiza-
ção acerca de suas diferenças, dificuldades e possibilidades”.

O molde da sociedade atual propõe que a escola deve exercer 
uma função que vai além de transmitir conhecimento, ela deve atuar 
também na formação social e acadêmica de seus alunos, preparando-
-os para o mundo atual. Torna-se papel da escola fornecer experiências 
educacionais necessárias à reflexão da realidade, sendo um espaço 
para experimentar o conhecimento e utilizá-lo em questões teóricas e 
práticas. Nessa perspectiva, nos questionamos sobre como podemos 
fazer a integração dos alunos numa educação inclusiva num contexto 
de isolamento social? Na perspectiva inclusiva, existe a necessidade da 
escola reorganizar-se pedagogicamente, criar novos métodos para pro-
porcionar o desenvolvimento acadêmico de todos os alunos, inserindo 
os portadores de necessidades especiais nas atividades curriculares. 
A educação é muito importante para desenvolver as potencialidades 
desses indivíduos, acentuado a necessidade de desenvolver uma 
pedagogia compensatória, que se concentre em suas habilidades, 
facilitando o desenvolvimento pleno de suas capacidades. De acordo 
com Fernandes (2013, p. 80),

O “especial” da educação, nesse sentido, é um conceito 
que se reveste de um novo significado e deixa de estar 
centrado em um tipo de aluno e lugar, para assumir o 
sentido de um conjunto de recursos e serviços huma-
nos, físicos, materiais, técnicos e tecnológicos, postos a 
serviço da educação para oferecer respostas educativas 
às manifestações de singularidades dos alunos em seu 
processo de aprendizagem.

É instituído através da Política Nacional de Educação Especial, 
que os sistemas de ensino devam oferecer serviços de apoio espe-
cializado em todas as fases da educação, desde a alfabetização até o 
Ensino Superior e suas continuidades. Para que isso ocorra é necessá-
rio que toda a escola, desde a direção, orientação, professores e pais 
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participem de forma ativa, tornando toda a escola em um ambiente 
inclusivo. Os professores também devem ter formação continuada e 
especializada para docência na Educação Especial, dominando as prá-
ticas essenciais para desenvolvimento pedagógico e didático.

Nesse aspecto, é preciso que os professores estejam em 
constante formação com o intuito de proporcionar uma melhor de-
senvoltura das metodologias aplicadas em sala de aula e refletir sobre 
suas práticas pedagógicas. Essas formações são importantes para o 
aperfeiçoamento do educador, que nos tempos atuais tornou-se o 
direcionador da construção do conhecimento, não sendo mais o único 
detentor de todo o saber.

A metodologia escolhida pelo professor não deve abordar so-
mente os aspectos cognitivos dos alunos, mas proporcionar que eles 
se sintam inseridos dentro do contexto escolar, que ele seja respeitado 
e que seus colegas aprendam a conviver com a diversidade.

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO DOS SURDOS DURANTE A PANDEMIA

A tecnologia já faz parte do cotidiano escolar, mas de forma 
muito precária, a utilização baseia-se principalmente na internet, com-
putadores, celulares, que são utilizados como métodos de pesquisa 
pelos alunos. Além disso, os professores já utilizam ambientes virtuais 
para lançamento de notas, chamadas, entre outras atividades adminis-
trativas. Em poucas aulas o uso da tecnologia é realidade, geralmente 
com apresentação de vídeos ligados a alguma matéria.

Muitos materiais que trariam mudanças positivas para a edu-
cação já existem e são aprimorados diariamente, como programas 
educativos, softwares diferenciados, sites educacionais com atividades 
variadas, todos criados para dinamizar o espaço de aprendizagem e 
transformar a realidade das aulas tradicionais. Para que essas tec-
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nologias sejam utilizadas de forma efetiva, é necessário que sejam 
incorporadas pedagogicamente em todo o ambiente escolar, que os 
professores, orientadores e todos os envolvidos participem da integra-
ção destas metodologias. Segundo Kenski (2015, p. 46):

Para que as TICs possam trazer alterações no processo 
educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas 
e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que 
é preciso respeitar as especificidades do ensino e da 
própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, 
realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou 
o computador, é preciso saber usar de forma pedagogi-
camente correta à tecnologia escolhida.

O grande fluxo de interações através das redes, a troca e o 
uso colaborativo de informações mostram que existe a necessidade 
de construção de novas estruturas educacionais, que forneçam a ca-
pacitação dos jovens, incluindo os alunos surdos, para o novo mundo 
digital. É importante criar um ambiente interativo, em que todos os 
alunos participem de forma ativa, onde tenham acesso à informação 
e o professor contextualize os assuntos teóricos com as práticas do dia 
a dia.

Em frente a esse novo momento os professores estão reali-
zando suas aulas através da modalidade de ensino remoto, por meio 
dos instrumentos tecnológicos disponíveis para que seja respeitada a 
indicação de distanciamento social e o processo ensino-aprendizagem 
possa acontecer.

O desafio foi lançado tanto para os professores pais, alunos e 
toda a sociedade. Por meio da utilização dos mais variados aparatos 
tecnológicos os professores buscam estar em contato com os seus alu-
nos, adaptando suas propostas pedagógicas e buscando novos meios 
para a difusão e construção do conhecimento pelo aluno.
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ANÁLISES E DISCUSSÕES

A pesquisa realizada com os professores da Educação Básica 
aconteceu por meio de um questionário que teve como objetivo 
compreender o processo de ensino-aprendizagem dos alunos surdos 
da Educação Básica e suas implicações nas interações pedagógica, 
linguísticas e sociais no contexto escolar em tempos de pandemia.

O questionário foi respondido por 45 professores que lecionam 
na Educação Básica, que possuem idade entre 25 e 58 anos. As respos-
tas apontaram que aproximadamente metade dos professores já utili-
zava algum tipo de tecnologia digital em sala de aula, mas uma grande 
parte ainda não possuía vivencia com estes recursos, por esse motivo 
se restringiam aos métodos tradicionais de ensino. Por exemplo, aulas 
expositivas centradas no professor transmitindo conhecimentos.

Podemos observar que diante do contexto da pandemia, com 
aulas ministradas de forma remota, esses professores tiveram que 
ampliar o seu repertório digital, pedagógico, metodológico para que 
todos os alunos tivessem acesso, principalmente os alunos surdos.

Nesse novo contexto educacional, os professores experimenta-
ram várias TIC para a promoção do ensino-aprendizagem.

Uma das questões da entrevista realizada foi saber como estava 
à condição física e psicológica dos professores, que mesmo já possuindo 
conhecimentos relacionados às tecnologias, tiveram que planejar suas 
aulas em um formato de aula remoto, com metodologias diferenciadas 
que assegurassem o processo de ensino-aprendizagem de todos os 
alunos e principalmente os alunos surdos. Essa nova realidade exigiu 
condições físicas e psicológicas para adequar todas as aulas ao formato 
virtual. Para isso, muitas horas na frente do computador, pesquisando, 
testando, criando aulas atrativas e acessíveis.

Cinquenta por cento dos professores responderam que estão 
em condições psicológicas boas. Isso significa que os demais encon-
tram-se divididos, entre se sentindo péssimo, regular e satisfatório. 
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Quanto às condições físicas dos professores, menos de cinquenta por 
cento se consideram em situação física boa.

Quanto aos conhecimentos que eles possuem das TIC, quase 
cinquenta por cento, afirmaram ter conhecimento satisfatório. O que 
nos mostra que dominar o uso das tecnologias se torna um fator im-
portante no desenvolvimento, e planejamento das atividades que são 
propostas aos alunos. Sobre quais TIC os professores dominam e que 
auxiliam em suas práticas no momento da pandemia. O WhatsApp foi 
a mais citada, isso se deve ao fato de ser um aplicativo multiplataforma 
de mensagens instantâneas de vídeos, o que viabiliza a comunicação 
com os alunos surdos. Além de mensagens de texto, imagens, vídeos e 
documentos em PDF, todos esses benefícios em uma conexão com um 
pacote de dados da internet mais acessível por meio de smartphone. A 
possibilidade da comunicação entre os alunos surdos e os professores 
pode acontecer de forma individualizada para sanar dúvidas e diminuir 
o distanciamento e as interações sociais e linguistas tão necessárias 
para o desenvolvimento dos surdos.

Apesar do uso de várias TIC mencionadas pelos professores. 
Quando questionados pelo número de participantes surdos as aulas, 
constatou-se que essa participação se resume a 50 % desses alunos. 
Essa porcentagem revela às dificuldades de acesso à aula pela ausên-
cia de internet falta de incentivo e apoio familiar na organização da 
rotina desses alunos a nova realidade das aulas. Corroborando para 
defasagem de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos que se 
encontram no grupo de deficientes auditivos. Sendo assim, os profes-
sores acreditam ser necessário repensarem políticas públicas para o 
acesso as TIC por parte dos alunos surdos, como também o diálogo 
com os familiares sobre a importância da rotina, do acesso as aulas no 
formato remoto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta pesquisa foi possível identificar um grande esforço 
dos professores na promoção das interações sociais, linguagem e 
aprendizagem dos alunos surdos. Por meio de várias TIC, com a inten-
ção de uma educação inclusiva. Verificou-se que muitos professores 
já utilizam tecnologias disponíveis para facilitar e desenvolver suas 
aulas, tornando uma prática comum na pandemia. Foi possível ob-
servar também, que devido a atual situação, em que todas as escolas 
encontram-se fechadas, os professores se adaptaram as condições e 
estão utilizando variadas plataformas virtuais para dar continuidade a 
suas aulas, e aproximar-se mais dos alunos assegurando as interações 
sociais dos alunos surdos.

Em tempos de pandemia e isolamento social é necessário 
ressaltar que o envolvimento de todos, incluindo os profissionais da 
escola, os alunos e os pais aconteçam, para que todos possam pensar 
e intervirem para promoção do processo ensino-aprendizagem, do 
acesso à internet dos alunos surdos para que todos sejam incluídos, 
evitando a exclusão educacional durante esse período.
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FORMAÇÃO DOCENTE E  
INCLUSÃO DO ESTUDANTE SURDO  

EM ESCOLAS DO CAMPO

Claudia do Socorro Azevedo Magalhães
Miranilde Oliveira Neves

RESUMO
O desenvolvimento da formação docente do campo sempre exigiu plane-
jamento e valorização desse contexto tão diverso, rico, mas que demanda 
atenção para as especificidades. Quando acrescentamos inclusão e surdez, 
percebemos um desafio bem maior. O objetivo deste trabalho é discutir o 
processo de inclusão, em especial, do estudante surdo, a partir da formação de 
docentes que se encontram a trabalhar no campo. Para tanto, foi necessário 
buscar amparo em Arroyo (2019), Caldart (2009), Caldart et al. (2012), Skliar 
(1997, 2005), Skliar e Lunardi (2000), Quadros (2005, 2008), Hage (2014). 
Além de analisar a Legislação de Políticas Públicas da Educação do Campo, a 
instauração da Lei 9.394/96 – por representar o aporte que sustenta as bases 
e diretrizes da educação brasileira, o Decreto 7.352/2010 por propor a política 
de educação do campo, além do Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária – Pronera; a Lei 13.146/2015 – por ser a Lei Brasileira de Inclusão; a 
Lei 10.436/2002 que legalizou a Língua Brasileira de Sinais como comunicação 
e expressão dos surdos, e o Decreto 5.626/2005, por defender a inclusão da 
Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de profes-
sores. Percebeu-se que tais ações, favoreceram perspectivas mais inclusivas no 
campo e nos demais âmbitos da educação brasileira.
Palavras-chave: Formação Docente. Inclusão. Escolas do Campo. Estudante Surdo.
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INTRODUÇÃO

A cada dia novas formações para a docência surgem no Brasil, 
devido à grande necessidade não apenas das demandas curriculares, 
mas de outras mudanças pelas quais o mundo passa e a partir de 
novos contextos que são criados. Portanto, falar em desenvolvimento 
educacional, cultural e social sem falar de formação docente é negar 
a relação direta entre prática e teoria aprendidas em sala de aula du-
rante o processo de aprendizagem escolar. É a partir da realização de 
diversos cursos de formação ofertados no país, que a educação avança 
e se desenvolve. Mas os desafios são muitos e hoje não se limitam 
à formação em si. A partir da segunda metade da década de 90, as 
discussões sobre o processo de inclusão, em especial, na educação do 
campo têm se destacado e aumentado os nossos desafios frente a uma 
política inclusiva, a qual possui características peculiares e precisa de 
um olhar atento às constantes mudanças e adaptações que se fazem 
necessárias no contexto camponês.

Discutir o processo de inclusão, em especial, do estudante 
surdo, a partir da formação de docentes que se encontram a trabalhar 
no campo, constitui, portanto, uma das reflexões pretendidas e com 
ela, espera-se contribuir para considerações de caráter crítico dentro 
do processo formativo.

Interessa-nos, neste texto, analisar os percalços e as volubili-
dades que marcam a formação docente camponesa; para isso, serão 
analisados teóricos, autores e autoras que contribuem para uma com-
preensão mais aguçada sobre a formação e à docência do campo e o 
processo de inclusão do estudante surdo, além da legislação pertinen-
te, que tem colaborado para um trabalho mais atento e eficaz dentro 
do contexto camponês.

Como suporte para discutir o processo de docência no campo e 
a importância da inclusão, elegeu-se, em especial, a Lei 9.394/96 – por 
representar o aporte que sustenta as bases e diretrizes da educação 
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brasileira, o Decreto 7.352/2010 por propor a política de educação do 
campo, além do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
– Pronera, a Lei 13.146/2015 – por ser a Lei Brasileira de Inclusão; a 
Lei 10.436/2002 que legalizou a Língua Brasileira de Sinais como co-
municação e expressão dos surdos, e o Decreto 5.626/2005 pelo fato 
de defender a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de formação de professores.

LEGISLAÇÃO, EDUCAÇÃO DO CAMPO E ESTUDANTE SURDO

Considera-se a Lei 9.394/96 – LDB, como significativa para 
apoiar as ações e políticas do campo que surgiram após a sua implan-
tação. Antes da instauração da LDB, pode-se afirmar que os sujeitos do 
campo viviam à mercê de um modelo advindo de um padrão urbano 
de educação, o que certamente não valorizava as especificidades, tra-
dições e práticas culturais da comunidade camponesa e que em alguns 
contextos, ainda existe. Nesse sentido, é importante nos atentarmos 
para o fato de que, o professor em formação precisa compreender que 
“Há questões para o pensamento pedagógico prevalente nos currícu-
los de formação de educadores-docentes” (ARROYO, 2019, p. 9). Sobre 
esse assunto, Arroyo nos desperta para uma reflexão: que pedagogia 
queremos construir? O que temos feito: seguindo às ordens do Estado 
opressor ou se libertado da situação de oprimido, como bem marca 
Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido? A educação do 
campo “deve ser analisada […] enquanto crítica da educação em uma 
realidade historicamente realizada” (CALDART, 2009, p. 40).

A Resolução nº 1, do Conselho Nacional de Educação/Câmara 
de Educação Básica CNE/CEB de 2002, considera a educação escolar 
como importante para o exercício da cidadania plena, valorando a jus-
tiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos, independente que 
sua inserção seja em áreas urbanas ou rurais; garante a universalização 
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do acesso da população do campo à Educação Básica e à Educação 
Profissional de Nível Técnico. O artigo 5º da mesma resolução dispõe 
ainda sobre as propostas pedagógicas das escolas do campo e reco-
menda que respeitem as diferenças e os direitos à igualdade.

De acordo com o Decreto 7.352/2010, o qual dispõe sobre a 
política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária – Pronera, há um respeito para as peculiaridades 
e diversidades do campo, garantindo a quem lá reside, a Educação 
Básica, superior, formação inicial e continuada aos docentes, mas na 
prática, para quem convive no campo, nem sempre pode-se compro-
var a implementação dessas políticas.

Na contemporaneidade, um programa que se tornou marco 
dos educadores e das educadoras do campo – O Programa Nacional de 
Educação da Reforma Agrária – Pronera, criado em 1998 e responsável 
pela formação de milhares de estudantes nos ensinos Médio, Gra-
duação e Especialização; após duas décadas, foi extinto no dia 20 de 
fevereiro de 2020, pelo Decreto 10.2521, o que nos faz refletir sobre a 
necessidade de levantar a bandeira da luta por políticas que precisam 
se manter ou serem criadas outras que alcancem as demandas do 
campo. O Pronera deixou uma contribuição singular para a formação 
docente e para estudantes moradores das áreas agrárias, nas quais 
antes da instauração do programa, não tinham perspectiva de concluir, 
em muitos casos, até o curso de Nível Médio.

A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, em seu artigo 
27, apresenta a educação como “direito da pessoa com deficiência e 
assegura sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis e apren-

1  Para saber mais: Decreto 10.252, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, e remaneja cargos em comissão 
e funções de confiança. A publicação do Diário Oficial da União em 20 de fevereiro de 
2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/
Decreto/D10252.htm. Acesso em : 9 abr. 2021.
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dizado ao longo de toda a vida”. No artigo 28, Inciso X, propõe a ado-
ção de “práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 
inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada 
para o atendimento educacional especializado”. Tais direitos não estão 
disponíveis apenas para a educação em âmbito urbano; as escolas do 
campo também se enquadram nesta lei e as Pessoas Surdas do campo 
dispõem deste, além de todos os direitos que são garantidos aos su-
jeitos do campo. Os surdos camponeses têm direito a uma educação 
voltada às suas especificidades em escolas de qualidade e com propos-
ta pedagógica que respeite as diferenças em sua localidade rural.

O respeito às diferenças é veementemente considerado nas 
leis citadas e as especificidades apresentadas pelas pessoas surdas, 
independente se alocadas em cidade ou no campo, também são evi-
denciadas. Surdos têm uma forma própria de perceber e apreender 
os conhecimentos do mundo. Pelo fato de não conseguirem ouvir, 
adquirem conhecimentos da vida através da visão e, portanto, muitos 
surdos fazem uso da língua de sinais, no Brasil chamada Língua Brasi-
leira de Sinais – Libras.

A Libras, hoje é considerada uma língua natural, adquirida na 
interação com outros usuários da língua. A partir da Lei 10.436 de 2002 
foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. Em pa-
rágrafo único, a Lei entende como Língua Brasileira de Sinais, a forma 
de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 
linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 
de pessoas surdas do Brasil.

A partir desta Lei, foi possível iniciar discussões relativas ao 
respeito e às particularidades linguísticas da comunidade surda do 
Brasil. Houve um maior uso desta língua em ambientes escolares e, por 
conseguinte, um maior desenvolvimento de práticas de ensino incli-
nadas a preocupar-se com a educação de surdos sob uma perspectiva 
bilíngue de ensino.
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O Decreto 5.626/2005 delibera a formação de docentes bilín-
gues, instrutores surdos e intérpretes de Libras, direcionando para 
práticas pedagógicas bilíngue, mas não orienta as questões metodoló-
gicas, tornando-se a prática inclusiva de estudantes surdos em escolas 
urbanas e mais ainda, em escolas do campo, um imenso desafio.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO 
DO CAMPO

De acordo com Caldart et al. (2012), educação do campo ainda 
é um conceito em construção e é no contexto de constituição desse 
fenômeno, que serão analisadas as políticas públicas que a sustentam, 
o que nos permite refletir sobre a importância da luta dos movimentos 
sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
pela implementação de políticas de educação do campo. 

Antes de ser conhecida como Educação do Campo, chamava-
-se Educação Básica do Campo. Este termo começou a ser discutido 
durante a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, 
a qual ocorreu em Goiás, no ano de 1998; mas só se firmou em 2002, 
a partir de discussões do Seminário Nacional e ficou respaldado em 
2004, na II Conferência Nacional por uma Educação do Campo (CAL-
DART et al., 2012).

Algumas características marcam o conceito de educação do 
campo como prática social, como afirma Caldart et al. (2012, p. 263) 
no Dicionário da Educação do Campo, o termo representa “expressão 
legítima de uma pedagogia do oprimido”, isso significa que é uma 
pedagogia que deve apresentar estrutura própria para a realidade dos 
assentados e das comunidades tradicionais que vivem no campo e já 
tiveram várias políticas públicas distantes por muitos anos, portanto, 
precisam ter seus valores respeitados, mas muitas vezes, recebem uma 
formação urbanizada que não condiz com a sua realidade.
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Outro conceito que merece a nossa atenção é que a educação do 
campo “combina luta pela educação com luta pela terra, pela Reforma 
Agrária, pelo direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao ter-
ritório” (CALDART et al., 2012, p. 263). Quando falamos em educação do 
campo, precisamos compreender que “Os educadores são considerados 
sujeitos fundamentais da formulação pedagógica e das transformações 
da escola” (CALDART et al., 2012, p. 264). Por isso defende-se aqui uma 
formação específica para os professores do campo.

As políticas educacionais direcionadas ao professor do campo 
surgiram nos anos 90 e se intensificaram na primeira década do século 
XXI, ou seja, é um processo recente, o que nos indica que são resul-
tados que demandaram muitas lutas dos mais diversos movimentos 
sociais e de organizações que apoiam uma educação pública digna aos 
povos do campo.

O professor que atua ou atuará no campo, necessita de uma 
formação que contextualize a realidade do campo, a qual ainda possui 
muitas questões a serem superadas: parcos recursos destinados à ma-
nutenção das escolas, dificuldades de inserção tecnológica, currículo 
que nem sempre atende à realidade estudantil, localização geográfica 
de difícil acesso – em vários estados brasileiros ainda há estudantes 
que andam quilômetros a pé pelas rodovias ou estradas de chão, até 
chegar à escola, sem falar na precariedade do serviço de transporte. 
Como se observa, são muitas as problemáticas que precisam ser 
consideradas durante a formação e em todo o caminho que a prática 
docente percorrerá e nesse contexto está a importância de valorizar e 
incentivar cada vez mais a formação docente do campo. 

A formação docente voltada para o educador do campo, por-
tanto, precisa considerar a realidade local, o que sem uma formação 
específica, deixará de lado valores e princípios do homem ou da mulher 
do campo. Concordamos com Caldart que é um processo ainda pouco 
conhecido por muitos e sem este conhecimento, o desenvolvimento 
social, cultural e educacional no campo fica limitado.
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Apesar das dificuldades que surgem no meio da caminhada 
formativa, pode-se dizer que houve um avanço nas formações de pro-
fessores do campo e hoje já se tem diversas pesquisas sobre formação 
camponesa desenvolvidas em cursos de Mestrado e Doutorado nos 
quatro cantos do país (MOLINA; ANTUNES-ROCHA; MARTINS, 2019). 
Nota-se um avanço nos estudos que têm como protagonista o homem 
ou a mulher do campo e como afirma Molina (2017, p. 591) “A análise 
dessa política de formação de educadores, só tem sentido se referida 
a partir da compreensão da totalidade do processo sócio-histórico, no 
qual se insere” – a partir dessa análise, será possível compreender a 
função social da escola.

INCLUSÃO DE ESTUDANTE SURDO EM ESCOLAS DO CAMPO

As pessoas Surdas são consideradas integrantes de uma comu-
nidade linguística minoritária, com identidade e cultura própria, dife-
rente do grupo majoritário, no caso os ouvintes. Entende-se a língua 
de sinais como um dos artefatos mais importantes e que consolida a 
cultura do povo surdo. Pessoas surdas têm um jeito diferente de estar 
no mundo, seja quando jogam futebol, dirigem, atendem à porta ou 
apresentam um seminário escolar. Sempre houve resistência para se 
entender que a comunidade surda possui processos culturais específi-
cos (SKLIAR, 2005).

A educação voltada para pessoas surdas no Brasil teve início 
com a criação do Instituto de Surdos Mudos em 1857, hoje denomi-
nado de Instituto Nacional da Educação de Surdos – Ines, no Rio de 
Janeiro. As formações para professores de surdos seguiam o mesmo 
modelo da formação para a educação de ouvintes. Não há grandes 
dados sobre a formação docente para atuação com alunos surdos 
nesta época. O Ines era a referência de educação e para a Instituição, o 
importante era a transmissão de conteúdos e práticas, não sendo uma 
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preocupação importante a formação didático-pedagógica aos seus 
professores (MUTTÃO, 2017).

Acreditava-se que a língua falada era essencial para o desenvol-
vimento da comunicação e consequentemente, o desenvolvimento das 
Pessoas Surdas. A proposta oralista fundamenta-se na “recuperação” 
da Pessoa Surda, à época, apenas chamada de “deficiente auditivo”. O 
oralismo enfatiza a língua oral em termos terapêuticos e se enquadra 
em um modelo clínico (QUADROS, 2008).

Os médicos determinavam diagnóstico e tratamentos para 
normalizar os alunos, além de serem os responsáveis por orientar as 
práticas educacionais, as quais, para eles, não eram de grande relevân-
cia e preocupação. Esta proposta se adequa à integração de Pessoas 
Surdas nas comunidades de ouvintes, defendendo a reabilitação de 
um corpo deficiente para a construção de uma suposta “normalidade”. 
Este método, ao longo dos anos, encontrou uma série de limitações 
para o desenvolvimento da aprendizagem por sujeitos surdos.

Na realidade, a educação dos surdos não fracassou, ela apenas 
conseguiu os resultados previstos em função dos mecanismos e das 
relações de poderes e de saberes dos ouvintes com a utilização de uma 
língua inadequada no ensino aprendizagem dos surdos (SKLIAR, 2005). 
Vários fatores corroboraram e ainda corroboram para os entraves na 
inclusão educacional de surdos, um deles relaciona-se ao “despertar” 
tardio para as línguas vísuoespaciais, outro é a falta de uma maciça 
formação do corpo escolar no sentido de proporcionar estudos para 
favorecer o conhecimento das diferenças culturais e das peculiarida-
des que a surdez acarreta.

A importância da formação de professores ouvintes ou surdos 
para o ensino e a aprendizagem de alunos surdos em espaços educa-
cionais inclusivos deve perpassar, indubitavelmente, pelas formações 
de aquisição da Língua Brasileira de Sinais e todas as propostas de-
senvolvidas, ao longo das últimas décadas, merecem ser analisadas e 
consideradas pelo professor durante sua prática com estudante surdo, 
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especialmente, moradores do campo, que inegavelmente sofrem du-
pla exclusão.

Ao tratar da formação do professor, Skliar (1997) ressalta a 
dimensão política dessa formação e vincula o termo “Política” para 
além de uma simples proposta pedagógica, mas à relação de poder e 
conhecimento a qual está inserido semanticamente. O autor propõe 
uma ruptura com o modelo vigente, caracterizando-o “como positi-
vista, ahistórico e despolitizado” (SKLIAR, 1997, p. 7) e defende uma 
ressignificação da escola como espaço de fronteira e onde diferentes 
identidades possam conviver.

A escola inclusiva deve entender como relevante a formação do 
professor para a educação de surdos para além de considerar os sig-
nificados políticos que circulam sobre a surdez e os surdos presentes 
nas escolas. É importante considerar as identidades, a comunidade, a 
cultura e o acesso dos surdos às línguas de sinais (SKLIAR; LUNARDI, 
2000). Este é um foco bastante pertinente para a sociedade brasileira, 
a qual as políticas educacionais não conseguem impedir e/ou dificultar 
os mecanismos de exclusão existentes.

As escolas do campo devem estar atentas em promover for-
mação aos professores tendo como foco as peculiaridades da cultura 
surda, especialmente as línguas de sinais. Para além das formações que 
levam docentes a conhecer a cultura surda, o sujeito surdo e suas pecu-
liaridades e as línguas que tais pessoas utilizam para comunicarem-se, 
é necessário também pensar a escola como um todo. As formações 
devem acontecer para a escola como integrante da comunidade do 
campo e extrapolar seus muros, adentrando na própria comunidade 
camponesa surda.

As garantias a que surdos em suas lutas conquistaram, como o 
Decreto 5.626/05 estão asseguradas em todo âmbito educacional. Os 
sujeitos surdos do campo incluídos em escolas camponesas com suas 
singularidades linguísticas também devem ser atentados, pois são am-
parados pelas mesmas leis a que escolas da cidade o são. O AEE é um 
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atendimento que deve estar presente em escolas camponesas e as for-
mações de professores regentes por profissionais especialistas devem 
ser uma constante nesses espaços. Sem o exercício deste decreto, não 
poderemos afirmar que há inclusão em nossas escolas camponesas.

OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa foi discutir o processo de formação 
docente para a inclusão do estudante surdo que se encontra em esco-
las do campo. Houve a necessidade de compreender a reflexão e ação 
educativa a partir da formação docente do campo, voltada à inclusão 
do estudante surdo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo constituiu-se em uma pesquisa bibliográfica que 
adotou como procedimento metodológico uma revisão de literatura 
em bases de dados virtuais e em obras físicas. A pesquisa bibliográfica 
explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 
documentos e livros. “Busca conhecer e analisar contribuições cultu-
rais ou científicas do passado existentes sobre um determinado tema” 
(CERVO, 1983, p. 55). No decorrer das pesquisas foram encontrados 
estudos que discutiam temáticas tangenciando o tema formação de 
professores de surdos no campo. No processo de seleção de textos, 
foram identificadas temáticas não compatíveis com os objetivos deste 
estudo. O foco das pesquisas bibliográficas esteve ancorado em Hage 
(2014). Arroyo (2019), Caldart (2009), Caldart et al. (2012), Skliar (1997, 
2005), Skliar e Lunardi (2000), Quadros (2005, 2008), Hage (2014).

Para analisar o processo de docência e a importância da inclusão 
de estudantes surdos no campo, foram pesquisados em especial, a Lei 



759COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

13.146/2015 – por ser a Lei Brasileira de Inclusão; a Lei 9.394/96 – por 
representar o aporte que sustenta as bases e diretrizes da educação 
brasileira, a Lei 10.436/2002 que legalizou a Língua Brasileira de Sinais 
como comunicação e expressão dos surdos, o Decreto 7.352/2010 
por propor a política de educação do campo e o Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária – Pronera e o Decreto 5.626/2005 
pelo fato de defender a inclusão da Libras como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de professores.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Para que haja uma formação docente coerente com as práticas 
educativas inclusivas do campo, é necessário lutar por uma política 
pública que atenda a todo o território nacional e isto só será possível a 
partir do diálogo das diferentes esferas de gestão do Estado.

No decorrer da investigação, confirmou-se que para haver uma 
efetivação curricular no campo, que atenda ao estudante surdo, é 
preciso considerar a cultura, as práticas, experiências, histórias de vida 
do homem e da mulher camponeses. Compreender a importância da 
formação e as volubilidades e desafios que a cercam, são questões que 
devem fazer parte do cotidiano de cada formador, para que este possa 
refletir criticamente na construção formativa do estudante.

É preciso ir além da formação inicial de professores, da le-
gislação vigente sobre inclusão e dos programas formativos. Sem a 
compreensão de que a formação é contínua, jamais se entenderá seu 
real papel na sociedade. A partir dos saberes de estudantes e docen-
tes, pode-se construir uma prática educativa capaz de promover a 
criticidade e a inclusão, afinal, a trajetória educacional é construída 
sob um viés de mão dupla: o professor que ao refletir sobre sua prá-
tica materializa ações mais inclusivas e o estudante, que no processo 
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de ensino e criticidade, marca sua inserção social, seja no âmbito 
urbano ou camponês.

 Os desafios ainda são muitos e vão além da inclusão do surdo. 
O principal já se inicia com o fechamento das escolas do campo. De 
acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), nos últimos 21 anos já foram fechadas cerca de 
80 mil escolas. “O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) lançou, em nível nacional, a campanha Fechar escola é crime 
com o objetivo de denunciar a situação de fechamento das escolas do 
campo” (HAGE, 2014, p. 9), mas infelizmente a campanha não surtiu 
efeito, pois as escolas continuam sendo fechadas. Isto permite insistir 
na ideia de que é necessário discutir cada vez mais as políticas públicas 
para a educação do campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que todas as ações, leis, decretos e 
programas de formação, já desenvolvidos no campo, tiveram e têm 
um importante papel nas atividades inclusivas, entretanto, no âmbito 
da formação do docente e do educando, é inegável que a realidade 
de muitas escolas é precária, pois são muitas as políticas públicas e 
educacionais que ainda necessitam ser implementadas ou levadas 
mais a sério, as que já existem.

Sabemos que “O campo é e deve ser visto como uma escolha 
para se viver e de se trabalhar, onde o/a trabalhador/a se realiza e 
consiga se fixar na terra com autonomia e liberdade de produção 
socioeconômica, política e cultural” (SILVÉRIO; ISOBE, 2020, p. 10). 
Este, indubitavelmente, é mais um desafio, pois este é um processo 
em construção – uma sociedade de trabalhadores que lutam por uma 
escola mais inclusiva, uma escola do campo. A educação do campo 
tem vivenciado, nos últimos anos, uma negação de direitos e exclusão 
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de outros, outrora garantidos, mas é na luta que precisamos mostrar 
a força de um movimento que persiste com coragem e determinação 
– que defende a real educação camponesa – educação de direitos para 
todos, todas.
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DOCÊNCIA E DIVERSIDADE: REFLEXÕES 
ACERCA DA INCLUSÃO DE ESTUDANTES 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO 
CONTEXTO EDUCACIONAL DE UM 

MUNICÍPIO DO SEMIÁRIDO BAIANO

Manoel Elias Soares

RESUMO
O artigo analisa de que modo a escola promove a inclusão nas classes de en-
sino regular, de maneira eficiente. Os estudantes com necessidades especiais 
têm enfrentado dificuldades em decorrência de limitações físicas ou intelec-
tuais por eles vivenciadas. Nesse contexto inserem-se os com deficiência au-
ditiva, objeto de estudo deste trabalho. A questão problema elencada neste 
estudo foi: De que modo a gestão escolar promove a verdadeira inclusão do 
aluno com deficiência auditiva? E o objetivo: Conhecer a realidade e analisar 
de que modo a escola promove a inclusão de seus alunos com deficiência 
auditiva. Utilizou-se como teóricos: Skliar (1998), Konzen et al. (2000), docu-
mentos do MEC e a Declaração de Salamanca (1994), entre outros. O estudo 
caracterizou-se por uma pesquisa de campo e teve como instrumento de pes-
quisa uma entrevista, com gestores escolares e um professor de uma escola 
pública de um município do Semiárido Baiano. Como resultados principais 
foi verificado que os gestores e o professor entrevistados tem conhecimento 
sobre as questões inerentes à inclusão de alunos surdos na sala regular de 
ensino. De acordo com os relatos foi possível perceber a preocupação deles 
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em buscar meios para atender as necessidades educacionais dos alunos com 
deficiência auditiva, no contexto educacional.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência Auditiva. Contexto Educacional. Gestão 
Escolar.

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa 
que investiga o papel da gestão na inclusão do aluno com deficiência 
auditiva, realizando um estudo em uma escola pública de um município 
do Semiárido Baiano. A inclusão de alunos com deficiência, nas classes 
de ensino regular tem sido considerada como um dos grandes desafios 
da educação atual, enfrentados por educadores em todos os níveis de 
ensino. No atual contexto educacional os professores enfrentam diver-
sos desafios, entre os quais, o trabalho com alunos com necessidades 
educacionais especiais. Esses alunos precisam ser incluídos na sala de 
aula regular, e muitas vezes os professores não se encontram prepara-
dos para atender esses educandos de maneira adequada. A inclusão 
de alunos com deficiência auditiva no ensino regular tem sido tema de 
diversas pesquisas e discussões, assim como de esforços por parte de 
gestores escolares e professores, governos e sociedade civil organizada, 
objetivando oferecer uma educação de qualidade a esses estudantes.

As discussões sobre o processo de inclusão dos alunos defi-
cientes nos sistemas de ensino regular passaram a ser amplamente 
divulgadas após o encontro das nações na Espanha (1994). Os partici-
pantes da Declaração de Salamanca conclamavam os países a adota-
rem o princípio da educação inclusiva, que significa matricular todas 
as crianças em escolas regulares, e nesse contexto encontram-se os 
deficientes auditivos (KONZEN et al., 2000).

Ainda de acordo com Konzen et al. (2000) a partir da Decla-
ração de Salamanca (UNESCO, 1994), que em conformidade com os 
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princípios norteadores de justiça social, humanização, tolerância de 
forma a enriquecer a convivência de grupos sociais e a cooperação 
internacional proclamados pela Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos (1990), o mundo voltou-se com mais veemência para as 
causas dos excluídos, entre eles os alunos com surdez. Os debates 
envolvendo questões de inclusão social e educacional no Brasil e no 
mundo requerem visibilidade sobre a condição das pessoas deficientes, 
que de maneira geral ainda são excluídas de muitas atividades sociais.

Ao longo dos anos foram surgindo leis que passaram a sugerir 
as garantias de algumas condições com a finalidade de contribuir para 
uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Entre 
as quais pode ser citada a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva que preconiza uma educação em que todos aos 
alunos devem aprender em condições de igualdade, sem sofrer nem 
um tipo de preconceito e discriminação. E que a aprendizagem por 
eles desenvolvida seja significativa para sua formação pessoal enquan-
to seres dotados de potencialidades e habilidades (BRASIL, 2008).

Os alunos com deficiência auditiva foram considerados, durante 
muitos anos como apenas observadores dentro do contexto escolar, pois 
se não conseguiam ouvir, eram excluídos das atividades realizadas pelo 
professor com os estudantes na sala de aula. A partir desse contexto 
surgiu o problema de pesquisa: De que modo a gestão escolar promove 
a verdadeira inclusão do aluno com deficiência auditiva? Para tanto, 
tem-se como objetivo: conhecer a realidade e analisar de que modo a 
escola promove a inclusão de seus alunos com deficiência auditiva.

REFERENCIAL TEÓRICO

Quando se faz um resgate da história da inclusão, observa que 
ela é bem recente na sociedade, principalmente no Brasil. Um dos 
principais motivos que contribuiu para que o processo de inclusão 
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fosse bastante adiado, foi o preconceito. Porém, esse preconceito para 
com as pessoas deficientes não surgiu em nossa sociedade atual, é um 
algo muito antigo como a própria existência da humanidade. Existem 
registros na história que revelam que os deficientes eram tratados de 
maneira desumana. A deficiência auditiva ou surdez é uma privação 
sensorial que interfere diretamente na comunicação, alterando a qua-
lidade da relação que o indivíduo estabelece com o meio, ela pode ter 
sérias implicações para o desenvolvimento de uma criança, conforme 
o grau da perda auditiva que apresente.

Colocados à margem das questões sociais, culturais, e edu-
cacionais, as pessoas com deficiência auditiva muitas vezes não são 
consideradas pela sociedade. Um importante auxiliar para as pessoas 
com deficiência auditiva é a Língua Brasileia de Sinais. No Brasil, a 
Língua Brasileira de Sinais só foi reconhecida oficialmente, em 24 de 
abril de 2002 por meio da Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002) e, portanto 
somente a partir desta data foi possível realizar, em âmbito nacional, 
discussões concernentes à necessidade do respeito à particularidade 
linguística das pessoas deficientes auditivas e do uso desta língua nas 
escolas e consequentemente, o desenvolvimento de práticas de ensino 
que estejam verdadeiramente preocupadas com a educação de alunos 
deficientes auditivos, numa perspectiva bilíngue de ensino.

A pesquisa desenvolvida por Santos, Malavasi e Natário (2021, 
p. 2) afirma que,

O debate sobre a Educação Especial e Inclusiva no Brasil, 
e principalmente o aspecto de incluir a todos em institui-
ções de ensino regulares, tem sido intenso nos últimos 
anos. Isso, porém, não significa que os sistemas de 
ensino deixaram de apresentar práticas discriminatórias 
e excludentes. O debate sobre educação inclusiva coloca 
em evidência a necessidade de confrontar e superar a 
lógica da exclusão e a urgência da construção de siste-
mas educacionais inclusivos.
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A inclusão escolar de pessoas com necessidades educacionais 
especiais no Brasil tem sido um desafio para a escola e para os professo-
res. Nesse aspecto estão enquadrados os deficientes auditivos. Discutir 
a respeito da educação para alunos surdos e como ela vem sendo reali-
zada, é um importante passo para mostrar à sociedade as necessidades 
dessas pessoas que por muito tempo foram negligenciadas.

É válido ressaltar que ao longo do tempo, os deficientes auditi-
vos foram conquistando seus direitos, o que resultou na aprovação da 
Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008, que instituiu o dia nacional 
das pessoas com deficiência auditiva (surdos) que é comemorado no 
dia 26 de setembro, marcando assim a luta histórica dessas pessoas 
pela conquista de melhores condições de sobrevivência, direito à 
educação, saúde, dignidade humana, trabalho e principalmente cida-
dania. O dia 26 de setembro foi escolhido para lembrar a inauguração 
da primeira escola no Brasil, destinada ao ensino para pessoas com 
deficiência auditiva, fato esse que ocorreu no ano de 1857. De acordo 
com o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre 
a Educação Especial e o atendimento educacional especializado em 
seu Art. 5o, § 2o, O apoio técnico e financeiro de que trata o caput 
contemplará as seguintes ações:

I – aprimoramento do atendimento educacional 
especializado já ofertado; II – implantação de salas de 
recursos multifuncionais; III – formação continuada de 
professores, inclusive para o desenvolvimento da educa-
ção bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência 
auditiva e do ensino do Braile para estudantes cegos ou 
com baixa visão (BRASIL, 2011, grifo nosso).

A lei garante que o poder público deverá promover a formação 
continuada de professores, destacando inclusive aqueles que atende-
rão os educandos surdos ou com deficiência auditiva, contribuindo 
assim para o desenvolvimento da educação desses estudantes. É 
importante destacar que os professores para trabalhar com alunos 
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especiais, precisam ser capacitados, participando de formação conti-
nuada e preparação constante. Outra questão tratada na presente lei 
diz respeito a distribuição de recursos educacionais e materiais peda-
gógicos específicos para o trabalho com alunos com deficiência. Ainda 
conforme o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, no art. 5o:

§ 4o A produção e a distribuição de recursos educa-
cionais para a acessibilidade e aprendizagem incluem 
materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e 
Língua Brasileira de Sinais – Libras, laptops com sinte-
tizador de voz, softwares para comunicação alternativa 
e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao 
currículo (BRASIL, 2011).

A produção e a distribuição desses materiais que permitem a 
acessibilidade e a aprendizagem dos educandos são importantes ele-
mentos de auxílio para o professor, pois incluem materiais didáticos e 
paradidáticos, recursos auxiliares para o docente trabalhar em sala de 
aula. Dentre esses recursos, os materiais com áudio e Língua Brasileira 
de Sinais – Libras, os laptops com sintetizador de voz, e os softwares 
para promover a comunicação alternativa são imprescindíveis para 
possibilitar o acesso do aluno com deficiência auditiva às situações 
de aprendizagem. Segundo a proposta da Política Nacional de Edu-
cação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 
o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é considerado como 
um serviço da Educação Especial, tendo como objetivo principal fazer 
a identificação, elaboração e organização dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade, contribuindo assim para eliminar os obstáculos e 
assegurar a participação dos educandos de maneira efetiva, levando 
em consideração as necessidades específicas de cada um.

Sabe-se que no contexto da escola, existe uma diversidade de 
situações e tipos de deficiência, cada qual com suas especificidades 
e a escola precisa estar preparada para lidar com cada uma delas de 
maneira adequada, respeitando a diversidade. A Política Nacional de 
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Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de janeiro de 
2008 também aborda a questão da classificação de alunos e do valor 
da diversidade esclarecendo que:

As definições do público alvo devem ser contextualizadas 
e não se esgotam na mera categorização e especifica-
ções atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, 
distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas se 
modificam continuamente transformando o contexto 
no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação 
pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, 
enfatizando a importância de ambientes heterogêneos 
que promovam a aprendizagem de todos os alunos.

A proposta de Educação Especial fundamentada na Perspectiva 
da Educação Inclusiva considera que cada educando possui suas ca-
racterísticas pessoais e inerentes a sua pessoa, e que são mutáveis, ou 
seja, sujeitas a passar por mudanças e consequentemente as pessoas 
se modificam continuamente transformando seu contexto e obtendo 
avanços significativos na aquisição de habilidades e desenvolvimento 
de competências. Conforme Soares, Cardoso e Santos (2020, p. 321), 
“Percebe-se que de modo geral, as escolas regulares ainda não estão 
plenamente preparadas para receber estes estudantes e realizar um 
trabalho de maneira adequada, dificultando assim a inclusão e preju-
dicando o desenvolvimento do processo de aprendizagem”.

Assim, os gestores escolares são agentes fundamentais no pro-
cesso de conscientização da comunidade escolar com relação a ênfase 
a ser dada a importância de se conviver em ambientes heterogêneos, 
e zelar pela aprendizagem de todos os alunos, independentemente de 
serem deficientes ou não.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização da pesquisa foi escolhida a metodologia com 
abordagem qualitativa, pois de acordo com Bicudo (1997, p. 54) “A 
pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesqui-
sador com o ambiente e a situação que está sendo investigada [...]”. 
Como instrumentos para proceder a coleta de dados utilizou a en-
trevista semiestruturada com dois gestores escolares e um professor 
da Educação Regular da rede pública de um município do Semiárido 
Baiano. A entrevista é considerada um encontro entre duas pessoas 
com o objetivo de que uma delas consiga colher informações sobre 
um determinado assunto, através de uma conversação de caráter 
profissional. É importante destacar que as entrevistas foram feitas por 
meio de encontros individuais com cada um dos pesquisados, sendo 
realizadas oralmente e em seguida anotadas as falas, para proceder às 
análises posteriormente.

A presente pesquisa se deu numa escola pública municipal. A 
escola não possui intérprete, apenas um professor de AEE (Atendimen-
to Educacional Especializado).

Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto (Semed) do município pesquisado, através 
da Coordenação de Educação Especial e Inclusiva, existe atualmente 
um total de dezesseis escolas públicas municipais em funcionamento 
no município. Vale ressaltar que em todos esses estabelecimentos de 
ensino, existem alunos matriculados que possuem determinado tipo 
de necessidade educacional especial, sendo que esses educandos 
recebem o Atendimento Educacional Especializado (AEE), em salas 
multifuncionais ou mesmo em salas comuns, por professores que 
trabalham com atividades direcionadas para contribuir no desenvolvi-
mento da aprendizagem desses alunos.

De acordo com a proposta da (BRASIL, 2008), o AEE é um serviço 
integrante da Educação Especial que tem como objetivo principal fazer 
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a identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, visando contribuir para eliminar os obstáculos e permi-
tir a total participação dos educandos no processo de aprendizagem, 
levando em consideração suas necessidades especiais.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nessa etapa da pesquisa se almeja realizar uma breve reflexão 
acerca do papel da gestão na inclusão do aluno com deficiência audi-
tiva, conhecendo as concepções dos profissionais pesquisados, bem 
como analisar na documentação da escola, no Projeto Político Peda-
gógico (PPP) e no Regimento Escolar, se existe alguma ação, voltada 
para crianças com deficiência auditiva. É importante lembrar que as 
reflexões aqui realizadas são fundamentais para o esclarecimento da 
problemática apresentada na pesquisa.

Iniciamos os trabalhos a partir de questionamento sobre o que 
os gestores escolares e o professor consideram sobre a importância da 
inclusão escolar do aluno com deficiência auditiva no ensino regular:

Muitos professores tem pouco conhecimento sobre 
a inclusão de alunos surdos na sala regular de ensino, 
ao falar sobre o assunto percebe-se a insegurança e o 
despreparo do professor e da escola de modo geral para 
atender as necessidades educacionais do aluno com 
surdez (Gestor 1).
É muito importante que o aluno com deficiência auditiva 
seja incluído no ensino regular, pois é necessário que ele 
interaja com outros educandos que não possuem esse 
tipo de deficiência (Gestor 2).
A inclusão escolar do aluno surdo no ensino regular é 
fundamental para a interação desse aluno com outros 
educandos que não são deficientes auditivos, isso 
contribui para que ele interaja de maneira positiva, e 
aprenda novas situações, para isso é necessário que o 
professor promova atividades que possibilitem essa 
interação (Professor).



772COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

O Gestor 1 destaca a falta de informação sobre as necessida-
des de pessoas com deficiência auditiva, o que tem contribuído para 
angústia do professor e demais profissionais da escola que ficam sem 
direcionamento diante da presença de um aluno com surdez na sala 
de aula regular. Assim a falta de formação adequada é um entrave 
para um trabalho eficiente do educador para com o aluno deficiente. 
Vemos na fala do Gestor 2 a ênfase que ele dá para a importância de 
incluir o aluno surdo no ensino regular para que ele tenha a possibili-
dade de interação com alunos não surdos. Nesse caso é necessária a 
participação também da família juntamente com a escola no processo 
de inclusão desse aluno, e essa participação é um fator essencial para 
que juntos tracem estratégias que melhor se aplique as necessidades 
educacionais da criança deficiente auditiva.

Assim, é fundamental que os professores que trabalham com 
alunos deficientes, possam ser capacitados e plenos conhecedores 
do assunto para terem condição de identificar e compreender as difi-
culdades dos educandos, atentando, por exemplo, para as limitações 
dos que tem deficiência auditiva, considerando que esse problema 
traz prejuízos à aprendizagem escolar do estudante. O professor de 
deficientes, além de possuir conhecimento sobre o assunto, também 
deve ter um caráter reflexivo perante essa questão, utilizando sempre 
da sensibilidade e bom senso para conseguir resolver os eventuais pro-
blemas que possam surgir no contexto da sala de aula. Sobre o papel 
dos gestores escolares no processo de inclusão do aluno com surdez 
no ensino regular:

O papel do gestor escolar é procurar socializar-se a 
Secretaria de Educação e procurar meios que atendam 
às necessidades educacionais especiais desses alunos 
com deficiência auditiva, procurando a capacitação de 
professores para um melhor atendimento as necessi-
dades educacionais especiais dos alunos surdos, sendo 
necessário a presença de intérprete de Libras, é eficiente 
para a aprendizagem do aluno (Gestor 1).
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Uma das principais funções do gestor escolar nesse 
processo é procurar junto aos setores competentes, 
recursos para oferecer possibilidades de capacitação dos 
professores para o seu trabalho com os alunos especiais, 
como a aquisição de materiais didáticos específicos para 
deficientes auditivos e cursos de formação continuada 
em língua brasileira de sinais (Libras) (Gestor 2).

Os dois Gestores citam a importância da capacitação de professo-
res com o objetivo de prestar um melhor atendimento as necessidades 
educacionais especiais dos alunos surdos, bem como a necessidade da 
presença de um profissional intérprete de Libras, na escola.

De acordo com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providên-
cias, em seu art. 1º:

É reconhecida como meio legal de comunicação e 
expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros 
recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. 
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema 
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 
de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002).

Daí a importância do professor conhecer a Língua Brasileira 
de Sinais. Para Skliar (1998, p. 100) a língua de sinais “É o elemento 
mediador entre o surdo e o meio social em que ele vive. É por in-
termédio dela que os surdos podem demonstrar sua capacidade de 
interpretação do mundo desenvolvendo estruturas mentais em níveis 
mais elaborados”. Diante disso é importante destacar que a aprendiza-
gem da língua de sinais se faz necessário, para que o educador possa 
oferecer um acompanhamento educacional adequado para atender as 
necessidades do aluno. O professor se expressou da seguinte maneira: 
“Buscar recursos junto aos setores competentes, a fim de oferecer o 
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suporte necessário para que o professor tenha plenas condições para 
atender esses alunos de maneira adequada” (SKLIAR, 1998, p. 100).

Observamos, nos enunciados dos pesquisados que todos eles 
consideram importante a parceria com os poderes públicos, na busca 
de recursos para investir na capacitação do professor de alunos com de-
ficiência auditiva. Sobre os principais entraves que dificultam a inclusão 
escolar do aluno surdo segundo os pesquisados e o que pode ser feito 
para resolver essas dificuldades. A falta de conhecimento, a desvaloriza-
ção das diferenças, a pouca importância ao atendimento educacional ao 
aluno com surdez fica evidente na sequência discursiva a seguir:

A falta de conhecimento e valorização das diferenças, 
a pouca importância ao atendimento educacional ao 
aluno com surdez. É necessário uma participação maior 
por parte dos profissionais da escola, todos devem com-
partilhar suas experiências na prática com estes alunos. 
É notório que alguns profissionais continuam a afirmar 
que a criança com deficiência não aprende e que o obje-
tivo da inclusão é a socialização, mas temos a convicção 
de que muitos acreditam no potencial humano e nas 
infinitas maneiras de aprender (Gestor 1).

Observe os outros enunciados:

Falta de conhecimento mais aprofundado sobre os 
problemas de deficiência dos alunos. O professor não 
consegue realizar um bom trabalho, pois lhe falta for-
mação específica e as vezes também a colaboração da 
família do aluno (Gestor 2).
Falta de formação adequada do professor para trabalhar 
com esses alunos que possui deficiência auditiva e recur-
sos didáticos apropriados (Professor).

A falta de conhecimento aprofundado e de informação por 
parte do professor é considerado pelos entrevistados com o principal 
problema relacionado a inclusão escolar do aluno surdo. Em relação ao 
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que pode ser feito para resolver essas dificuldades, somente o Gestor 
1 se posicionou, afirmando que 

É necessário uma participação maior por parte dos 
profissionais da escola, todos devem compartilhar suas 
experiências na prática com estes alunos (Gestor 1). 

Diante disso é indispensável a participação de todos, a escola, a 
família, bem como do poder público. A Convenção sobre o Direito das 
Pessoas com Deficiência (ONU, 2006, p. 21), afirma que:

a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver 
com autonomia e participar plenamente de todos os 
aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as 
medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao 
meio físico, ao transporte, à informação e comunicação.

Sobre as condições que a escola oferece aos professores para 
desenvolverem um trabalho adequado com alunos surdos, eis os relatos: 

Não. Pois a mesma não apresenta nenhuma estrutura, 
tão poucos professores especializados na área (Gestor 1).
A escola não possui muitas condições para realizar esse 
atendimento de maneira adequada como deveria ser, 
mas a medida do possível, os educadores tem tentado 
fazer um bom trabalho, porém é necessário que possa-
mos buscar junto à Secretaria Municipal de Educação, 
através da Coordenação de Educação Inclusiva, melho-
res condições para o trabalho do professor (Gestor 2).
A escola ainda não está adequada para atender esses 
alunos, mas os professores tentam fazer esse trabalho 
na medida do possível (Professor).

Por meio das respostas dos entrevistados observa-se que a 
escola não oferece condições adequadas aos professores para desen-
volverem um trabalho satisfatório com alunos surdos, necessitando 
buscar auxílio junto à Secretaria Municipal de Educação, através da 



776COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Coordenação de Educação Especial e Inclusiva, de melhores condições 
para o trabalho do professor. Mesmo diante disso vale ressaltar que 
dois dos entrevistados afirmaram que mesmo com poucos recursos, 
os professores tentam fazer um bom trabalho, na medida do possível.

Em relação às possíveis contribuições que gestores escolares e 
professores podem oferecer para a inclusão do aluno com surdez nas 
classes de ensino regular e promover a sua aprendizagem de maneira 
significativa, os pesquisados se posicionaram da seguinte maneira:

Desenvolvendo procedimentos de intervenção junta-
mente com os professores da sala regular e o professor 
de AEE, para que a inclusão seja considerada, o compro-
misso é de todos, isso quer dizer que não só corresponde 
só ao professor de AEE garantir uma educação inclusiva, 
mas também a escola e a sociedade (Gestor 1).
É necessário buscar junto a Prefeitura Municipal a 
construção de uma Sala de Recursos para o AEE (Aten-
dimento Educacional Especializado) e a disponibilização 
de materiais adequados para a realização das atividades 
na Sala de Recursos (Gestor 2).
Precisa oferecer um ambiente apropriado para o trabalho 
do professor de AEE, disponibilizando materiais de apoio 
para a realização das atividades na Sala de Recursos Mul-
tifuncionais, e incentivar a parceria entre o professor de 
AEE e o professor da sala regular (Professor).

Os entrevistados citaram como possíveis contribuições dos 
gestores escolares e professores para a inclusão do aluno com surdez 
nas classes de ensino regular e promover a sua aprendizagem de 
maneira significativa: o desenvolvendo de procedimentos de inter-
venção em parceria com os professores da sala regular e o professor 
de AEE; buscar junto a Prefeitura Municipal a construção de uma Sala 
de Recursos para o AEE (Atendimento Educacional Especializado) 
e a disponibilização de materiais adequados para a realização das 
atividades na Sala de Recursos.



777COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Diante dos discursos dos entrevistados, é válido destacar que 
existe a necessidade de ser ampliado o atendimento educacional 
especializado a todos os alunos que apresentem dificuldades de 
aprendizagem escolar, bem como aos demais educandos com algum 
tipo de deficiência, sendo necessário promover e fortalecer ações 
que garantam aos alunos com deficiência, o respeito, o exercício dos 
direitos individuais, sociais e sua inclusão social.

Portanto, as entrevistas aqui expostas trouxeram como obje-
tivo conhecer melhor as concepções dos pesquisados sobre o papel 
dos gestores na inclusão do aluno com deficiência auditiva em uma 
escola pública municipal, compreendendo que o desenvolvimento 
desses estudantes depende de práticas inclusivas desenvolvidas por 
todos os integrantes da comunidade escolar. A presente pesquisa teve 
ainda como objetivo, analisar na documentação da escola, no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e no Regimento Escolar, se existe alguma 
ação, voltada para crianças com deficiência auditiva. Vale aqui ressaltar 
que na escola não foi encontrado o regimento escolar e no PPP tinha 
algumas referências a Educação Especial de maneira geral, mas não se 
falava de maneira específica sobre deficiência auditiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos da pessoa com deficiência auditiva passaram a ser 
mais respeitados pela sociedade nos últimos anos, porém vale ressaltar 
que para que isso acontecesse, muitas pesquisas e discussões foram 
realizadas por diversos setores da sociedade civil organizada. Estudos na 
área de educação realizados por psicopedagogos, especialistas e educa-
dores de modo geral, foram decisivos para que a sociedade e os gestores 
dos poderes públicos pudessem olhar a deficiência auditiva, de maneira 
não preconceituosa e que viessem a entender que essas pessoas pre-
cisam ser inseridas no convívio social e educacional de maneira plena.
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É importante observar que ainda existem entraves que contri-
buem para dificultar o livre acesso das pessoas com deficiência auditiva, 
na educação regular, além do preconceito já mencionado, podem ser 
citados, a falta de estrutura adequada de muitas escolas públicas que 
não contam com profissionais especializados (a exemplo de intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras), psicopedagogos, fonoaudiólogos, 
entre outros profissionais capacitados) que possam trabalhar essas 
questões e assim melhorar o atendimento aos educandos deficientes, 
contribuindo desse modo para uma melhor qualidade de vida deles, e o 
desenvolvimento de sua aprendizagem escolar com eficiência.

Ao longo das análises das falas dos pesquisados, foi possível 
visualizar que eles demonstraram preocupações em relação à inclusão 
do aluno com deficiência auditiva, nas classes de ensino regular, e que 
existe a necessidade de promover ações que venham garantir essa 
inclusão e que esses educandos sejam atendidos de maneira eficiente 
dentro da instituição pública de ensino. Foi possível também observar 
que os entrevistados compreendem o verdadeiro papel deles junto 
a instituição de ensino, no intuito de buscar recursos e capacitação 
juntos aos órgãos competentes (Secretarias Municipais de Educação, 
Saúde e Assistência Social e Prefeitura Municipal), objetivando con-
seguir implementar ações direcionadas para esse tipo de deficiência.

Portanto é necessário que os sistemas de ensino possam ofe-
recer condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à 
comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valori-
zação das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais 
de todos os alunos com deficiência.

Os objetivos desse estudo foram alcançados, considerando 
que se almeja conhecer a realidade e analisar de que modo a escola 
promove a inclusão de seus alunos com deficiência auditiva.
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APONTAMENTOS SOBRE AS  
PESQUISAS EM LITERATURA SURDA  

NA PERSPECTIVA DA DIFERENÇA: 
REVISÃO SISTEMÁTICA

Maynara Costa de Campos 
Ana Lúcia Gomes da Silva 
Juliana Cristina Salvadori 

RESUMO
O objetivo desse artigo é apresentar revisão sistemática das pesquisas que 
apresentem a literatura surda como um potencial criativo para construção 
de narrativas diversas sobre ser surdo – identidades e diferenças na cultura 
surda considerando os marcadores sociais da diferença. A centralidade do 
estudo foi analisar trabalhos que dialogam em algum aspecto com o objeto 
da pesquisa, literatura surda e suas potencialidades nos modos de ser uma 
pessoa surda. Para tanto, realizou-se o levantamento no Banco de Teses 
& Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). O método adotado foi a revisão bibliográfica através da 
revisão sistemática mediante descritores previamente definidos, além dos 
critérios de exclusão e inclusão, considerando o recorte temporal de 2002 
a 2018. O referencial teórico que balizou o estudo foi Carvalho (2019), De-
leuze e Guattari (2014), Sampaio e Mancini (2007). Constatamos que boa 
parte desses estudos relaciona a literatura surda na perspectiva da tradução, 
outras, com as questões linguísticas específicas da Língua de Sinais. Em sua 
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maioria, consideram o reconhecimento das potencialidades formativas da li-
teratura surda, contudo, há ausência de tensionamentos sobre as diferenças 
e culturas surdas, o que nos leva a refletir sobre o porquê da permanência 
hegemônica de uma única cultura surda.
Palavras-chave: Literatura Surda. Diferença. Narrativas Surdas. Culturas 
Surdas. Educação Básica.

INTRODUÇÃO

Este texto rastreia através da pesquisa biobibliográfica, utilizan-
do a revisão sistemática, pesquisas que tomam a literatura surda como 
objeto de estudo, a fim de analisar os trabalhos que dialogam em 
algum aspecto com o objeto da nossa pesquisa: literatura surda e suas 
potencialidades nos modos de ser uma pessoa surda, identificando 
pesquisas que apresentem a literatura surda como um potencial criati-
vo para construção de narrativas diversas sobre ser surdo – identidades 
e diferenças na cultura surda. Deste modo, a questão investigativa foi: 
quais as principais contribuições das pesquisas com a literatura surda, 
com ênfase na potencialidade criativa que contribui para a produção 
de narrativas diversas sobre ser surdo?

Para situar o tema do estudo investigativo em curso no Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação e Diversidade (PPED)1, trazemos 
algumas implicações teóricas que nos possibilitarão desenvolver uma 
discussão fundamentada a respeito da problemática que encerra o 
estudo, qual seja: como a literatura surda tem se mostrado potente 
em narrar diversos modos de ser uma pessoa surda, sobretudo, na 
intencionalidade de compreender as concepções e os conceitos que 
constituem o objeto investigado. Para tanto, analisamos 9 trabalhos 

1  Programa da Universidade do Estado da Bahia – Uneb/Jacobina, implantando em 
2004 o Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (Mped). Para saber mais 
consultar: http://www.mped.uneb.br/. Acesso em: 27 jan. 2021. 
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que dialogaram em algum aspecto com esta pesquisa, cujo levanta-
mento foi realizado Banco de Teses & Dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A escolha 
desse banco de dados se deu em razão de ser um sistema reconhecido 
nacionalmente que reúne teses, dissertações de programas de pós-
-graduação do país.

Os descritores utilizados partiram do objetivo geral da pesquisa 
que por sua vez tinham como foco as questões da Literatura surda, 
culturas surdas, narrativas, diferenças e de formação, sendo eles: 
“literatura surda”; “literatura surda” AND “cultura surda”; “literatura 
surda” AND “narrativas”; “literatura surda” OR “narrativas surdas” 
AND “formação”; “literatura surda” AND “diferenças”. Mediante des-
critores, foram estabelecidos critérios de exclusão e inclusão.

Para responder à questão investigativa apresentada e apresen-
tar os resultados revelados pela revisão sistemática, organizamos o 
artigo em veredas, aqui compreendidas como caminhos, bifurcações 
empreendidas para apresentar o mapeamento realizado com a refe-
rida revisão do tema, abrindo em alguns ramos, como fios do rizoma 
como nos ensina os estudos da filosofa da diferença que nos inspira 
nesta pesquisa. Na primeira vereda apresentamos o conceito de lite-
ratura surda e alguns tensionamentos as críticas feitas à concepção 
de literatura surda vigente. Na segunda vereda foram apresentados 
os resultados da revisão sistemática, a fim responder a questão inves-
tigativa já apresentada. Na vereda final, tecemos as conclusões acerca 
dos resultados, apontando lacunas, potencialidades e diálogos com a 
pesquisa em andamento.

LITERATURA SURDA NA PERSPECTIVA DA DIFERENÇA

O conceito de literatura surda no Brasil, embora considerado 
como um aspecto literário iniciado a partir das formações das comu-
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nidades surdas em meados do século XVIII, ainda é abordado como 
uma temática recente. Há um pouco mais de duas décadas, iniciativas 
de contação de histórias propostas pelo Ines contribuíram para a 
difusão da literatura surda. As produções e publicações fomentadas 
pela editora Arara Azul2 e pela LSB Vídeo3 – site que por acaso está 
encerrando suas atividades – também se destacam como pioneiras 
na consolidação da literatura surda no país. Um sujeito que também 
merece ser mencionado é o ator e professor surdo Nelson Pimenta, 
primeiro ator surdo, que se tem registro, a se profissionalizar no Brasil. 
Sua formação se deu em Nova Iorque, no Nactional Theatre of the 
Deaf (NTD)4, que segundo Carvalho (2019, p. 30) é “indubitavelmente, 
um dos principais focos de difusão de produção discursiva artística em 
Língua de Sinais e um dos mais significativos importadores da Deaf 
Literature [...] traduzida aqui para ‘Literatura Surda’”.

Dentre as críticas feitas à concepção de literatura surda vigente, 
definida por Karnopp e difundida entre a comunidade surda, estão nos 
discursos em torno dos temas da identidade e da cultura que, para 
Carvalho, são típicos do nacionalismo romântico, que se desdobra 
num discurso de heroísmo mítico, principalmente, quando se confere 
o reconhecimento da Libras como um dos grandes motivos para con-
solidação da literatura surda. Segundo ele:

A ânsia universalista identitária abstrata é tanta que 
nem se percebe a impropriedade lógica que se comete 
quando se argumenta que o registro de algo internali-
zado como a literatura surda “começou a ser possível 
principalmente a partir do reconhecimento da Libras” 
(KARNOPP, 2008, p. 1), efeméride Surda tipicamente 

2  Para aprofundamento ver site da Editora Arara Azul em: editora-arara-azul.com.
br/site/. Acesso em: 27 jan. 2021. 
3  Site LSB Vídeo. Disponível em: https://www.lsbvideo.com.br/. Acesso em: 27 
jan. 2021.
4  National Theatre of Deaf (Teatro Nacional de Surdos). Disponível em: https://ntd.
org/about-us/#board. Acesso em: 27 jan. 2021.
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brasileira, ligada à lei de Libras de 2002 e seus desdobra-
mentos. Ou se supõe que o Brasil é o centro irradiador 
mundial da universal “Literatura Surda” ou o “engano” 
presente na frase é a fala eloquente da tensão aqui exis-
tente entre as pretensões universalistas embutidas no 
discurso lendário da Cultura Surda e seus desdobramen-
tos artísticos e literários [...] (CARVALHO, 2019, p. 42).

Percebe-se que a crítica esboçada por Carvalho (2019) se dá 
em razão de uma narrativa da história da literatura surda que a coloca 
como um marco nacionalista, se assemelhando ao período romântico 
literário brasileiro, que na busca por identidade, acaba por propagar 
uma hegemonia cultural. Sem perceber, “acabam criando, por espe-
lhamento, uma outra Cultura Surda universal monolítica [...] em lugar 
de se moverem em direção ao espaço criativo da produção de novas 
subjetividades e identidades plurais” (CARVALHO, 2019, p. 44) que 
podem ser observados a partir literatura surda tendo em vista suas 
possibilidades em fazer emergir modos de ser ainda não aparentes.

Sendo assim, neste trabalho, situaremos a literatura surda 
a partir da perspectiva menor, defendida por Deleuze e Guattari, 
partindo do pressuposto que literatura menor se constitui a partir 
de: uma língua desterritorializada; uma percepção política; e de uma 
enunciação coletiva (DELEUZE; GUATTARI, 2014). Com isso, forjamos o 
conceito de literatura surda e a entenderemos como um espaço para 
a produção de agenciamentos coletivos5, ou seja, um campo fértil de 
criação e produção de diferença, a partir das narrativas de vivências e 
experiências que atravessam pessoas surdas em suas singularidades.

5  No livro Pesquisar na Diferença – um abecedário, organizado por Tânia Galli, 
Maria Lívia do Nascimento e Cleci Maraschin, o conceito de agenciar é definido 
como: dispor-se radicalmente, tanto pelos meios utilizados quanto pelos conteúdos 
perseguidos, ao imprevisível do ato de criar pensamento (DELEUZE, 1996) e desejo 
conspirador de subjetivações.
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REVISÃO SISTEMÁTICA: BREVE PANORAMA DO TEMA DA 
PESQUISA

De acordo com (SAMPAIO; MANCINI, 2007), as revisões siste-
máticas são particularmente úteis para integrar as informações de um 
conjunto de estudos [...] que podem apresentar resultados conflitantes 
e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evi-
dência. Tendo como principal objetivo compreender como a Literatura 
surda emerge como diferença nas narrativas diversas sobre ser sur-
do/a – singularidades na multiplicidade partimos para uma pesquisa 
panorâmica de estudos relacionados a essa proposta.

Após o levantamento realizado, obtivemos os seguintes re-
sultados para cada descritor: “literatura surda” foram encontrados 
39 trabalhos; “literatura surda” AND “cultura surda”, 18 trabalhos; 
“literatura surda” AND “narrativas”, 16 trabalhos; “literatura surda” OR 
“narrativas surdas” AND “formação”, 5 pesquisas; e por fim, “literatura 
surda” AND “diferenças”, 6 pesquisas. Destacamos que alguns dos tra-
balhos se repetiram nos descritores, mais adiante apresento o quadro 
geral especificando cada pesquisa e seus respectivos autores.

Mediante descritores, foram estabelecidos critérios de exclusão 
e inclusão. Foram excluídos trabalhos que: não abordaram similaridades 
com a minha pesquisa; não detalharam experimentos práticos realiza-
dos para intervenções. Da mesma forma, foram considerados apenas 
os estudos que: estivessem publicados e disponíveis integralmente em 
bases de dados científicas ou em versões impressas; apresentassem os 
descritores no título, resumo e/ou palavras-chave; tivessem sido realiza-
dos entre 2002 – ano de oficialização da lei que reconhece Libras como 
meio legal de comunicação da comunidade surda.

Permaneceram, assim, 9 trabalhos que dialogaram em algum 
aspecto com esta pesquisa; estes, por sua vez, se configuram em duas 
categorias: dissertações e teses. A seguir o quadro com o levantamento 
das pesquisas após serem aplicados os critérios de inclusão e exclusão:
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DESCRITORES CAPES

“literatura surda” AND 
“cultura surda”

1. NICHOLS, GUILHERME. LITERATURA SURDA: 
ALÉM DA LÍNGUA DE SINAIS’. Mestrado. 2016.

2. MOURAO, CLAUDIO HENRIQUE NUNES. 
LITERATURA SURDA: experiência das mãos 
literárias.’ Doutorado. 2016.

3. BOLDO, JAQUELINE. INTERCORRÊNCIAS NA 
CULTURA E NA IDENTIDADE SURDA COM O USO DA 
LITERATURA INFANTIL’. Mestrado. 2015.
4. BOSSE, RENATA OHLSON HEINZELMANN. 
Pedagogia cultural em poemas da língua brasileira 
de sinais’ Mestrado. 2014.

5. FORTES, CAMILA BARRETO CONSTANTINO. 
HISTÓRIA INFANTIL E UNIDADE DIDÁTICA COMO 
RECURSOS PEDAGÓGICOS AUTÊNTICOS E 
BILÍNGUES PARA O LETRAMENTO DE APRENDIZES 
SURDOS’. Mestrado
Profissional. 2018.

“literatura surda” AND 
“narrativas”

1. NETA, CELINA NAIR XAVIER. “SENTA, QUE LÁ VEM
HISTÓRIA!” Representações de docentes sobre 
a Hora do Conto em Língua Brasileira de Sinais’ 
Mestrado. 2016.

2. SANTOS, TAIANE SANTOS DOS. NARRATIVAS 
SURDAS: EXPERIÊNCIAS NA COMUNIDADE E 
NA CULTURA SURDA E A CONSTITUIÇÃO DE 
IDENTIDADES’. Mestrado. 2012. Trabalho anterior à 
Plataforma Sucupira

“literatura surda” OR 
“narrativas surdas” AND 
“formação”

1. SILVA, BIANCA GONÇALVES DA. MEMÓRIA E 
NARRATIVAS SURDAS: O QUE SINALIZAM AS 
PROFESSORAS SOBRE SUA FORMAÇÃO?’. Mestrado. 
2012. Trabalho anterior à Plataforma
Sucupira

“literatura surda” AND 
“diferenças”

1. POKORSKI, JULIANA DE OLIVEIRA. Representações 
na literatura surda: produção da diferença surda no 
curso de letras- libras’ Mestrado. 2014.

Quadro 1 – Quadro-síntese das etapas da pesquisa.
Fonte: Elaboração da pesquisadora, a partir dos dados obtidos no Banco de Teses e 
Dissertações da Capes (2020).
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Tais trabalhos selecionados para leitura, aprofundamento e 
embasamento, tanto teórico quanto metodológico, foram descritos 
contendo a síntese do trabalho, com reflexões a respeito do conteúdo 
e das conclusões do estudo.

A pesquisa intitulada Literatura surda: além da língua de sinais, 
de Guilherme Nichols (2016), apresentada à Universidade Estadual 
de Campinas, teve como enfoque verificar como as crianças surdas se 
relacionam com o gênero literário das fábulas em língua de sinais, ana-
lisando a compreensão de histórias narradas por surdos e ouvintes, em 
vídeos. Verificou-se, nos resultados, que as crianças demonstraram boa 
compreensão das fábulas e que a experiência de contato com narrativas 
em Libras no contexto da educação bilíngue é essencial para seu desen-
volvimento linguístico. Também se observou que valores éticos e aspec-
tos culturais são assimilados pelas crianças surdas a partir da literatura, 
sendo um importante fator na constituição da subjetividade. A presente 
investigação dialoga com os pressupostos investigativos desse estudo, 
uma vez que se atenta para a questão dos diferentes modos de ser 
surdo, trazendo o conceito de alterorrepresentação, para contemplar as 
formas de representações dos sujeitos surdos dentro da literatura surda. 
Seu estudo também traz indícios de uma potencialidade narrativa que 
atua significativamente nesse processo formativo.

No estudo de Cláudio Henrique Nunes Mourão (2016), intitu-
lado Literatura surda: experiência das mãos literárias, defendido na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o objetivo foi o de analisar 
a experiência de surdos com a Literatura Surda, e como sua trajetória 
influenciou sua constituição como produtor de literatura. Concluiu que 
as experiências dos entrevistados ocorreram por meio de sua formação 
literária, que foram sendo absorvidas pela sua identificação cultural e 
pertencimento à comunidade surda. O processo investigativo de Mou-
rão (2016) converge com esta pesquisa, por trazer com grande força 
as significações das experiências a partir da literatura surda. Ancora-se 
em Jorge Larrosa (2002) para dizer que a experiência é marcada por 
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aquilo que nos acontece, bem como aquilo que nos toca. Discute os 
diversos conceitos que se tem sobre a literatura e vislumbra o poten-
cial narrativo da literatura surda para a formação literária dos sujeitos.

A dissertação de Jaqueline Boldo (2015), cujo título foi Inter-
corrências na cultura e na identidade surda com o uso da literatura 
infantil, apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina, teve 
como objetivo a tradução cultural de clássicos da literatura infantil 
surda, a fim de perceber as intercorrências das transformações cultu-
rais e identitárias que ocorrem devido à presença de signos culturais 
na história infantil. Como resultado, entendeu-se que a literatura 
surda favorece a criança o contado com seu ser nativo. O trabalho em 
questão assemelha-se à pesquisa, pois considera que, nas narrativas 
de sua alteridade, o sujeito surdo tem a possibilidade de entender 
o processo de formação de suas próprias identidades. Além de sua 
escolha metodológica ser fundada nas narrativas, a partir de Silveira 
(2005), apresenta a compreensão de que a literatura surda atua como 
uma produção que evidencia a cultura surda, contribuindo para a am-
pliação de conhecimento de crianças surdas sobre as representações 
culturais e linguísticas surdas.

O trabalho de Renata Ohlson Heinzelmann Bosse (2014), de-
senvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, intitulado 
Pedagogia cultural em poemas da língua brasileira de sinais, teve como 
enfoque investigar poesias em língua brasileira de sinais, contribuindo 
com investigações sobre a literatura surda no Brasil. Considerou, no uso 
dos sinais, a recorrência de neologismos e o uso de classificadores. Nas 
análises das experiências narradas, Ser Surdo e Orgulho Surdo foram 
temas frequentes nos poemas que contam o sofrimento presente no 
processo histórico da comunidade surda, bem como as lutas realizadas 
pelos surdos e a defesa da língua de sinais. Este estudo conversa com 
esta pesquisa, por considerar a literatura surda como a possibilidade 
de apresentar recurso didático pedagógico para prática escolar, bem 
como em outros espaços de formação, além de ser constituída de 
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marcas linguísticas e identitárias que contribuem para a construção da 
subjetivação do que é ser surdo.

A pesquisa intitulada História infantil e unidade didática como 
recursos pedagógicos autênticos e bilíngues para o letramento de 
aprendizes surdos, de Camila Barreto Constantino Fortes (2018), 
apresentada à Universidade Federal Fluminense, teve por objetivo 
contribuir com material didático bilíngue para a escolarização de 
alunos surdos, aprendizes de português como segunda língua, em 
ambientes escolares bilíngues e/ou inclusivos. O produto final, 
projetado pela pesquisadora, foi considerado adequado e indicado 
pelos participantes da pesquisa para uso tanto em contexto de ensino 
bilíngue quanto regular/inclusivo. Essa pesquisa destaca-se, antes de 
tudo, por ser a única, dentre as pesquisas selecionadas, desenvolvida 
em um programa de Mestrado Profissional. Para além das potenciali-
dades formativas da literatura surda apresentadas, dialoga com esta 
pesquisa, sobretudo, em seu resultado/produto, pois no decorrer de 
sua investigação, a pesquisadora utilizou de uma literatura surda, de 
autoria própria, para oferecer ao ambiente escolar um recurso visual 
pedagógico de aprendizagem para alunos surdos.

A pesquisa Senta, que lá vem história: representações de docen-
tes sobre a Hora do Conto em Língua Brasileira de Sinais, de Celina Nair 
Xavier Neta (2016), realizada na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, propôs como objetivo analisar as narrativas de docentes que 
atuam em escolas de surdos de Porto Alegre e Região Metropolitana 
e investigar quais são as representações relativas à Hora do Conto 
em Libras. A investigação ressalta, como resultado, a importância do 
trabalho com a literatura como artefato cultural e estético e destaca 
as contribuições de um trabalho efetivo de contação de histórias em 
Libras para os alunos surdos. O principal aspecto que converge a nossa 
pesquisa, é a defesa das potencialidades narrativas, enquanto um 
artefato cultural repleto de subjetivações, experiências, e expressões 
que interferem no imaginário do interlocutor/leitor.
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Em Narrativas surdas: experiências na comunidade e na cultura 
surda e a constituição de identidades, trabalho apresentado à Univer-
sidade Federal de Pelotas, a pesquisadora Taiane Santos dos Santos 
(2012) teve por centralidade as narrativas surdas sobre experiências 
na comunidade e na cultura surda. Inspira-se em narrativas que foca-
lizam os espaços das experiências de sujeitos surdos e os processos 
de constituição de suas identidades. Com as narrativas foi possível 
identificar histórias comuns, porém identidades singulares, formada a 
partir das vivências e percepções de mundo de maneira individual. O 
ponto de convergência da proposta de Santos (2012) com esta pesqui-
sa é a questão da narrativa. A sua trajetória é marcada por narrativas 
que se consolidam numa produção literária que ressignifica à memória 
as experiências dos participantes da pesquisa, sobre a constituição de 
suas identidades.

A pesquisa intitulada Memória e narrativas surdas: o que sina-
lizam as professoras sobre sua formação? de Bianca Gonçalves da Silva 
(2012), apresentada à Universidade Federal de Pelotas, teve como 
objetivo compreender a constituição da identidade de professoras 
surdas e os aspectos de formação, e analisar, a partir das narrativas, 
os processos formadores vivenciados ao longo de suas vidas que pro-
porcionam a construção de uma identidade docente. Como resultado 
percebeu-se que, com os relatos das professoras sobre suas Histórias 
de vida, foram privilegiados temas como: oralização, experiência visual 
como marcador cultural surdo, letramento, literatura infantil, literatu-
ra surda, entre outras questões. Também constatou que, na medida 
em que se produz cultura, também se produz identidade; enfatizaram 
e apontaram para um fazer pedagógico que se constitua como uma 
Pedagogia surda. A autora se ancora nas narrativas para construir sua 
pesquisa compreendendo que o processo narrativo produz formação, 
e nesse aspecto é diretamente convergente a esse estudo.

E por fim, a pesquisa de Juliana de Oliveira Pokorski (2014), 
intitulada Representações na literatura surda: produção da diferença 
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surda no curso de Letras-Libras, defendida à Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, objetivou descrever o material empírico utilizado 
na pesquisa; analisar as representações sobre a diferença surda que 
circulam nas produções literárias dos alunos do curso de graduação 
em Letras-Libras. Evidenciou-se, nas considerações, o papel dessas 
produções em demarcar espaço de resistência aos modos de narrar os 
surdos a partir da falta e da deficiência. Nesse sentido, as experiências 
narrativas comprovaram que existem diversas representações da cul-
tura surda que são produzidas e transformadas constantemente.

Sobre essa revisão foi possível identificar que, apesar da deli-
mitação de pesquisas entre os anos de 2002 a 2018, verificamos que 
as mais antigas, apontadas nessa sistemática, ocorreram em 2012, dez 
anos após a promulgação da Lei 10.436, que regulamenta a Lei de Li-
bras e propõe o fomento das línguas de sinais, bem como dos artefatos 
culturais construídos pela comunidade surda.

CONSIDERAÇÕES EM DEVIR: VEREDAS EM CONSTRUÇÃO

Tendo em vista a revisão sistemática apresentada, trazemos as 
considerações das veredas em construção acerca do estudo realizado, 
destacando o conceito da diferença apresentado nesses trabalhos. 
O tratamento dessa terminologia, de modo geral, não se dedica a 
demarcar as dissonâncias do conceito da diferença, da alteridade, da 
identidade e da cultura, por vezes, os termos aparecem quase como 
sinônimos ao longo do texto, e isso se caracteriza como uma tênue 
problemática. De acordo com Carvalho (2019, p. 159-160) “quem fala 
em identidade (e mesmo em alteridade) não está falando de diferença. 
Diferença é um conceito radicalmente não binário e só produz outras 
diferenças ad infinitum (e não identidades)”. Assim, o termo da diferen-
ça acaba sendo utilizado de modo binário para dizer da diferença surda 
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em relação a diferença ouvinte, como se dentro dessas diferenças não 
houvesse outras tantas diferenças.

Como exemplo, apresentamos o descritor “literatura surda” 
AND “diferenças” proposta na revisão sistemática. Em sua metodologia, 
Pokorski (2014) fez uma análise de obras literárias surdas, observando 
como se constituíram diferentes modos de ser surdo dentro dessas 
narrativas, tudo bem até então. O que nos chamou atenção, foram as 
proposições a respeito dos modos de ser surdo que se distanciavam 
de um modelo ideal, a autora considerou que “[...] para a segurança 
da comunidade surda é necessário que ela se apresente com objetivos 
os mais homogêneos possíveis. A comunidade é um abrigo, e existem 
regras para que se possa usufruir deste ‘local seguro’” (POKORSKI, 
2014, p. 55, grifo nosso).

É necessário demarcar o contrassenso da pesquisa em questão, 
que ora traz a diferença como algo a ser vislumbrado, ora reproduz um 
discurso como este mencionado, carregado de preceitos hegemônicos 
e heteronormativos. Em outro momento, a autora menciona Muller 
(2012) para justificar a necessidade de uma identidade modelo a ser 
seguida: “A representação vinculada à identidade surda almejada 
seria, portanto, como a apresentada por Muller (2012, p. 48), ‘uma 
identidade ‘combativa’, ‘reativa’, ‘de minoria’, de luta; uma identidade 
que assume sua diferença, pela luta e pelo ativismo’” (POKORSKI, 2014, 
p. 58, grifo nosso).

Ao que se percebe, parece que há uma tentativa de apazigua-
mento dessas diferenças surdas, contudo, como nos aponta Abra-
mowicz, Rodrigues e Cruz (2011) “a diferença não se apazigua, já que 
não é função apaziguar, o que a diferença faz é diferir”. Para Deleuze 
(2006, p. 67) “O Ser se diz num único sentido de tudo aquilo de que ele 
se diz, mas aquilo de que ele se diz difere: ele se diz da própria diferen-
ça”, para nós, compreender isso é imprescindível para a recepção das 
narrativas surdas desta pesquisa.



794COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Consideramos pertinente destacar ainda, o registro apresenta-
do por Gladis Perlin, umas das principais referências quando se trata da 
discussão de identidades surdas no Brasil. Pontuamos, pois, a seguinte 
afirmação trazida por ela sobre a cultura surda: “Ela é disciplinada por 
uma forma de ação e atuação visual. Já afirmamos que ser surdo é 
pertencer a um mundo de experiência visual e não auditiva. Sugiro a 
afirmação positiva de que a cultura surda não se mistura à ouvinte” 
(PERLIN, 1998, p. 57, grifo nosso). O enunciado em questão fixa sujei-
tos em uma determinada posição, não se atenta para outros modos 
de ser uma pessoa surda para além da língua de sinais e das suas ex-
periências visuais, portanto, restringe o sujeito surdo às experiências 
visuais e não considera outros atravessamentos ligados a esse sujeito, 
como por exemplo, a raça, o gênero e outras intersecções para além 
das prescrições apresentadas na chamada cultura surda (no singular).

Outra consideração que marca a importância dessa revisão e 
sustenta a relevância da pesquisa em curso foi ter identificado apenas 
um trabalho de mestrado profissional. Isso nos possibilita questionar o 
porquê da não aderência a essa temática nessa modalidade, e pensar 
como as pesquisas em literatura surda têm impactado os espaços edu-
cativos em que esses pesquisadores e pesquisadoras estão inseridos.

Destacamos também a ausência dos tensionamentos sobre as 
diferenças surdas e culturas surdas, o que nos leva a refletir sobre o 
porquê da permanência hegemônica de uma única cultura surda, e 
dessa forma destaco ser ímpar essa pesquisa, uma vez que esta se pro-
põe a identificar a literatura surda na sua diferença, compreendendo 
como essas produções literárias surdas têm narrado as pessoas surdas 
em suas singularidades, isto é, em seus modos diversos de ser surdo/a.

Os estudos e autores explorados até o momento, foram tra-
zidos para tensionar se os modos de ser surdo/surda e as narrativas 
trazidas na literatura surda não traduzem, fomentam um modelo 
hegemônico de ser surdo/surda, considerando tendo como premissa 
chamada “cultura surda”, pois a proposta vindoura desta investigação 
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é, em contrapartida, justamente capturar as diferenças surdas nas suas 
singularidades e encará-las como potência, tendo em vista a sua anco-
ragem na filosofia da diferença, dobra dos estudos pós-estruturalistas.
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PRÁTICAS INCLUSIVAS COM  
UM ESTUDANTE SURDO DA EJA EM  

UMA ESCOLA MUNICIPAL DO  
INTERIOR DA BAHIA

Itaciara de Oliveira do Carmo da Silva 
Patrícia Carla da Hora Correia

RESUMO
Na atualidade vivemos em busca por um mundo mais democrático, no qual 
todos possam ter garantias iguais de acesso aos bens disponíveis, dessa 
forma, pensar a educação de surdos na perspectiva da inclusão escolar su-
gere romper com o olhar hegemônico que define os surdos como sujeitos 
não capazes, percebemos a necessidade de uma perspectiva discursiva que 
respeite o surdo em sua diferença e especificidade linguística e cultural. Bus-
camos compreender neste estudo como os profissionais da EJA numa escola 
municipal do interior da Bahia inclui um estudante surdo? Elegemos como 
objetivo geral: analisar como os profissionais de uma escola municipal do 
interior da Bahia inclui os estudantes surdos na EJA. Diante deste contexto 
traçamos como objetivos específicos: descrever os aspectos sociais, histó-
ricos e filosóficos e educacionais da EJA na educação de surdos; refletir nas 
práticas inclusivas para educação de surdos. Destacar a Língua Brasileira de 
Sinais na atuação dos profissionais da EJA no processo educativo inclusivo. 
para tanto, as considerações aqui abordadas sobre as práticas inclusivas na 
EJA no espaço escolar envolvendo estudantes surdos, acompanham o que 
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vem sendo discutido mais recentemente, a partir de 1990 por alguns autores 
da área tais como Quadros (1997), Skliar (1997), Perlin e Strobel (2006) e 
para tratar da formação do professor na perspectiva da Educação Especial 
Inclusiva, Ferreira (2005), dentre outros. O procedimento técnico empregado 
será estudo de caso único com a intenção de discutir e compreender como 
ocorre a inclusão do surdo na EJA buscamos, entrevistar 3 professores e a 
vice-diretora que acompanham o estudante surdo. Da pesquisa, percebemos 
a carência de mais trabalhos que se dediquem ao estudo da formação de 
profissionais da EJA visando tornar as práticas inclusivas mais efetivas no 
tocante as necessidades dos alunos surdos.
Palavras-chave: Inclusão de Surdos Na EJA. Práticas Inclusivas na EJA; A Lín-
gua Brasileira de Sinais.

INTRODUÇÃO

O presente estudo trata da temática Práticas inclusivas com um 
estudante surdo da EJA em uma escola municipal do interior da Bahia 
é um tema que vem sendo discutido tendo em vista que estudantes 
surdos diferentes dos ouvintes compartilham os conhecimentos por 
meio de uma língua natural, a Libras adquirida no visuo espacial, dada 
a especificidade da surdez pautada na experiência visual e reconhe-
cendo a legitimidade e o uso da Libras, uma língua viso-gestual. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma das formas de empode-
ramento destes indivíduos e como uma opção de inclusão para todos, 
como se percebe são muitos os desafios que envolvem as práticas edu-
cativas inclusivas principalmente para o profissional que se aventura 
a adentrar nesse universo. Estabelecer uma relação com estudantes 
surdos na EJA, significa romper com a concepção de uma educação 
voltada para jovens e adultos fracassados, e apontar para a formação 
de um cidadão crítico e participante do seu tempo. Embora sejam 
incipientes as pesquisas sobre esta temática, alguns autores do campo 
apontam para a necessidade deste tipo de investigação. Parece-nos 
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consensual o entendimento que é justamente nessa modalidade de 
ensino que se encontram um grande número de pessoas às margens, 
aquém do percurso que trafega os padrões sociais, que não tiveram 
acesso à educação em idade adequada, sujeitos que almejam e espe-
ram na escola uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida.

A Libras é uma língua natural da comunidade surda, é complexa 
tal como qualquer outra língua em todos seus aspectos: a gramática, 
a semântica, a sintaxe e outros elementos preenchendo os requisitos 
científicos para ser considerada instrumento de comunicação pleno. 
A Libras e a Língua Portuguesa são duas línguas que permeiam a 
educação de surdos e se situam politicamente enquanto direito. Nesse 
sentido, propomos contribuir com o entendimento da importância de 
práticas inclusivas na educação de surdos. Consideramos que a prática 
pedagógica do professor da EJA com estudantes surdos seja desafiante 
por envolver especificidades de seu funcionamento cognitivo e dos 
mecanismos de aprendizagem. Entretanto, acreditamos que os desa-
fios também possam trazer possibilidades para reflexões e mudanças 
sobre o fazer pedagógico deste professor e desenvolvimento na 
aprendizagem destes estudantes. Cremos que estas possibilidades re-
percutam no desenvolvimento e na aprendizagem destes estudantes.

Para a organização do trabalho, apresentamos os estudos teó-
ricos e as discussões realizadas acerca da inclusão do surdo, bem como 
a metodologia utilizada para o processo da pesquisa, as análises e as 
considerações finais com os referenciais bibliográficos que nortearam a 
investigação. Contudo, neste estudo trazemos para discussão o seguinte 
problema: Como as práticas inclusivas podem ser desenvolvidas com 
estudantes surdos na EJA? Os profissionais responsáveis pela EJA estão 
preparados para este desafio? Estas questões nortearão a tentativa 
de buscar novas perspectivas educacionais para surdos na EJA. Nesse 
contexto a escola deveria levar em consideração um ensino procurando 
desenvolver capacidades de análise e reflexão nos estudantes. Para con-
solidar a investigação e procurar respostas para as questões levantadas, 
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elegemos como objetivo geral: analisar como os profissionais de uma 
escola municipal do interior da Bahia inclui os estudantes surdos na EJA. 
Diante deste contexto traçamos como objetivos específicos: descrever 
os aspectos sociais, históricos, filosóficos e educacionais da EJA na edu-
cação de surdos; refletir nas práticas inclusivas para educação de surdos. 
Destacar a Língua Brasileira de Sinais na atuação dos profissionais da EJA 
no processo educativo inclusivo. Por isso, este artigo está organizado, 
por esta introdução onde destacamos a temática, o problema e os ob-
jetivos, justificamos e mostramos também a importância deste estudo. 
Em seguida trazemos os procedimentos metodológicos da introdução 
com análise da abordagem da pesquisa, o dispositivo estratégico, além 
disso trazemos a fundamentação teórica, onde analisamos a temática. 
Por fim trazemos os resultados da investigação e as principais referên-
cias utilizadas no estudo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS

Evidenciamos aqui os procedimentos metodológicos que di-
recionaram a pesquisa, a qual pode ser classificada como qualitativa, 
quando seu foco está centrado na exploração do conjunto de opiniões 
e representações sociais, não utilizando instrumentos estatísticos 
no processo de análise do seu problema. Na pesquisa qualitativa a 
interpretação assume seu ponto de partida porque se inicia com as 
próprias interpretações dos autores e é o ponto de chegada, porque é 
a interpretação das interpretações (GOMES, 2005). A pesquisa é consi-
derada qualitativa por existirem características sociais que não podem 
ser quantificados e, por isso, utiliza-se desta abordagem na tentativa 
de explicar a dinâmica das relações sociais.

Segundo Minayo (2001), utiliza-se da pesquisa qualitativa por 
trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, tudo que diz respeito aos aspectos mais profundos 
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das relações sociais, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis. No desejo de conhecer 
o que já havia sido relatado sobre a temática pesquisada, para po-
tencialização na escrita do artigo e para busca de novos escritos, este 
trabalho foi precedido por uma revisão bibliográfica, pois entendemos 
á luz das orientações de Marconi e Lakatos (2007) que a revisão nos 
proporciona um novo enfoque ao tema.

O levantamento bibliográfico considera os conceitos da inclu-
são dos surdos, práticas inclusivas na EJA e a importância da Língua 
de sinais neste contexto. Isso significa que qualquer trabalho científico 
que envereda por uma pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Conforme Gil (2008), a 
principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir 
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.A perspectiva 
de análise, não esgota a temática, pretende provocar educadores de 
surdos, intérpretes e demais profissionais que atuam nas escolas com 
esses sujeitos.

O procedimento técnico empregado será estudo de caso único 
por ser uma estratégia de pesquisa, que representa uma maneira de 
se investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de proce-
dimentos pré-especificados.Nesse contexto, o pesquisador que utiliza 
tal estratégia de pesquisa deve estar munido de algumas habilidades, 
como por exemplo: saber fazer boas perguntas, que sejam “significa-
tivas para trazer esclarecimento a questões objetivas do estudo, ser 
bom ouvinte, ser adaptável e flexível, ser imparcial e ter a clara noção 
das questões que estão sendo pesquisadas” (YIN, 2001, p. 105).

Assim, também Yin (2001 apud GIL, 2002, p. 54) observa que o 
estudo de caso “[...] é encarado como o delineamento mais adequado 
para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não 
são claramente percebidos”. Espera-se que o estudo de caso ajude a 



802COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

compreender a situação investigada e possibilite a emersão de novas 
relações e variáveis, ou seja, que leve o leitor a ampliar suas experi-
ências (ANDRÉ, 2008). Utilizamos a entrevista semiestruturada como 
instrumento investigativo estratégico, para coleta e análise dos dados, 
a qual precisa se organizar de forma a possibilitar a aplicação para 
todos os envolvidos.

Optamos por entrevistar 3 professores da EJA e a vice-diretora 
numa escola municipal do interior da Bahia por acreditar que, dessa 
forma, a realidade ainda vivenciada nos aproximaria mais do objeto 
de estudo. O diálogo, para Paulo Freire, é uma ferramenta imprescin-
dível nas relações humanas, pois está relacionado à humanização e 
autonomia do sujeito, que sai da condição de objeto para condição 
de sujeito crítico.

Para tanto, as considerações aqui abordadas sobre as práticas 
inclusivas na EJA no espaço escolar envolvendo estudantes surdos, acom-
panham o que vem sendo discutido mais recentemente, a partir de 1990 
por alguns autores da área tais como Quadros (1997), Skliar (2006), Perlin 
e Strobel (2006) e para tratar da formação do professor na perspectiva da 
Educação Especial Inclusiva Ferreira (2005), dentre outros.

O ESTUDANTE SURDO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O Brasil tem enfrentado o problema da exclusão social que 
gera grande impacto nos sistemas educacionais. A Educação de Jovens 
e Adultos é uma modalidade de ensino que atende aqueles que não 
tiveram oportunidade de concluírem os seus estudos em tempo nor-
mal, possibilitando ao educando não só uma proposta de aquisição 
de linguagem escrita e aprendizagem básica para o acesso a outras 
áreas de conhecimento, mas implicando também, em interações 
sociais que atendem as suas necessidades e objetivos. Diante disso, 
vem transformando a compreensão que se tinha ao longo dos anos da 
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mera abordagem sobre recuperar o tempo perdido daqueles que não 
aprenderam a ler e escrever, passando pelo resgate da dívida social até 
chegar à concepção de direito à Educação para todos.

A LDB em seu art. 38, enfatiza que a EJA “[...]se destina às 
pessoas maiores de 15 anos, quando se trata do Ensino Fundamental 
e para os maiores de 18 anos quando se trata de turmas de Ensino 
Médio, visando oferecer oportunidades de estudos aos alunos que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria”. 

Sendo assim, a EJA, além de ser um direito à educação garantida 
e amparada por lei, torna-se um princípio e uma exigência necessária 
para a cidadania e a vida ativa, sendo um direito civil, político e dever 
do Estado.

Hoje, a EJA tem dado a oportunidade para muitos jovens e adul-
tos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. A EJA 
é um grande desafio porque há evasão escolar em muitos momentos 
resultante das metodologias equivocadas dos professores, da falta de 
condições nas escolas e da miséria e pobreza que faz com que muitos 
prefiram ir trabalhar do que estudar.Ao tratar do sujeito estudante 
da EJA compreendemos as relações ou as circunstâncias que levam 
os sujeitos, jovens e adultos, a frequentar escolas. Para isso, parte-se 
do princípio de que o homem é um ser de práxis, é um ser de “[...] 
reflexão e ação sobre o mundo” (FREIRE, 1988, p. 38). A EJA foi criada 
com a finalidade de reverter á situação de milhares de jovens e adultos 
que não conseguiram ou tiveram acesso a Educação Básica no período 
regular ou em tempo adequado.

A inclusão escolar é um movimento bastante amplo, pois busca 
transformar a escola em um espaço que recebe e propicia educação 
de qualidade para todos os alunos, caracteriza-se como um acesso à 
educação das pessoas excluídas por sua classe, etnia, gênero, idade 
ou deficiência. Nesse contexto, tomamos como referência a Política 
da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008), para tanto, essa política determina que é da responsabilidade 
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das escolas oferecer, na própria escola ou por meio de parcerias com 
a rede de ensino, os meios e recursos necessários a cada aluno/a 
com deficiência para que possam avançar educacionalmente (BRASIL, 
2008). O Artigo 2º da Resolução 4/2009 (BRASIL, 2009) caracteriza tal 
oferta e a denomina de Atendimento Educacional Especializado ou, 
simplesmente, AEE. Este serviço, é oferecido apenas para os estudan-
tes do diurno ou do ensino regular, na maioria das escolas públicas, 
ficando renegados os estudantes que frequentam a EJA.

É importante lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 
1996,organiza as diretrizes que regulariza a Educação Especial e a EJA, 
como modalidades de ensino que servem como suporte legal para a 
implantação da política nacional. Partindo desse princípio e tendo como 
horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, enfatiza-se a necessi-
dade de garantir o acesso e a participação de todas as oportunidades, 
independente das peculiaridades de cada indivíduo. A EJA e Educação 
Especial constituem áreasde vulnerabilidadequandosetratade acesso à 
educação, permanência na escolarização e sucesso escolar. Hoje ampla 
parcela de Jovens e adultos com deficiência são considerados analfabe-
tos porque não tiveram oportunidades de acesso à educação na idade 
apropriada. Nos países economicamente ricos, a maioria das pessoas 
com deficiência está institucionalizada, nos países economicamente po-
bres, está escondida, invisível na escola e nos vários espaços sociais. Em 
ambos os casos elas são privadas de oportunidades de aprendizagem 
formal e de desenvolvimento humano (FERREIRA, 2005, 2009).

Nesse cenário, o estudante surdos da EJA, se vê excluído do 
processo de construção do conhecimento que não consideram sua 
particularidade linguística. Deste modo a presença da língua de sinais, 
propiciam experiências escolares significativas que privilegiam esta ex-
periência visual.Diante das especificidades do estudante surdo da EJA, 
que não concluíram os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo, 
portanto, a língua de sinais necessária, para comunicar, para produzir 
cultura, desta forma a escola deve estabelecer práticas inclusivas que 
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implicam um pensar crítico em relação aos jovens adultos com históri-
co de fracasso escolar que estão fora do mercado de trabalho e dentro 
dos excluídos fica evidenciado os surdos.

AS PRÁTICAS INCLUSIVAS COM SURDOS DA EJA: 
POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM DOS SUJEITOS

Os dados aqui apresentados referem-se ao relato da professora 
de Libras, a professora regente, o professor de artes visuais e a vice-di-
retora que atuam na EJA numa Escola Municipal do interior da Bahia. 
A professora de Libras atua na educação com surdos há cerca de 4 
anos, e aproximadamente 1ano na Educação de Jovens e Adultos, é 
fluente em Libras com formação em Letras Vernáculas e especialização 
em Libras, a professora regente é graduada em pedagogia, teve uma 
disciplina de Libras no curso de Pedagogia. O professor de artes Visuais 
é licenciado em artes plásticas, não participou de formações na Língua 
brasileira de Sinais e a vice diretora que atua na EJA no noturno, a 
mesma tem a graduação em pedagogia e especialização em psicope-
dagogia a mesma assumiu em algumas situações a sala de aula da EJA.

Por meio de um roteiro semiestruturado, na entrevista que 
teve como foco a educação de surdos na EJA, foram destacados os 
seguintes eixos temáticos: o percurso escolar do estudante surdo na 
EJA; A inclusão do surdo na EJA, A formação dos profissionais da EJA 
para práticas inclusivas com surdos.

PERCURSO ESCOLAR DO ESTUDANTE SURDO DA EJA

Quando nos referimos à Educação de Jovens e Adultos surdos 
há uma preocupação com esse segmento, uma vez que há um número 
considerável de surdos adultos que possuem um baixo grau de escola-
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ridade. Assim, consideramos a pertinência de se debater mais o tema, 
uma vez que esses alunos sofrem o processo de exclusão pela questão 
da própria surdez ou pela condição de defasagem escolar.

Interessante observar na fala da professora de Libras as expec-
tativas trazidas por ela em relação ao estudante surdo na EJA:

[...] Trabalhar com aluno surdo na EJA você tem que ter 
uma atenção maior, por que são pessoas que passam o 
dia todo fora de casa trabalhando, chega cansado então 
o trabalho tem que ser todo em sala de aula. Na minha 
concepção não adianta passar uma atividade extraclasse 
porque quando ele chega em casa ele não tem um apoio 
necessário para entender a questão, responder e além 
do que tem a questão do trabalho, então precisa de 
descanso. Todo trabalho feito com o surdo da EJA tem 
que ser feita em sala de aula, para o desenvolvimento e 
acompanhamento (Professora de Libras).

Nesse contexto, o aluno surdo se vê excluído do processo de 
construção do conhecimento e, sem a possibilidade de se constituir 
em sujeito partícipe do processo de ensino-aprendizagem nas escolas 
em que frequentam, acabando por desistir do ensino regular e procu-
rando a modalidade de EJA. Entendemos que é necessário agregar os 
saberes da prática pedagógica adequando com as especificidades dos 
alunos surdos (QUADROS, 1997). A fim de buscarmos novas vias de 
compreensão é fundamental conhecer as especificidades da pessoa 
surda, sendo aquela que participa da comunidade surda e tem as ex-
periências visuais, culturais e comportamentos próprios, usa a língua 
de sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita. As pessoas de-
ficientes auditivas a grande maioria nascem como ouvintes e perdem 
gradativamente a audição ou crescem sendo surdos oralizados, tendo 
os estimulos auditivos com as tecnologias e se comunicam com as 
pessoas ouvintes.
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A INCLUSÃO DO ESTUDANTE SURDO NA EJA

É importante esclarecer que no Brasil, a inclusão tem seu início 
nos anos 1980, se fortalece nos anos 1990 e toma corpo, a partir de 
2005 para cá, por muitos anos os surdos permaneceram no patamar 
de estar juntos com os demais, porém, com pouca aprendizagem 
passando de um ano escolar para o outro e sem conhecimento algum, 
assim, precisamos nesse estudo contribuir para que os professores 
sejam desafiados a vivenciar experiências com estudantes surdos 
constituindo como alternativa à superação da diferença de aprendi-
zagem como obstáculo ao acesso e permanência na escola pública e, 
assim, pensar nas possibilidades de afirmação de uma sociedade justa, 
nesse sentido.Diante do exposto a vice-diretora da escola acredita ser 
possível a inclusão de estudantes com deficiência em classes regulares.

[...] se em todas as salas estiverem um intérprete, além 
do professor regente pedagogo ter o curso ou formação 
em Libras, pois assim, ambos os estudantes vão aos 
poucos conhecendo, aprendendo e se familiarizando. 
Para que assim aconteça de verdade a inclusão desses 
alunos (Vice-diretora).

Pensar nos alunos surdos dentro da realidade da EJA é pensar 
uma modalidade voltada para pessoas que não tiveram a possibilidade 
de cursar a escola na idade própria, e que por si só já apresentam 
peculiaridades. Esse modo de trabalho deve receber um aluno com 
necessidades especiais, como é o caso dos alunos surdos. Nesse 
sentido, um dos grandes desafios da Educação de Jovens e Adultos 
se situa na falta de produção científica que reflita o processo ensino 
aprendizagem de estudantes surdos nas salas da EJA, assim como com 
os tipos de serviços especializados e as formas de apoio destinadas a 
esses educandos.
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[...] eu cursei pedagogia em de 2005 a 2010 na UEFS 
em Feira de Santana e eu tive sim a disciplina de Libras. 
Eu tive uma disciplina que era Educação Especial que 
tratava de todas as formas possíveis de cuidado espe-
cial na educação no sentido de surdez, de dificuldade 
motora, de todos os outros transtornos, superdotação, 
distúrbios, enfim, abrangia todo uma gama de Educação 
Especial. Mas eu tive especificamente uma disciplina 
de Libras que o professor se chamava Marcílio, ele era 
um professor surdo e ele que ministrava essa disciplina. 
Na época se eu não me engano foi no segundo ou ter-
ceiro semestre eu aprendi a língua brasileira de sinais, 
mas com o tempo, por falta de prática, de uso, eu tive 
contato apenas duas vezes com aluno surdo. Uma vez 
foi em Feira de Santana no ano de 2006 e eu ainda 
não havia feito a Libras e voltei até agora com o aluno 
Rogério na Vera Maria. Então assim por falta de prática 
e de uso eu não sei mais a língua brasileira de sinais. 
Aprendi naquele momento não pratiquei, não utilizei, 
não fiz outros cursos. Nesse sentido, eu perdi a prática, 
mas eu tive tanto a base teórica de Educação Especial 
como a questão da língua brasileira de sinais na prática 
(Professora Regente da EJA).

Percebe-se que são muitos os desafios enfrentados nos cursos 
de formação de professores que atendem alunos com deficiência, para 
que a formação inicial de profissionais da educação que atuarão na 
educação inclusiva, possua em seus itinerários formativos, discussões 
sólidas, nesse cenário, mesmo que a legislação defenda a comunicação 
em Libras no ensino, a profissionalização dos docentes para o ensino 
de surdos e a valorização da cultura surda, entende-se que a atuação 
do poder público para ajudar nesses aspectos formativos ainda é lenta. 
Por isso, é importante considerar que a presença dos alunos surdos na 
sala de aula inclusiva é de extrema importância para iniciar um proces-
so de crescimento entre os profissionais da educação priorizando as 
necessidades educacionais desse público.
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A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EJA PARA PRÁTICAS 
INCLUSIVAS COM SURDOS

A formação dos profissionais para educação de surdos, toma 
proporções para discussões relevantes, abordam as questões associa-
das a língua desses sujeitos. Nesse contexto, partiremos do que temos 
consolidado nos discursos oficiais, trazendo discussões reflexões e 
análises de autores que se dedicam nesse campo do conhecimento. 
Ferreira (2008), aborda como um desafio que se colocam ao sistema 
educacional brasileiro para assegurar aos jovens e adultos com defi-
ciência na EJA condições de igualdade. Nesse contexto, a legislação 
brasileira tem gradualmente progredido na direção de assegurar ao 
estudante com deficiência acesso à educação.

[...] toda a gestão e coordenação precisam ter o curso 
de Libras além de sua formação, pois só assim poderá 
haver uma comunicação eficaz entre ambas as partes 
para que assim os direitos e deveres desses estudantes 
sejam realmente atendidos dentro da realidade de cada 
um. E assim saberemos onde estamos acertando e o que 
preciso mudar para uma melhor compreensão entre 
ambas as partes. E assim estará de fato acontecendo a 
verdadeira inclusão (Vice-diretora).

Nesse sentido o professor de artes visuais destaca que o docente 
pode realizar um trabalho produtivo com o estudante surdo “[...] estar 
integrado no conhecimento da linguagem de sinais e toda a metodologia 
necessária para possibilitar aprendizagens significativas a tal público”.

A partir das questões supracitadas, acreditamos que a for-
mação dos profissionais da EJA é de suma importância para que a 
inclusão do surdo aconteça, uma vez que os profissionais passaram 
por processos de formação defasados, professores que não estudaram 
sobre a Educação Especial e a Língua Brasileira de Sinais, de fato, não 
desenvolveram noções da importância do processo de inclusão ou 
sequer possuem noções de como implementá-la.
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Figura 1 – O estudante surdo está recriando com formas geométricas na aula de Artes.
Fonte: Acervo do professor de Artes Visuais. 

Fica evidente que o uso da visualidade para uma significação 
do mundo pelo aluno surdo mostra-se, portanto, essencial em seus 
processos de aprendizagem e comunicação. Karin Strobel e Gladis 
Perlin, pesquisadoras surdas, afirmam a necessidade de um trabalho 
construído a partir da visualidade para satisfazer as demandas envolvi-
das em sua formação cultural: “O fato de que o surdo é um sujeito que 
produz cultura baseada na experiência visual requer uma educação 
fundamentada nesta sua diferença cultural” (PERLIN; STROBEL, 2006, 
p. 45). A utilização de imagens, indica a preocupação do professor em 
promover condições de acessibilidade ao surdo:
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[...] Durante o processo de explanação dos conteúdos 
sempre busco maneiras de chamar a atenção do referido 
aluno através de gestos, alguns sinais, signos e símbolos 
que esboço no quadro imediatamente no ato da palavra 
lançada, para que o mesmo consiga captar, entender e 
emitir uma resposta no caderno de atividades. Para os 
conteúdos de desenho técnico-científico faço uso de 
uma linguagem espacial, onde exploro todo o espaço da 
sala de aula para facilitar o seu entendimento. Em algu-
mas linguagens expressivas como leitura de imagens por 
exemplo, utilizo formas da natureza, bem como desenho 
de objetos para despertar outros significados através de 
associação de semelhanças (Professor de Artes Visuais).

Como vimos a utilização de imagens tornou-se um instrumento 
comum para o ensino, assim, a experiência visual do surdo posiciona 
este conhecimento como elemento importante para os docentes se 
apropriarem. Neste sentido, os conceitos dos profissionais em relação 
à concepção que têm sobre o que significa ensinar e aprender preci-
sam ser repensados, entendemos que para atuar diante do desafio de 
inclusão escolar a formação dos profissionais da EJA deve atender as 
especificidades e conhecimentos necessários para sua atuação.

Trago para exemplificar nesse contexto uma atividade vivencia-
das com o estudante surdo no contexto escolar.
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Figura 2 – Atividades em Libras realizada com o estudante surdo em uma escola 
municipal do interior da Bahia.
Fonte: Acervo da autora.

Nos momentos de visita da pesquisadora á escola o estudante 
era retirado da sala de aula, para realização de atividades adaptadas 
que eram realizadas com a pesquisadora. Nesse sentido, as atividades 
eram contextualizadas com base na sinalização em Libras, o uso do 
alfabeto manual, dialógos e temas atuais pensados para os surdos a 
partir da diferença linguística e da constituição das relações sociais, 
explorados em cada disciplina de forma interdisciplinar. Dessa forma, 
evidenciamos que a grande maioria de surdos da EJA, são filhos de pais 
ouvintes e possui muita dificuldade na aquisição da linguagem, pois 
não estão em contato diário com a Língua de Sinais.

Nesse contexto as atividades em Libras traz em suas atividades 
vídeos caracterizados como recursos visuais, por meio da postagem de 
fotos e imagens, associados a recursos linguísticos da língua de sinais 
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ou do português, como vídeos em língua de sinais, vídeos legendados 
em português ou ainda vídeos com janela de Libras ou janela de tra-
dução em Libras que apresentam o recurso linguístico do português.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da realidade vivenciada na escola, vê-se avanços signi-
ficativos ocorrendo, como por exemplo barreiras do desconhecimen-
to, do preconceito, sendo aos poucos derrubadas. Vê-se progressos 
pedagógicos, professores e direção se empenhando para conhecer 
mais sobre como atuar com estudantes surdos na EJA. A inclusão do 
surdo na EJA impõe a discussão sobre o reconhecimento de uma outra 
língua. Profissionais formados para a educação de surdos podem ser 
inclusive agentes que atuarão também contra todo tipo de preconceito 
no ambiente escolar, preparando seus alunos para também aceitar e 
abraçar a diversidade como algo positivo.

Outra questão bastante pertinente, que ficou claro a partir 
das descrições dos profissionais, é o entendimento de que a Libras é 
vista como um instrumento muito valioso tanto para a comunidade 
dos surdos como para educadores, e outros profissionais, para isso, 
acreditamos serem necessários investimentos na formação acadêmi-
ca inicial e continuada desses profissionais, para que eles consigam 
desempenhar o seu trabalho junto aos aprendizes surdos, munidos 
de conhecimentos teóricos e práticos, a começar pelo aprendizado da 
Língua de Sinais.

Vale destacar que a ação docente respeite e trabalhe com as 
diferenças dos surdos com base nas suas especificidades linguísticas, 
identitárias e socioculturais, determinadas por uma cultura e por uma 
experiência viso-gestual trazendo mudanças significativas na maneira 
como a escola concebe a educação de surdos.
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Entretanto, respondemos o problema da pesquisa ressaltando 
que os profissionais da EJA da escola pesquisada buscam uma inclusão 
efetiva, embora reconheçam a necessidade de se apropriar da Língua 
Brasileira de Sinais para que o estudante surdo possa também estabe-
lecer relação direta com os colegas e professores ouvintes, aperfeiço-
ando essas relações, dessa forma é imprescindível criar condições para 
o acesso e permanência de estudantes surdos na EJA.

Embora um campo ainda recente de investigações, perce-
bemos a carência de mais trabalhos que se dediquem ao estudo da 
formação de profissionais da EJA visando tornar as práticas inclusivas 
mais efetivas no tocante as necessidades dos alunos surdos, preten-
de-se abrir esse leque de reflexões, a fim de instigar a continuidade 
de pesquisas sobre o assunto. Portanto, a formação de profissionais 
da EJA na perspectiva da educação inclusiva é uma necessidade real, 
deve-se oferecer a estes sujeitos os conteúdos teóricos necessários, 
em estratégias de valorização das suas experiências, para que ocorram 
mudanças efetivas, na compreensão de quais são as competências, 
valores, e saberes, desse modo, os profissionais da educação possam 
compreender melhor o estudante surdo, sua realidade diária, acredi-
tando nas possibilidades do ser humano e buscando seu crescimento 
pessoal e profissional.
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INCLUSÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL: 
PRÁTICAS COM UMA CRIANÇA  
AUTISTA DE UMA CRECHE DE  

CAMPINA GRANDE-PB

Ana Izabel Costa Brandão
Janice Anacleto Pereira dos Reis

RESUMO
A inclusão tem sido um tema bastante abordado na sociedade contemporâ-
nea. É cada vez mais comum presenciarmos crianças com deficiências físicas 
ou transtornos nos espaços sociais, sobretudo, nas instituições de ensino. 
Nesta direção, este estudo é resultado de uma pesquisa realizada, em 2019, 
na disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil, da Universida-
de Federal de Campina Grande-PB. Na ocasião, discute sobre a inclusão de 
crianças em situação de deficiência em uma creche municipal de Campina 
Grande-PB. Embasamo-nos por: Amaral (1995); Brasil (2008, 2009, 2015); 
Serpa (2004, 2015); Pereira (1996); Pessotti (1984), entre outros. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, cujos procedimentos foram as observações e a en-
trevista semiestruturada. Por instrumentos, empregamos o diário de campo. 
Apesar da legalização da inclusão das pessoas com alguma especificidade nos 
espaços educacionais, muitas vezes, esses sujeitos vivenciam uma espécie de 
segregação. Nesse contexto, evidenciamos que a prática pedagógica de uma 
professora da creche pesquisada, com uma criança com autismo, tem indí-
cios segregativos, no sentido que, está matriculada na instituição, todavia, 
tem limitada participação nas atividades coletivas.
Palavras-chave: Educação Infantil. Educação Inclusiva. Prática Pedagógica. Criança.
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INTRODUÇÃO

Construimos durante nossa história, conceitos e modelos de 
comportamentos que nos são impostos pela sociedade. Fugir de pa-
drões pode nos trazer frustações, visto que o diferente nem sempre 
é acolhido, mas afinal, o que é ser diferente? Embora as políticas de 
inclusão, para os sujeitos com alguma especificidade, tenham alcança-
do certa expressividade, com a convenção de Salamanca, em 1994,o 
que possibilitou alguns direitos às minorias1, como educação, saúde, 
assistência, entre outros, muitas vezes, esses direitos constam somen-
te no discurso legal.

No concernente à educação brasileira, cada vez mais, luta-se 
para incluir pessoas com deficiência ou algum tipo de transtorno nos 
espaços educativos. A Constituição federal – CF (BRASIL, 1988) e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996) foram 
essenciais, para a presença desses sujeitos nos espaços educacionais, 
devido à promulgação da Educação Especial como modalidade da edu-
cação, o que não garante, necessariamente, atendimento qualificado 
para essas pessoas. Rótulos construídos socialmente envolvem-as há 
muitas gerações, além de políticas de formação pouco efetivas para os 
profissionais da educação.

Assim como a modalidade da Educação Especial, a etapa da 
Educação Infantil, no Brasil, é conquista recente (BRASIL, 1988, 1996) o 
que torna o trabalho pedagógico com as crianças da creche e pré-escola2 
com alguma especificidade, ainda mais desafiador. Incluir esses sujeitos 
transcende a matrícula quantitativa nos estabelecimentos de ensino, 
envolve ainda, discutir políticas públicas e práticas pedagógicas.

No texto, discutimos, brevemente, sobre essas questões, a 
partir de uma experiência, na disciplina Estágio Supervisionado em 
Educação Infantil, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

1  Mulheres, negros, pessoas com deficiência, entre outros sujeitos.
2  Creche – crianças de 0 a 3. Pré-escola – 4 a 5 anos de idade (BRASIL, 2017).
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Campina Grande-PB, realizado em 2019, sobre o processo de inclusão 
de uma criança de três anos de idade, com autismo, em um grupo de 
uma creche, da rede municipal de Campina Grande-PB. Sintetizamos 
ainda, o percurso histórico das políticas afirmativas para as pessoas 
em situação de deficência, tais como as respectivas fases: exclusão, 
integração, segregação e inclusão.

No discurso legal, vivenciamos a era inclusiva, no entanto, há 
indícios de segregação, ao menos é o que os estudos têm evidenciado, 
inclusive, o nosso. Para tal, utilizamos a abordagem qualitativa interpre-
tativista, uma vez que a produção dos dados se deu a partir dos signifi-
cados humanos sobre um dado fenômeno (BONGDAN; BIKLEN, 1994).

Por procedimentos, nos valemos de obervações e da entre-
vista semiestruturada. As observações permitem que os fatos sejam 
percebidos diretamente pelo pesquisador (GIL, 2008). Deste modo, 
observamos o fazer pedagógico de uma professora, na perspectiva da 
inclusão de uma criança com autismo às propostas pensadas para ela 
e o grupo. As observações tiveram duração de duas semanas, sendo a 
última dedicada para a intervenção.

Utilizamos a entrevista semiestruturada com a professora da 
turma pesquisada, por corresponder a um esquema flexível capaz de 
possibilitar realizar adaptações necessárias durante o processo (LÜ-
DKE; ANDRÉ, 1986).

Para os registros, nos valemos das notas de campo, fotos e víde-
os gravações. Esses instrumentos, além de imprimir maior credibilidade 
ao estudo, documentam situações do cotidiano vivenciado na creche 
pesquisada (CRUZ NETO, 1994; PINHEIRO; KAKEHASH; ÂNGELO, 2005). 

No estudo, percebemos que, embora haja avanços em relação 
às políticas afirmativas para as pessoas com alguma especificidade no 
contexto brasileiro, a partir da normativa da Educação Especial como 
modalidade da educação, o que garante matrícula e atendimento 
para esses sujeitos em instituições educacionais, por outro lado, as 
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práticaspedagógicas parecem confundir a perspectiva da inclusão 
com a da segregação.

No caso da professora do grupo de Educação Infantil pesquisa-
do, observamos que há uma criança com autismo,cuja pouco vivencia 
processos de inclusão. Ou seja, ela pouco interagia ou participava das 
brincadeiras com o grupo. Com isso, indícios de uma possível segregação.

LUTAS E CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
DISCUSSÕES E RESULTADOS

Desde os primórdios das sociedades antigas que os humanos 
têm sido selecionados por grupos, com diferenças intelectuais e físicas 
estigmatizadas, como algo que de inferiorização. O percurso dos sujei-
tos em situação de deficiência tem sido marcado por injustiças sociais 
e descaso, mas também, por lutas e conquistas.

Na Idade Média, as pessoas que possuíam alguma deficiência 
física ou transtorno eram percebidas como indignas de frequentarem 
espaços escolares e, muitas vezes, condenadas à morte, devido cren-
ças que às associavam às maldições. Segundo Platão (apud Amaral, 
1995, p. 44), discorrendo sobre os discursos da época, afirma que, para 
estas, “Cuidarão apenas dos cidadãos bem formados de corpo e alma 
deixando morrer os que sejam corporalmente defeituosos [...] é me-
lhor tanto para esses desgraçados como para a cidade em que vivem”.

Negligenciadas, as pessoas com alguma especificidade, foram 
excluídas, a participar dos espaços sociais, inclusive, os educativos. No 
período da segregação, surgiram associações e instituições filantró-
picas e religiosas de acolhimento a esses sujeitos, o que possibilitou, 
gradualmente, que pudessem frequentar espaços, de acordo com sua 
deficiência. Nesse sentido, afirmavam os discursos da época que “o 
deficiente mental passa a ser acolhido caritativamente em conventos 
ou igrejas, onde ganha a sobrevivência, possivelmente em troca de 
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pequenos serviços à instituição ou à pessoa ‘venemérita’ que o abriga” 
(PESSOTTI, 1984, p. 5). Sobre instituições filantrópicas podemos citar 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae que atende 
sujeitos com algum tipo de comprometimento intelectual e Instituto 
Benjamin Constant que atendia pessoas cegas exemplos dessas insti-
tuições que resiste na modernidade (JANNUZZI, 2006).

A fase da integração, por sua vez, propunha permitir aos su-
jeitos comdeficiência o convívio social em escolas regulares, desde 
que se adaptassem aos protocolos da instituição. Os meios e métodos 
seriam postos à disposição das pessoas com deficiência mental, a fim 
de poderem ser conduzidas a uma vida semelhante a das demais pes-
soas da sociedade, reduzindo-se assim, os atendimentos segregativos 
(MARTINS, 2003).

Concepções como estas reverberam até os dias atuais da socie-
dade contemporânea, negando às pessoas com deficiência o direito à 
participação e ocupação plena nos espaços sociais. Diante disto, lutas 
e dispustas, pela inclusão dessas pessoas ao direito à convivência, 
partilha e respeito as suas especificidades são uma constante nos 
dias atuais. A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) foi um dos 
principais dispositivos da modernidade, responsável por colocar no 
centro do debate mundial, os direitos dos sujeitos com deficiência à 
educação, lazer, saúde, assistência, entre outros.

No Brasil, somente com a redemocratização do país, na década 
de 1980, a partir de lutas de movimentos sociais, que a Educação Espe-
cial na perspectiva da educação inclusiva, passou a compor o quadro 
de modalidade educação (BRASIL, 1988).

Desta maneira, a educação inclusiva emergiu nos anos 2000, 
envolvida por políticas, as quais norteiam o fazer e a ação pedagógica 
em todos os níveis e demais modalidades da educação (BRASIL, 2008, 
2015). Desde então, as instituições de educação devem acolher e edu-
car esses sujeitos, para que possam desfrutar do convívio social e dos 
conhecimentos produzidos pela cultura.
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No Estágio Supervisionado da disciplina de Educação Infantil, 
em uma creche de Campina Grande-PB, evidenciamos uma criança com 
espectro autista. Este espectro, se trata de dificuldade de adaptações 
sociais dos sujeitos. Há, por vezes, movimentos repetitivos e ao mesmo 
tempo surpreendentes, em relação ao desempenho e funcionamento 
intelectual ou cognitivo. O autismo pode estar ligado a uma variedade 
de causas que comprometem o desenvolvimento das competências 
cognitivas responsáveis pelos atos sociorrelacionais, uma vez que 
causam à disfuncionalidade do sistema cerebral, do funcionamento 
cognitivo e afetivo (PEREIRA, 1996).

Importante destacar que oferecer educação de qualidade é de-
ver do Estado e direito todos os sujeitos. Nesta perspectiva, discoremos 
a seguir, sobre nossa experiência, a partir da prática pedagógica de uma 
professora de creche de Campina Grande-PB, com uma criança autista.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

A criança é sujeito histórico, social e de direitos que, nas inte-
rações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói identidade 
pessoal e coletiva, produzindo cultura e sentidos sobre a natureza e 
a sociedade. Este sujeito possui direito a uma Educação Infantil de 
qualidade que deve ser promovida e incentivada em colaboração da 
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1988, 2009). Este direito estende-se a todos os sujeitos, inclusive, 
aqueles que possuem alguma deficiência ou transtorno.

No contexto do grupo de Educação Infantil da instituição 
pesquisada, observamos uma menina diagnosticada com autismo. 
Segundo relato da professora e cuidadora da criança, o grau era severo 
e, por esse motivo, a criança, pouco oralizava e se socializava com o 
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grupo. Diante disso, tentou-se manter aproximação com a criança, 
estabelecendo situações de interação.

A menina pouco participava das brincadeiras, atividades 
propostas ao grupo e dos momentos de sociabilidade 
com os demais. Ao tentarmos incluir a criança nas brin-
cadeiras com o grupo, a professora respondia: “Joana 
não, ela é autista!” (DIÁRIO DE CAMPO, 2019).

Essa ação por parte da profesora, nos fez refletir que apesar da 
existência de políticas de inclusão no Brasil, nem sempre, estas, são 
efetivadas e as crianças com alguma especificidade continuam com seus 
direitos negados. Direitosà convivência, à brincadeira e a uma Educação 
Infantil de qualidade, passam despercebidos para esses sujeitos nos 
mais diversos espaços, inclusive, no âmbito da escola pública.

Apesar da resistência da professora em incluir Joana3 
às atividades com o grupo, tentamos uma aproximação 
com a menina, no sentido, de lhe proporcionar algumas 
atividades de interação com outras crianças. Em uma 
proposta de brincadeira livre, a criança interagiu com 
os brinquedos (bola e argolas) juntamente com a turma 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2019).

A formação inicial e continuada docente é crucial para a rup-
tura de concepções preestabelecidas sobre a criança com deficiência, 
que as colocam no lugar de pessoas incapazes de realizar atividades 
sozinhas ou coletivamente. Concepções como estas, podem atrofiar a 
capacidade intelectual, cognitiva e social desses sujeitos.

Joana não fazia refeições com o grupo. Agachei-me ao 
seu lado, peguei suas mãos, colocando-as, em meu rosto 
enquanto que, a olhando nos olhos, cantei: “atirei o pau 
no gato, mas o gato...”. Ao terminar de cantar, a menina, 
olhando-me nos olhos, começou a cantar a música que 
eu acabara de terminar (DIÁRIO DE CAMPO, 2019).

3  Joana é um nome ficticio dado à criança.
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Situações como estas, revelam que apesar de limitações inte-
lectuais, cognitivas ou físicas, os sujeitos com deficiências, são capazes 
de conviver e interagir com outros. Os folguedos folclóricos4 são im-
portantes artefatos culturais de aproximação com as crianças, ainda 
mais, com aquelas com alguma especificidade, visto o papel inerente 
da ludicidade para o desenvolvimento infantil, além de ser aspecto 
cultural de interesse de boa parte de crianças e adultos.

A criança passava boa parte das tardes dormindo. Ao 
acordar, lanchava e tomava banho para esperar a família 
ir buscá-la na creche. A cuidadora afirmou que um dos 
motivos da menina passar a maior parte do tempo 
dormindo deveria se dá devido o uso de medicamentos 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2019).

Não somente, o aspecto do cuidado deve ser foco na Educação 
Infantil das crianças, mas também o educacional. O de inclusão da 
criança com deficiência no contexto escolar envolve, além dos profes-
sores e professoras, as famílias. Nesse contexto, as famíliasdevem par-
ticipar ativamente do processo educacional da criança, conhecer seus 
interesses, atividades desenvolvidas no decorrer do dia, processos de 
desenvolvimento e avanços obtidos, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por muito tempo, a criança, foi compreendida como sujeito re-
produtor de conhecimento, que apenas recebe do outro, informações 
prontas e ideias preconcebidas. Como capitalismo, entre os séculos 
XVIII e XIX, o que até então, se restringia ao âmbito familiar, amplia-se 
para outras esferas sociais. O desenvolvimento científico despontou 

4  Narrativas, parlendas, trava-línguas, brincadeiras, dentre outros elementos (FER-
NANDES, 1979).
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discussões em torno da criança como a Pediatria, Psicologia, Psicanáli-
se, Pedagogia, entre outras.

Desta maneira, a escola da sociedade capitalista adquire com-
preensão de um espaço social importante para o desenvolvimento 
infantil, onde a criança deve aprender a conviver em grupo, a reco-
nhecer a si e o outro, bem como a construir valores, crenças e com-
portamentos culturais. Ressaltamos que para a criança com alguma 
especificidade esses processos são bem mais sensíveis.

Desde a Constituição federal (BRASIL, 1988) que acesso à edu-
cação de qualidade e permanência em instituições escolares, passou a 
ser considerada direito de todos os sujeitos, inclusive, das pessoas com 
necessidades educacionais especiais, as quais, por muito tempo foram 
excluídas desses espaços.

O princípio fundamental da escola inclusiva é que, estas, de-
vam acolher todas as crianças, independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, ou linguísticas, bem como 
aquelas com alguma deficiência, superdotadas, filhas de populações 
distantes, nômades, ribeirinhas, agricultoras dos mais diversos grupos 
étnicos e culturais (BRASIL, 2009, 2015).

No entanto, as políticas públicas de inclusão ainda não contem-
plam esses sujeitos em sua totalidade. Na educação, os investimentos 
na formação inicial e continuada dos docentes também é algo que 
precisar ser ampliado. O reflexo disto é certo desconhecimento e até 
despreparo dos professores e professoras para lidar com questões 
de aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos com necessidades 
educacionais especiais, aspecto este, pauta de diversas pesquisas. É 
crucial, pois, políticas afirmativas de inclusão à diversidade das experi-
ências e demandas dos estudantes. Na prática, encontramos docentes 
pouco qualificados para lidar com as diferenças em sala. Faltam-lhes 
redes de apoio para compartilhar e melhor desenvolver o trabalho 
pedagógico (BRIANT; OLIVER, 2012).
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Nesta perspectiva, relatamos uma experiência que ocorreu em 
2019, na disciplina Estágio Supervisionado em Educação Infantil, da 
Universidade Federal de Campina Grande, em uma creche municipal 
de Campina Grande-PB, sobre a inclusão em sala, de uma criança com 
autismo, aos processos de desenvolvimento, aprendizado e interação 
dela com o grupo.

Evidenciamos que para as crianças com alguma especificida-
de e, principalmente, esta, por nós, observada, ainda há processos 
de segregação, os quais são por vezes, confudidos com a inclusão. 
Acredita-se que, para essas pessoas, a matrícula e frequência em 
instituições de Educação Infantil, podem ser suficientes. Com isso, há 
poucas iniciativas por parte dos docentes para incluir esses sujeitos 
às atividades coletivas.

Políticas públicas pouco efetivas de formação continuada, bem 
como crenças da professora pesquisada a respeito da criança com 
autismo, como sujeito frágil e até incapaz para exercer certas ativida-
des, nos pareceram um dos principais apontamentos que dificultam a 
inclusão da criança ao grupo.

Diante disso, a inclusão ainda tem muito para avançar no país e, 
quem sabe até no mundo. Pois, não somente é necessario que os sujei-
tos com alguma especificidade ocupem os espaços sociais, a exemplo, 
da escola, é preciso que sejam escutados pelas autoridades públicas, 
pelas famílias, professores e professoras, comunidade em geral.

Acreditamos que as políticas afirmativas são interessantes, 
todavia precisam ser mais bem expandidas, especialmente, no que 
diz respeito à formação continuada dos docentes. Precisamos, ainda, 
pensar sobre a qualidade de infraestrura, material e atitudinal nos 
espaços educativos se, estes, contemplam as necesidades físicas, sim-
bólicas, emocionais, psicológicas e cognitivas das pessoas com alguma 
especificidade.

Para tal, o diálogo entre as unidades de Educação Básica e 
superior, principalmente, as públicas, devido os trabalhos com ensino, 
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pesquisa e extensão, bem como parcerias entre os setores da educa-
ção, saúde, assistência, segurança, entre outros podem ser um dos 
caminhos interessantes a ser percorridos.

REFERÊNCAS

AMARAL, L. A. Conhecendo a Deficiência: em companhia de Hércules. São Paulo: 
Robe, 1995.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto 
Editora, 1994.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 
ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 9 
nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-diretrizescurricula-
res-2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 23 ago. 2018.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclu-
siva. Brasília, DF, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=-
com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-espe-
cial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192. Acesso em: 8 
jul. 2020.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro 2017. Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Infantil. Brasília, DF, 2017. Disponível em: http://base-
nacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZE 
MBRODE2017.pdf. Acesso em: 12 ago. 2020.

BRASIL. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. Brasília, DF: MEC: SEB, 2009. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-diretri-
zescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 
8 ago. 2017.



828COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

BRIANT, M. E. P.; OLIVER, F. C. Inclusão de crianças com deficiência na escola regular 
numa região do município de São Paulo: conhecendo 428 estratégias e ações. Rev . 
bras. educ. espec., v. 18, n. 1, p. 141-154, 2012. Disponível em: https://www.scielo.
br/scielo.php?pid=S1413-65382012000100010&script=sci_abstract&tlng=pt. Aces-
so em: 10 fev. 2021.

CRUZ NETO, O. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: DESLANDES, S. F. 
et al. (orgs.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 
1994. p. 51-66.

FERNANDES, F. Folclore e mudança social na cidade São Paulo. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1979.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
Disponível em: https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-
-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf. Acesso em: 24 ago. 2018.

JANNUZZI, G. S. de M. A Educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início 
do século XXI. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2006. Coleção Educação Con-
temporânea.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. de. Abordagens qualitativas de pesquisa: a pesquisa 
etnográfica e o estudo de caso. In: LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. de. Pesquisa em 
educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. p. 11-45.

MARTINS, L. de A. A Inclusão escolar do portador de Síndrome de Down: que pen-
sam os educadores? Natal: EdUFRN, 2003.

PEREIRA, E. G. Autismo: do conceito à pessoa. Lisboa: Secretariado Nacional de Reabi-
litação, 1996. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/34501/1/
Autismo%20%20do%20conceito%20%C3%A0%20pessoa_livro009.pdf. Acesso em: 9 
fev. 2021.

PESSOTTI, I. Deficiência Mental: da superstição à ciência. São Paulo: T.A. Queiroz: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1984.

PINHEIRO, E. M.; KAKEHASH, T. Y.; ÂNGELO, M. O uso de filmagem em pesquisas 
qualitativas. Rev. Latino-americana de Enfermagem, v. 15, n. 5, p. 717-722, set./out. 
2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v13n5/v13n5a16.pdf. Acesso 
em: 8 ago. 2017.

SERPA. M. H. B. Centro de Convivência Garded’ enfants: o pioneirismo da Inclusão na 
Paraíba. Temas em Educação, João Pessoa, v. 13, n. 1, 2004.

SERPA. M. H. B. Modos contemporâneos de Inclusão Escolar: um estudo de casos 
múltiplos em escolas públicas da Paraíba. Campina Grande: EdUFCG, 2015.



829COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

UNESCO. Declaração de Salamanca: enquadramento da ação na área das necessi-
dades educativas especiais. Conferência mundial sobre necessidades educativas es-
peciais: acesso e qualidade. Salamanca: Unesco, 1994. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 7 jul. 2020.



DE FUGAZ A FULLGAZ: ARTE E 
MATEMÁTICA PARA A NUMERALIZAÇÃO 

DE CRIANÇAS AUTISTAS

Estéfano Stange Portella
Janivaldo Pacheco Cordeiro

Edmar Reis Thiengo

RESUMO
O presente ensaio busca uma reflexão acerca da interdisciplinaridade entre 
matemática e a arte como potencializadoras para a numeralização da criança 
autista, criando possibilidades de socialização, ensino e aprendizagem, e au-
tonomia. A ideia surgiu a partir de inquietações durante o desenvolvimento 
teórico da pesquisa de mestrado ainda sem dados de campo em virtude a 
pandemia do novo coronavírus. Partimos da questão: como a arte visual pode 
colaborar com a apropriação do conceito de número por crianças autistas? 
de forma de impulsionar as discussões. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
buscando refletir teoricamente sobre o tema, apoiando-se em Silva, Gaiato e 
Reveles (2012), Cunha (2012), Dante (1996), Georgen (2013), Mantoan (2003).
Palavras-chave: Autismo. Artes Visuais. Matemática. Numeralização.

PRIMEIRAS NOTAS

O presente trabalho faz parte das primeiras discussões que 
compõem uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Gradu-
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ação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do Instituto 
Federal do Espírito Santo (Ifes), fazendo parte da sublinha das diver-
sidades, e com foco na Educação Matemática Inclusiva, com foco no 
processo educacional da criança autista, utilizando elementos da arte 
visual para apropriação do conceito de número. A escolha por essa 
temática possui vinculações com a trajetória acadêmica e profissional 
dos autores.

Para tanto, utilizamos o método qualitativo de pesquisa em que 
buscamos interpretar em termo o significado do objeto de estudo. Nes-
sa lógica, considerando a subjetividade dos pesquisadores, realizou-se 
um ensaio teórico, por não ser possível ir a campo conhecer nosso 
objeto de investigação nesse período de pandemia, para apresentar 
discussões e resultados práticos.

Por estarmos na esfera da educação inclusiva faz necessário 
identificar possíveis potencialidades e dificuldades na aprendizagem 
dos/as autistas e a partir dessas observações definirmos as melhores 
estratégias para desenvolver as atividades utilizando-se do método 
funcional da estimulação dupla de Vigotski (2007). Com a utilização 
desse método de ensino pretendemos analisar o desenvolvimento dos 
processos cognitivos e compensatórios da criança autista, de forma a 
possibilitar aos pesquisadores a análise dos meios e estratégias por 
elas utilizadas para desenvolver os processos psicológicos superiores.

MEU MUNDO VOCÊ É QUEM FAZ1

A música Fullgás (1984), gravação da cantora Marina Correia Lima 
que a compôs com seu irmão Antônio Cícero, toca pelos sentimentos 
que nos desperta. É uma forma de arte que escutada provoca os outros 
sentidos que nos faz mergulhar, viajar, devenir sobre a vida, sobre essa 

1  Os subtítulos dessa comunicação foram inspirados na música Fullgás, gravação da 
cantora Marina Lima, composta por Antônio Cícero Correia Lima e Marina Correia Lima.
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relação de estar com o/a outro/a e, além de todos os seus múltiplos 
significados, nessa relação de dependência na produção de sentidos.

Os autores utilizam da arte para externalizar a produção de um 
mundo onde talvez ela não se sinta sujeita constituída de autonomia, 
dependendo assim da relação de outra pessoa que possa dar sentido a 
essa sua incompletude. Marina e Antônio Cícero utilizam da metáfora 
da criação de um mundo para assim se situar nele, e ao mesmo tempo 
se libertar no que ela poetiza de “um mundo estranho pra me segurar”.

Provavelmente, com essa letra, os autores queiram se livrar des-
se mundo estranho onde a diferença é vista pelos olhos de quem se acha 
superior, onde as identidades divergentes da norma são consideradas 
inferiores, estranhas, exóticas, anormais, aberrações, e outros mil pejo-
rativos que produzem os rótulos para que os ditos normais se distanciem 
dela, em um mundo feito e produzido com o viés da normalidade.

Talvez a norma não deixe suas intenções claramente explicita-
das, escritas, mas o mundo, esse mundo estranho citado na música, 
e a leitura que fazemos dele, mostram a construção de caminhos 
destinados somente aqueles/as cuja norma escolheu para acolher: 
homens, brancos, heterossexuais, burgueses, cristãos milimetrica-
mente ocupando corpos de pessoas sem deficiências. Dentro desse 
mundo, dessa referência existem os privilégios naturalizados, fora dele 
as desvantagens de habitar um corpo socialmente desvalorizado e as 
romantizações a esses corpos quando a enfrentaram para vencer os 
seus obstáculos.

A norma é o elemento que, ao mesmo tempo em que 
individualiza, remete ao conjunto dos indivíduos; por 
isso, ela permite a comparação entre os indivíduos. 
Nesse processo de individualizar e, ao mesmo tempo, 
remeter ao conjunto, dão-se as comparações horizon-
tais – entre os elementos individuais – e verticais – entre 
cada elemento e o conjunto. E, ao se fazer isso, cha-
ma-se de anormal aqueles cuja diferença em relação à 
maioria se convencionou ser excessivo, insuportável. Tal 
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diferença passa a ser considerada um desvio, isto é algo 
indesejável porque des-via, tira do rumo, leva à perdição 
(VEIGA-NETO, 2011, p. 75, grifo do autor).

Fora do contexto de referência estabelecido pela norma, as 
pessoas com deficiência, atrelados ou não a outros marcadores sociais 
da diferença como raça, classe social, orientação sexual, mobilidade 
lutam ainda pelo reconhecimento de sua existência e resistem a um 
mundo que invisibiliza as suas necessidades especiais, inclusive quan-
do desenvolvem suas políticas de inclusão, na maioria das vezes, sob a 
perspectiva de quem não vive essa realidade. A busca é de adaptação 
desses/as sujeitos/as ao mundo, quando na verdade a luta deveria ser 
o seu oposto: o mundo se adaptar à diversidade.

Desta forma, precisamos ir além de questões do currículo a se-
rem ministrados e da Educação de métodos tradicionais e engessados, 
e sim, promover indagações e debates éticos sobre as tensões sociais, 
físicas, raciais, de gênero, orientação sexual, convicções e credo dentro 
das muralhas construídas pela escola. Assim, há esperança na mudança 
da sociedade de forma a entender, aprender, conhecer e compreender 
o mundo que estamos inseridos.

Quando se pensa na pessoa com deficiência a primeira imagem 
que muitos fazem dela é que esses/as sujeitos/as possuem uma vida 
cheia de complicações, limitações, infelicidades e uma relação comple-
ta de dependência com aqueles/as que se julgam normais e que, por 
isso, muitos se afastam dessa condição de não depender de ninguém.

Nesse viés, ao discutirmos a diferença também como forma de 
identidade, trazemos nossa reflexão às pessoas autistas e as tentativas 
de politizar a construção de ideias de que o/a autista tem mundo pró-
prio e que sua deficiência dificulta os seus processos de construção de 
sua autonomia. A alusão ao mundo próprio do/a autista constitui-se no 
pensamento de que essas pessoas por possuírem interesses restritos 
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e dificuldades de sociabilidade fecham-se em seu mundo, não permi-
tindo assim um desenvolvimento de suas capacidades interrelacionais.

Por esse ângulo, o mundo do/a autista – esse mundo singu-
lar – também é feito pelas pessoas que o cercam, pelos pais e mães, 
amigos/as e professores/as e por todos/as aqueles/as que julgam esse 
mundo, pelo olhar da normalidade como um mundo estranho, impe-
netrável. Nosso foco é (des)construir essas ideias totalizantes, essas 
verdades que se fazem absolutas. O movimento é pensar com eles/as 
e não sobre eles/as.

Para tanto, a comunidade escolar juntamente com o/a profes-
sor/a precisa se reformular com o compromisso de levar em considera-
ção os atuais saberes, os/as alunos/as novos/as, interesses, as diversas 
maneiras de resolver problemas e principalmente aprender a avaliar a 
aprendizagem do/a aluno/a com as suas especificidades, sem compa-
rativos e tarefas previamente estabelecidas para apenas aferir o que o 
se aprendeu diante da relação de conteúdos do currículo, estaremos 
aspirando à transformação da escola e o aperfeiçoando da pratica em 
sala de aula.

Diante desse cenário, a nossa aposta é acreditar que a mate-
mática e as artes sejam potencializadoras no ensino aprendizagem da 
numeralização desses/as sujeitos/as, criando possibilidades de socia-
lização, ensino e aprendizagem e autonomia. Assim, a proposta desse 
ensaio é refletir como a arte visual pode colaborar com a apropriação 
do conceito de número por crianças autistas?

MÚSICA, LETRA E DANÇA [E NÚMEROS]

Para Silva, Gaiato e Reveles (2012, p. 93), “[...] as crianças com 
autismo geralmente têm fascínio especial por música. Não pela letra 
em si, mas sim pela melodia”. Para esses/as autores/as por meio da 
música é também possível detectar que esses/as sujeitos estão tenta-
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dos expressar e compartilhar o que sentem. Nesse sentido, esperamos 
que com o auxílio das artes, ouvidas, vistas e escritas possam ser moti-
vadoras para a numeralização desses/as sujeitos/as e contribuam para 
o desenvolvimento e estabelecimento de sua autonomia.

Nunes e Bryant (1997) entende por numeralização a capacidade 
da criança ou do adulto em pensar matematicamente e a partir disso 
possuam conhecimento do sistema numérico e possam desenvolver 
operações matemáticas a partir dele. Dessa forma, o pensar matema-
ticamente está relacionado à capacidade de leitura do mundo a partir 
da matemática, como, por exemplo, entender e interpretar gráficos, 
tabelas, pesos, medidas etc.

Na maioria das propostas pedagógicas visam métodos tra-
dicionais de ensino de execução de tarefas que não possibilitam 
condições substanciais de mudança para uma educação que cabe às 
diferenças. O olhar em relação ao/a aluno/a deve ser de valorização 
e focalizado nas pequenas interações destes sujeitos, com a revisão 
do que se pretendia diante da compreensão dos sentidos causados a 
partir da proposta que lhe são apresentadas, de forma a possibilitar a 
inserção no contexto social e cultural passando a ter significado ao que 
é apresentado, estabelecendo ligação à figura e conceito com base nas 
experiências anteriores.

A aposta é que a numeralização seja realizada de maneira 
contextualizada, uma vez que a matemática deva estar sempre rela-
cionada ao cotidiano, aos problemas da vida e às suas aplicações como 
forma de resolver esses problemas. Nesse sentido, entendemos que 
este processo ocorra de forma prazerosa e aliada aos interesses reais 
dos/as aprendentes e acreditamos que as artes possam trazer esse 
contentamento ao aprendizado.

Assim, em relação aos/as alunos/as autistas, julgamos de ex-
trema importância à relação da família com a escola e da família com 
os/as professores/as, uma vez que, quando conhecemos a realidade 
do/a aluno/a autista, dos seus interesses restrito-repetitivos podemos 
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a partir disso, despertar sua atenção para a numeralização, ou o ensino 
de outros conteúdos e atitudes, de acordo com aquilo que desperte o 
seu desejo de aprender.

Não se trata, entretanto, de beneficiar esses/as estudantes 
em detrimentos dos/as outros/as quando direcionamos nossas aulas 
a eles/elas, mas sim de oportunizar a todos/as, sem distinção, uma 
oportunidade de aprendizado mais eficaz. É muito mais provável que 
uma pessoa autista tenha motivação pela aula quando o assunto abor-
dado seja do seu interesse.

Dante (1996, p. 15), complementa o nosso raciocínio ao dizer 
que “não há uma só criança que não saiba nada. Alguma coisa ela 
sempre sabe. O ponto de partida de qualquer atividade é este: o que 
ela já sabe, por mais simples que seja”. Dessa forma, estar atento aos 
seus interesses é o início para se analisar algo e descobrir os saberes e 
fazeres preexistentes encontrando para isso caminhos metodológicos 
que possam contribuir para o desenvolvimento do ensino e do apren-
dizado desses/as alunos/as.

Conforme o todo exposto sabemos que o ensino inclusivo com-
preende na percepção e consideração do comportamento em grupo e 
a maneira individual de cada aluno/a. Logo, o professor deve utilizar 
de uma avaliação, a saber, identificar o que o/a aluno/a é capaz de de-
senvolver, tomar decisões, inventar, apresentar a forma de resolução 
de um problema em diferentes contextos da vida escolar ou não, e a 
partir daí estabelecer as estratégias de ensino, procedimento de apoio 
e planejamento pedagógico que possibilite a identificação das dificul-
dades, sucessos, desafios, e estabelecer concepções que embasam a 
reflexão sobre quem são no mundo e na sociedade, e também deve 
reconhecer o/a aluno/a como um/a aprendiz em potencial.

Assim, pensar nesses sistemas matemáticos a partir de suas 
aplicações, atribuindo-lhes sentidos e significados do dia a dia, tendo 
como referência o conhecimento preexistente e concreto auxiliam no 
processo de numeralização. Dessa forma,
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[...] ser numeralizado significa pensar matematicamente 
sobre situações. Para pensar matematicamente, precisa-
mos conhecer os sistemas matemáticos de representa-
ção que utilizaremos como ferramentas. Estes sistemas 
devem ter sentido, ou seja, devem estar relacionados 
às situações nas quais podem ser usados. E precisamos 
ser capazes de entender a lógica destas situações, as 
invariáveis, para que possamos escolher as formas apro-
priadas da matemática. Deste modo, não é suficiente 
aprender procedimentos; é necessário transformar 
esses procedimentos em ferramentas de pensamento 
(NUNES; BRYANT, 1997, p. 31, grifo do autor).

Ainda que essas crianças tragam alguma informação que 
remete algum conhecimento de matemática, aparentem ter essas 
ferramentas de pensamento ou a numeralização em si, é preciso estar 
atento/a que, dizer números não significa necessariamente que ela 
entenda o seu conceito e suas relações com suas respectivas quanti-
dades. “Antes de escrever numerais, de registrar conceitos, é preciso 
desenvolver muitas atividades com as crianças para que elas elaborem 
esta construção” (DANTE, 1996, p. 140).

Nesse sentido, refletimos que o conceito de número por ser 
abstrato pode ser dificultoso para o entendimento do/a aluno/a com 
autismo podendo ser necessário um tempo maior de dedicação, e a 
construção de mais atividades para ele/ela. Nessa lógica é necessário 
salientar que algumas pessoas com autismo possuem uma espécie 
de cegueira mental que dificulta a compreensão de significados e a 
interpretação de sentimentos, dessa forma é necessário estar vigilante 
à metodologia utilizada para o ensino, “[...] isso porque o pensar com 
concretude, a necessidade de ter vivenciado a situação, inúmeras vezes, 
e a limitada função de imitação dificultam, ou mesmo incapacitam, a 
habilidade desenvolvimental prioritária para a abstração” (GOERGEN, 
2013, p. 33).
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A relação com a arte, com a música, com a dança, com o tempo, 
com a natureza sinaliza que a matemática está relacionada com muitas 
outras disciplinas e, nesse contexto demonstra que numeralizar uma 
criança não compete apenas ao/a professor/a de matemática, assim 
como alfabetização também deve se constituir como um processo e 
compromisso coletivo. Essa relação da matemática com essas diversas 
áreas do conhecimento pode ser notada e explorada a partir de ele-
mentos da natureza, simetrias, proporções e em produções artísticas 
relacionadas, como por exemplo, com o uso do número de ouro, utili-
zado também como base em construções desde a antiguidade.

O trabalho com aluno/a autista requer dedicação e paciência. 
Reconhecer a diversidade em sala de aula é o primeiro passo para o 
entendimento do ser humano e sua complexidade. Ter a empatia é 
condição necessária para o desenvolvimento das habilidades e compe-
tências desses/as sujeitos. Esperamos que a arte possa ser fator contri-
buinte para o ensino da matemática uma vez que ambas se relacionam 
harmonicamente.

Diante disso, entendemos que a numeralização trabalhada de 
forma contextualizada tem maior potencial para o aprendizado dos/as 
alunos/as e, em especial, dos/as estudantes autistas, por isso devemos 
estar atentos ao fato de que, as pessoas autistas têm interesses muito 
restritos, portanto, devemos utilizar atividades que os contemple.

[NEM] TUDO EM VOCÊ É FUGAZ

Ao pensar nos significados da palavra fugaz, percebemos que 
um dos seus sentidos é “que desaparece rapidamente, que dura muito 
pouco; efêmero, passageiro”2, ao que nos remeteu ao seu oposto em 
relação ao ensino e aprendizagem das pessoas autistas, apostando 

2  Dicionário de Português da Google. Oxford: Oxford Languages, 2021. Disponível 
em: https://languages.oup.com/google-dictionary-pt. Acesso em: 12 fev. 2021.
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assim, no jogo de palavras proposto pela cantora ao utilizar full(cheio) 
de gás e, explorar assim essa fonte de energia. O trabalho com esses/
as estudantes constitui-se em desenvolver a consciência de sua im-
portância, e requer paciência e perdurabilidade. Como dizem é um 
trabalho de formiguinhas, e deve ser comemorada cada vitória alcan-
çada tanto pelo/a aluno/a, quanto pelo/a professor/a, ainda que essa 
vitória pareça fugaz.

O transtorno do espectro autista (TEA) se caracteriza por um 
conjunto de sintomas que comprometem a tríade socialização-co-
municação-comportamento, sendo a área da interação social a mais 
afetada. Trata-se de um transtorno global do desenvolvimento infantil, 
onde a condição do/a sujeito/a de isolar-se é uma necessidade (SILVA; 
GAIATO; REVELES, 2012). Algumas das pessoas que se encontram 
dentro desse espectro apresentam ainda outros sintomas como com-
portamentos estereotipados, ecolalia e interesses restrito-repetitivos 
(CUNHA, 2012).

 Em busca de facilitar o diagnóstico o Manual de Diagnóstico e 
Estatística dos Transtornos Mentais (DSM) e a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) uni-
ram todos os transtornos num só diagnóstico: TEA, e as classificações 
anteriores estão vinculadas aos problemas de linguagem funcional e 
deficiência intelectual3.

Cabe ressaltar que, ainda que se chegue a algum diagnóstico 
preciso por especialistas da área da saúde, o autismo, ou melhor, os 
autismos se manifestam de diferentes formas, ou ainda, de forma única 
em cada pessoa e por esta razão utiliza-se o termo espectro devido às 
variações apresentadas. Não se trata de uma doença, por isso não há 
cura, no entanto quanto antes os sinais do autismo serem percebidos 

3  Informações disponíveis em: https://tismoo.us/saude/diagnostico/nova-classifi-
cacao-de-doencas-cid-11-unifica-transtorno-do-espectro-do-autismo-6a02/. Acesso 
em: 12 fev. 2021.
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maiores serão as possibilidades de proporcionar melhor qualidade de 
vida ao/à paciente.

Dessa forma ao conhecer um pouco desse transtorno, perce-
bemos que o/a aluno/a autista necessita de uma atenção mais que 
especial ainda que ele/ela não aparente ter interesse pela aula que o/a 
professor/a ministra.

O que escapa aos nossos olhos, em razão do que esperamos 
ansiosamente a ser produzido por esse/a aluno/a, é o que deveria ser 
mais valorizado e potencializado, ou seja, os rendimentos da criação/
estabelecimento de algum sentido para si, mesmo que não seja o 
previamente esperado pelo/a professor/a com a atividade proposta.

TUDO EM VOCÊ É QUEM LANÇA, LANÇA MAIS E MAIS

Na maioria das vezes, essas tentativas de interação com o/a 
aluno/a autista podem resultar num expressar de agastamento e total 
desinteresse em relação ao prosseguimento nas atividades propostas 
ou até mesmo um rompante sem qualquer circunstância, com isso, 
pode trazer para o/a professor/a o sentimento da frustração, desâni-
mo, incompreensão ou considerar tão somente como uma caracterís-
tica do comportamento do TEA. Não podemos permitir perpetuar esse 
julgamento e distanciamento. Não podemos nos abater! As propostas 
de uma educação inclusiva não são sonhos, impraticáveis e surreais, e 
também, não podemos nos enganar que a educação inclusiva seja uma 
tarefa fácil, contudo totalmente praticável/executável.

Para cumprirmos uma educação que seja justa, democrática 
e respeite as diferenças depende de todos/as nós, de conseguirmos 
superar nossas praticas e relações nessa nova perspectiva pedagógica 
de não ao (pre)conceito, exclusão, invisibilidade e irresponsabilidade 
com a diferença.
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Não se pode predefinir a que o/a aluno/a tem ou não predispo-
sição a aprender, tudo em você é quem lança, lança mais e mais... que 
o desenlace vem, basta saber olhar. É vem com você, vem feliz. Você 
me abre seus braços. E a gente faz um país.

Portanto a construção do presente estudo e da pretensa 
pesquisa vem corroborar com a comunidade escolar e com o meio 
acadêmico, no sentido de desenvolver ações de forma inclusiva, que 
possam ampliar e potencializar o desenvolvimento do trabalho com 
o ensino da matemática em alunos/as autistas, bem como fomentar 
novas investigações a respeito da temática.

“E tudo de lindo que eu faço vem com você, vem feliz 
Você me abre seus braços 

E a gente faz um país 
Você me abre seus braços 

E a gente faz um país”

(Marina Lima).
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ESTUDO DOS RECURSOS DIDÁTICO-
PEDAGÓGICOS UTILIZADOS NAS SRMS 
NO AEE DE ALUNOS/AS COM TEA NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA

Maria Aparecida de Souza

RESUMO 
Neste trabalho apresentamos estudo acerca do uso de recursos didático-peda-
gógicos utilizados no ensino dos conceitos matemáticos (números, símbolos, 
figuras geométricas) nos Anos Finais das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
de alunos com Transtorno Espectro Autista, no Atendimento Educacional 
Especializado, nas Salas de Recursos Multifuncionais do município de Campo 
Mourão. A proposta justifica-se pelo fato de que as situações desencadeadoras 
de aprendizagem em alunos TEA, se apresentam como elemento central da 
educação inclusiva na AEE assentada nas bases didático-pedagógicas de modo 
que incluam no contexto de ensino os conteúdos da sala regular. Perante os 
desafios de ensinar conceitos matemáticos, fase de alfabetização/letramento, 
de alunos com autistas, é importante verificarmos quais são os recursos di-
dático-pedagógicos disponibilizados e as estratégias (metodologia) utilizadas 
como desencadeadoras de aprendizagem dos conceitos matemáticos nas 
SRMs. A metodologia utilizada nesse estudo é qualitativa com procedimento 
de pesquisa bibliográfica e documental. Apresentamos os resultados do estudo 
abarcados no âmbito político e no âmbito pedagógico.
Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Ensino-Aprendizagem em Aluno 
TEA. Recursos Didático-Pedagógicos. Sala de Recursos Multifuncionais.



844COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

INTRODUÇÃO

Neste artigo apresentamos estudo acerca do uso dos recursos 
didático-pedagógicos utilizados no ensino dos conceitos matemáticos 
de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) nas Salas de Recursos Multifuncionais 
(SRMs) dos Anos Finais do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.

Em breve pesquisa que realizamos identificamos que o mu-
nicípio de Campo Mourão disponibiliza vinte e cinco (25) SRMs em 
dezessete (17) escolas em que o AEE é ofertado no turno oposto ao do 
Ensino Regular. Nesse contexto, partimos da seguinte problemática: 
nos âmbitos político e pedagógico da inclusão no Estado do Paraná, 
como está organizado o AEE de alunos TEA no ensino da Matemática?

Nosso objetivo com esse estudo é investigar nos âmbitos polí-
tico e pedagógico, as implicações da proposta de inclusão no AEE nas 
SRMs, como também identificar quais recursos didático-pedagógicos 
orientam o ensino de alunos TEA, dos conceitos matemáticos dos Anos 
Finais do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.

Desenvolvemos pesquisa qualitativa com procedimentos meto-
dológicos de pesquisa bibliográfica e documental, por meio de estudos 
de autores que abordam o objeto de estudo – o ensino da Matemática 
em alunos TEA – e, ainda, da investigação dos documentos legais do 
Estado do Paraná.

ESTUDO DOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
UTILIZADOS NAS SRMS NO AEE DE ALUNOS/AS COM TEA 
NO ENSINO DA MATEMÁTICA

O interesse em estudar os recursos didático-pedagógicos 
utilizados nas SRMs no AEE de alunos/as com TEA no ensino da Mate-
mática, surgiu da percepção das divergências e convergências entre os 
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aspectos político e pedagógico entre os documentos normativos que 
efetivam o atendimento AEE e prática dos professores das SRMs, as Sa-
las Comuns e as Exclusivas e o envolvimento dos mesmos no processo 
ensino-aprendizagem dos conceitos da Matemática.

A relevância dessa pesquisa parte de dois entendimentos, a 
partir dos documentos e da própria política educacional em um proces-
so que se desenvolve em duas vias, política e pedagógica. A primeira, 
e a mais ampla, abarca os princípios da Educação Inclusiva, em que 
todos os alunos aprendem, sejam quais forem suas particularidades 
intelectuais, sensoriais e físicas. A segunda, não menos complexa, 
abarca o espaço pedagógico em que inclusão/exclusão é percebida em 
toda sua abrangência. Nessa segunda via, o entendimento recai sobre 
o professor das SRMs, que deve identificar, elaborar, produzir e organi-
zar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, ao 
considerar as necessidades específicas dos alunos, com o objetivo da 
inclusão escolar.

Dentre os fundamentos da pesquisa, destacamos que a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008) define a Educação Especial como modalidade de ensino 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza 
recursos e serviços e o AEE, complementar ou suplementar, aos es-
tudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação no ensino regular.

O AEE é um serviço da Educação Especial que tem por função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilida-
de que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, ao 
considerar suas necessidades específicas de aprendizagem. Esse aten-
dimento complementa ou suplementa a formação dos alunos com vista 
a autonomia e a independência dentro e fora da escola. O público-alvo 
do AEE são os alunos com deficiência, TEA e altas habilidades/superdo-
tação (BRASIL, 2009b). Conforme definição do Decreto nº 7.611/2011, 
que dispõe sobre a Educação Especial, as SRMs são ambientes dotados 
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de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para 
a oferta do AEE. As SRMs cumprem o propósito da organização de es-
paços, na própria escola comum, dotados de equipamentos, recursos 
de acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção 
da escolarização, eliminam barreiras que impedem a plena participa-
ção dos estudantes público-alvo da Educação Especial, com autonomia 
e independência, no ambiente educacional e social.

A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que instituiu as 
Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica, modalidade 
Educação Especial (BRASIL, 2009b) dá importância ao ambiente, as 
salas e aos materiais pedagógicos. Percebemos que o elemento central 
da proposta de educação inclusiva no AEE nas SRMs é o professor, ou 
seja, o modo como organiza suas ações e interversões didáticas por 
meio dos recursos disponibilizados nesse ambiente.

A Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Po-
lítica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, garante as 
mesmas práticas da inclusão nas escolas regulares, exige nova postura 
dos profissionais da Educação e mudanças na organização do trabalho 
pedagógico em função das especificidades de cada aluno. No âmbito 
do Paraná (2016), a Instrução nº 1/2016, define que os professores das 
SRMs devem atuar em colaboração com os professores das diferentes 
disciplinas para definição de estratégias pedagógicas que favoreçam 
o acesso do estudante ao currículo e sua interação com os colegas. 
Tais estratégias abarcam desde a promoção de condições de acessi-
bilidade no contexto escolar até as modificações mais significativas 
na organização da sala de aula, dos materiais e os recursos didáticos. 
Esses recursos didáticos são compreendidos pela diversidade de 
instrumentos e métodos pedagógicos utilizados como suporte experi-
mental no desenvolvimento das aulas e na organização do processo de 
ensino-aprendizagem. São ferramentas de estímulo do interesse para 
aprender dos alunos em Nível 1 de gravidade do TEA, matriculados na 
rede regular de ensino.
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Destacamos que a superação das dificuldades de aprendizagem 
é uma das maiores preocupações dos professores por ser o ensino 
imprescindível para a progressão escolar e para a inserção do aluno 
na sociedade de forma íntegra e participativa. Nesse sentido, o apren-
dizado dos conceitos matemáticos, ao se estruturar em experiências, 
levará a construção dos conceitos de tempo, espaço, distância, limites, 
imprescindíveis na vida humana acadêmica e social.

No Estado do Paraná, em cumprimento aos preceitos legais e às 
recomendações de documentos nacionais, que destacam diretrizes para 
a construção de espaços educacionais inclusivos, a oferta de serviços de 
apoio complementar e suplementar especializados, nas escolas da rede 
pública de ensino, para o público-alvo da Educação Especial, é acrescido 
do atendimento aos alunos com transtornos funcionais específicos, 
organizados nas SRMs, Professor de Apoio à Comunicação Alternativa 
(PAC), Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE) e Tradutor e 
Intérprete de Libras (TILS), Guia Intérprete e Professor Itinerante.

Ainda no âmbito legal, destacamos que em 30 de abril de 2013, 
foi sancionada a Lei nº 17.555 que instituiu, no Estado do Paraná, as 
Diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa 
TEA. Essa lei em seu artigo 3º ressalta a importância de diagnosticar o 
TEA precocemente. O artigo 4° destaca a responsabilidade do Poder 
Público de promover, junto à comunidade, campanhas educativas e de 
conscientização acerca do TEA, e, em seu artigo 5º trata dos direitos 
da pessoa com TEA.

Ainda referente aos aspectos legais, a Instrução nº 4/2012 
(PARANÁ, 2012) dispõe sobre os critérios para solicitação de Professor 
de AEE na área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) 
na Educação Básica e na Educação de Jovens e Adultos. Esta instrução 
define o aluno, sua organização, os recursos humanos, o Professor de 
AEE como:
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é um profissional especialista na educação especial 
que atua no contexto escolar, nos estabelecimentos 
da Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos, 
para atendimento a alunos com Transtornos Globais do 
Desenvolvimento. Tem como atribuições: implementar 
e assessorar ações conjuntas com o professor da classe 
comum, direção, equipe técnico– pedagógica e demais 
funcionários responsáveis pela dinâmica cotidiana das 
instituições de ensino, e ainda, atuar como agente de 
mediação entre aluno/conhecimento, aluno/aluno, pro-
fessor/aluno, escola/família, aluno/família, aluno/saú-
de, entre outros e no que tange ao processo de inclusão 
como agente de mudanças e transformação. O trabalho 
pode ser desenvolvido, em caráter intra-itinerante, 
dentro da própria instituição de ensino ou em caráter 
inter-itinerante, com ações em diferentes instituições de 
ensino (PARANÁ, 2012, p. 1).

Quanto à ação pedagógica nas SRMs, deve respeitar todas as par-
ticularidades do aluno, pois cada aluno é único em suas características, 
que dependem de uma série de fatores dos aspectos de desenvolvimen-
to físico e sócio emocional. Nesse sentido, referente ao aluno com TEA, 
além dos aspectos relacionados diretamente ao currículo, o professor 
deve considerar os aspectos emocionais, atribuindo-lhes o mesmo nível 
de importância das demais capacidades cognitivas e linguísticas.

O professor das SRMs assume inúmeras tarefas específicas 
relacionadas a um público com características também muito especí-
ficas marcadas pelos diversos tipos de deficiências, altas habilidades e 
TGD. Desse modo, são necessários diversificados planejamentos para 
o atendimento às especificidades educacionais dos alunos com TEA, 
o que é um desafio, especificamente quando são destacadas articula-
ções entre diferentes alternativas de apoio com o objetivo de ensinar 
conceitos matemáticos.

Segundo a American Psychiatric Association (APA, 2014, p. 50) 
com a publicação da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtorno Mental (DSM-5), o autismo é um TGD que, de forma 
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geral, se caracteriza por déficits persistentes na comunicação social 
em múltiplos contextos, déficits na reciprocidade e interação social, 
comportamentos não verbais de comunicação, dificuldades em com-
preender relacionamentos, comportamentos repetitivos e interesse 
em um determinado assunto/objeto.

Gadia, Tuchman e Rotta (2012, p. 583) definem o autismo como 
“[...] distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um ponto 
de vista comportamental, com etiologias múltiplas e graus variados de 
severidade”. Por ser considerado um transtorno do neurodesenvolvi-
mento em que as funções neurológicas não se desenvolveram como 
deveriam em algumas áreas cerebrais, traz comprometimento social e 
de linguagem que pode afetar percepções sensoriais, desenvolvimen-
to, desempenho e aprendizagem.

Quando tratamos das especificações dos alunos com TEA, é 
necessário conhecermos cada aluno em sua individualidade, respeitar 
o seu tempo, reconhecer aquilo que é importante para cada um, for-
mar vínculo, ajudá-lo a se perceber e, principalmente, entender que 
a agitação motora se refere às manifestações sintomáticas da sua es-
trutura psíquica. No planejamento das intervenções, o professor deve 
observar a natureza das dificuldades, considerar as severas ausências 
de interações, comunicação e linguagem e também as alterações de 
atenção, baixa frustração, ansiedade, hiperatividade e agressividade 
que podem apresentar.

É inegável que o ensino dos conceitos matemáticos, conteúdo 
obrigatório do currículo escolar, é uma ferramenta cultural e social, 
que bem trabalhado pode dar suporte ao aluno com TEA na criação 
de diferentes interações e na formulação de representações distintas 
de acordo com suas especificidades e necessidades. Os objetivos do 
processo de ensino-aprendizagem de Matemática na escola devem ser 
bem definidos, com o intuito de o professor auxiliar no desenvolvi-
mento do raciocínio lógico e abstrato do aluno.
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A intervenção didático-pedagógica é a elaboração intencional 
do professor no AEE ao organizar material didático como estratégia 
metodológica que serva aos propósitos de ensino-aprendizagem e que 
desenvolva o potencial do aluno TEA. Por sua vez, os professores (SRMs, 
Classes Comuns e Exclusivas) ao conhecer os alunos e suas possibilidades 
de compressão acerca dos significados dos conceitos matemáticos (nú-
meros, símbolos, figuras geométricas) compreende quais as dificuldades 
enfrentam durante a aprendizagem e, com isso, elabora atividades que 
lhes possibilitam avançar no conhecimento e superar as dificuldades. 
Desta forma, observamos que esta proposta de educação inclusiva com 
base na AEE muitas vezes se apresenta enviesada e entrelaçada com os 
aspectos políticos e pedagógicos com proposta de inserção social de 
alunos com deficiências, em suas estratégias de ação destaca a elabora-
ção e implementação, com vistas a fortalecer, complementar o ensino e 
transformar dificuldades em aprendizado.

Destacamos que, com tais informações, é possível compreen-
dermos como se dá a participação do aluno na família e as condições 
fornecidas pelos familiares para que a aprendizagem aconteça. Em 
relação à escola, os dados permitem conhecer como está organizada, 
como enfrenta o desafio de contemplar a diversidade, qual é sua 
condição de acessibilidade física e atitudinal, qual é a formação do 
professor que atua com o aluno com deficiência, altas habilidades ou 
TGD e, mais que isso, identificar como o professor conduz o processo 
de ensino-aprendizagem de inclusão de alunos com TEA.

No âmbito pedagógico, por entender que muitas vezes o modo 
de ensino da sala regular não está relacionado e não atende os interes-
ses e especificidades dos alunos com necessidades educativas espe-
ciais, a proposta de educação inclusiva na AEE, respaldada na política 
de inclusão, está assentada nas bases didático-pedagógicas de modo 
que incluam no contexto de ensino os conteúdos da sala regular e que 
se desenvolvam importantes habilidades de leitura e raciocínio lógico. 
Ao tratar de necessidades educacionais, requerem da escola uma série 
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de recursos e de apoios de caráteres específicos, que proporcionem 
aos alunos meios para o acesso ao currículo. Neste processo, há de se 
considerar que as SRMs devem identificar a melhor forma de atendi-
mento ao aluno recorrendo das estratégias didático-pedagógicas.

OPERACIONALIZAÇÃO DO AEE PARA OS ALUNOS COM TEA

A partir de 2013 houve uma das mudanças mais importantes 
da quinta edição do DSM-V que foi a definição de TEA com diagnóstico 
revisto. Na atual classificação TEA é definido em diferentes níveis: 
autismo grave ou severo; autismo moderado e autismo leve. Os TGDs, 
que incluíam o Autismo, Transtorno Desintegrativo da Infância e as Sín-
dromes de Asperger e Rett foram absorvidos por um único diagnóstico: 
o TEA. A mudança refletiu a visão científica de que aqueles transtornos 
são, na verdade, uma mesma condição com gradações em dois grupos 
de sintomas: déficit na comunicação e interação social; padrão de 
comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos.

Pensando no desafio de garantir um ambiente educacional 
acolhedor que efetivamente promova a escolarização do aluno TEA 
e ao considerar a necessidade de orientar a prática pedagógica dos 
professores regentes da SRM, analisamos o Plano de Desenvolvimento 
Individual que se constitui em um roteiro de avaliação e intervenção 
pedagógica para alunos que frequentam a SRM.

A operacionalização do AEE deve considerar as características 
individuais de cada estudante que apresenta TEA, elaborar o PDI para 
eliminação de barreiras que dificultam ou impedem a interação social 
e a comunicação, como também identifica as competências de comu-
nicação e linguagem desenvolvidas pelo estudante.

O PDI tem por objetivo o acompanhamento das respostas dos 
alunos durante as atividades escolares para a aquisição de conhecimen-
tos e o desenvolvimento de competências, considera a multiplicidade 
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de dimensões que envolvem a alfabetização, a resolução das tarefas 
e as relações interpessoais, ao longo de toda a escolarização para 
que a escola se torne um espaço de aprendizagem que proporciona 
a conquista da autonomia e estimula o desenvolvimento das relações 
sociais e de novas competências, mediante as situações desafiadoras 
promove as condições para sua inserção educacional, profissional e so-
cial (PARANÁ, 2012). Nesse sentido, o professor da SRM em articulação 
com o professor das Classes Comuns e/ou Exclusivas e representantes 
da família precisam considerar os sintomas comportamentais, desem-
penho na linguagem e condições de aprendizagem para elaborar o PDI 
para atender a especificidade de cada aluno TEA.

O PDI é um documento composto, na sua primeira parte, de um 
roteiro de avaliação e, na segunda parte, de outro para elaboração da 
intervenção pedagógica especializada, o Plano Pedagógico Especializa-
do (PPE), que objetiva, além de proposições para o atendimento peda-
gógico do aluno, considerar seu potencial de aprendizagem, propostas 
de ações necessárias para atender as suas necessidades educacionais 
especiais no âmbito da escola, da sala de aula, da família e dos serviços 
de apoio. O objetivo do documento é constituir um instrumento de 
avaliação e intervenção pedagógica para auxiliar o professor especia-
lizado PDI para o AEE na organização e condução da sua prática na 
sala de recursos. Trata-se de um mecanismo em construção contínua 
e passível de revisões e adaptações deve ajustar-se às necessidades 
de cada rede de ensino, de cada escola, de cada professor e, principal-
mente, da realidade e das necessidades educacionais de cada aluno 
atendido na SRM.

O PDI instrumentaliza o professor a partir de orientações que 
permitem uma avaliação detalhada de todas as instâncias que interfe-
rem na aprendizagem, bem como sugere a organização de uma pro-
posta pedagógica baseada nas competências e habilidades do aluno, 
garantindo-se condições de pleno desenvolvimento e de participação 
nas atividades escolares propostas. O professor precisa entender e 
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analisar quais são as especificidades e heterogeneidades de cada alu-
no conhecendo-o além da deficiência que apresenta, ou seja, analisar 
sua história de vida, sua família, seu estilo de aprendizagem, seus in-
teresses, suas habilidades, suas competências, suas dificuldades entre 
outros aspectos.

A Parte I do PDI que trata da avaliação, apresenta cinco tópi-
cos. O tópico 1 tem como objetivo coletar informações a respeito da 
identificação do aluno. O tópico 2 elenca dados familiares que são 
importantes para contextualizar a situação do aluno, na família, bem 
como a sua situação social e econômica. O tópico 3 aborda a trajetória 
escolar do aluno, informação fundamental para o professor conhecer 
as experiências já vividas, as oportunidades que o aluno já teve e, tam-
bém, a maneira como a escola está respondendo às suas necessidades. 
Quanto ao item 4, que trata da Avaliação Geral, são analisadas duas 
instâncias que são determinantes para o desenvolvimento do aluno: a 
família e a escola. Com tais informações, é possível compreender como 
está a participação do aluno na família e as condições fornecidas pelos 
familiares para que a aprendizagem aconteça. Em relação à escola, 
os dados permitirão conhecer como está organizada, como enfrenta 
o desafio de contemplar a diversidade, e como está sua condição de 
acessibilidade física e atitudinal.

No entanto para a elaboração da intervenção pedagógica es-
pecializada com o PPE, quanto ao desenvolvimento do aluno com TEA 
no ensino dos conceitos matemáticos é preciso considerar a função 
cognitiva, a percepção (considerar as potencialidades e dificuldades) 
seguintes aspectos: percepção visual, auditiva, tátil, sinestésica, espa-
cial e temporal. Percepção visual: é capaz de distinguir diferenças e 
semelhanças entre objetos, lugares, figuras, letras, alguns nomes escri-
tos: o seu, da mãe e dos avós. Reconhece números até dez. Percepção 
auditiva: apesar de nos primeiros anos de vida ter havido suspeita de 
problemas de discriminação auditiva, após avaliação específica esse 
problema foi descartado. Percepção tátil: o aluno utiliza bastante as 
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mãos para reconhecer objetos e gosta bastante de atividades que 
envolvem recorte. Percepção sinestésica: não apresenta dificuldades. 
Percepção espacial e temporal: não apresenta dificuldades.

No que se refere à atenção considerar: seleção e manutenção 
de foco, concentração, compreensão de ordens e identificação de 
personagens. Em alguns momentos, o aluno apresenta bastante dis-
persão na sala de aula. Fica agitado e incomodado, fazer com que a 
estagiária sai da sala para acalmá-lo. Possui baixos níveis de atenção 
e concentração nas atividades. Quanto à memória: auditiva, visual, 
verbal e numérica. Linguagem: o estudante utiliza gestos, expressões 
faciais e emite alguns sons não decifráveis, ou seja, comunica-se sem 
fazer uso da fala. Faz uso da linguagem, mas não da língua em toda a 
sua dimensão. Raciocínio lógico: Compreende ordens e enunciados, 
resolve problemas concretos e tem noção de posicionamento, espacia-
lidade, igualdade e diferença. Desenvolvimento e capacidade motora: 
apresenta diferenças significativas no que tange o desenvolvimento 
motor global, possuindo facilidade na locomoção, reconhecimento de 
espaço, postura de sentar e reprodução de estruturas rítmicas. Tam-
bém possui a motricidade motora fina desenvolvida.

Outro aspecto a ser considerado é a função pessoal e social: 
demonstra ignorar algumas tentativas de aproximação ou de interação, 
fixa os olhos para o lado oposto. Apresenta grandes dificuldades de 
sociabilidade; depende do seu estado emocional, com limitações para 
se comunicar. Quando lhe é negado alguma coisa, agride fisicamente 
as pessoas ao seu entorno, além de se morder, se bater, gritar entre 
outros aspectos.

O PDE para nortear o professor na sala de aula, na sua rotina 
escolar, no atendimento do aluno TEA, sua elaboração e atualização 
permanente possibilitará ao professor trabalhar de maneira mais as-
sertiva e eficaz com este público, conquista melhores resultados e de-
sempenho acadêmico dos alunos, além de dialogar com os professores 
das Classes Comuns de maneira mais sistemática e alinhada ao apoio 
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pedagógico. O PDE é, portanto, um instrumento coletivo, tanto em 
sua elaboração quanto em sua execução, para um bom planejamento 
é essencial primeiro conhecer o aluno, suas formas de aprendizado, 
suas potencialidades, e a partir daí serão definidas a intencionalidade 
do uso dos recursos pedagógicos: as estratégias, técnicas, didáticas e 
metodologia de ensino-aprendizagem, efetivando assim, um ensino 
dos conceitos matemático (números, símbolos, figuras geométricas) 
de qualidade e aprendizado aos alunos TEA atendidos na SRM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2003 o programa SRM foi implantado nas escolas 
públicas com o propósito de organizar o atendimento especializado 
aos alunos com deficiências, TGD e altas habilidades/superdotação 
no ensino regular que tem como finalidade promover o acesso e a 
aprendizagem dos alunos da educação Especial, visa a consolidar um 
processo inclusivo nas escolas.

A Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012, o aluno com TEA, 
é considerado deficiente, com isso, passam a direitos e as políticas pú-
blicas para essas pessoas passam a ser responsabilidade do Governo. 
A política do Estado do Paraná de inclusão de alunos com TEA na rede 
regular de ensino é embasada nos critérios de organização pedagógica: 
PEE, ação pedagógica, avaliação de ingresso, requisitos de ingresso na 
SRM, avalição psicoeducacional no contexto escolar.

No contexto das políticas educacionais caberá ao professor do 
AEE a função de realizar intervenção pedagógica para o desenvolvimen-
to das relações sociais e o estímulo à comunicação, oportunizar novas 
experiências ambientais, sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais. 
No entanto, os documentos relatam a necessidade de que os estudan-
tes da Educação Especial sejam escolarizados nas Classes Comuns do 
ensino regular, porém, devido à presença de necessidades diferencia-
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das, entende-se que o ensino comum, muitas vezes não atende suas 
especificidades. Por outro lado, as atividades desenvolvidas na SRM 
são de responsabilidade do docente, condicionado por estratégias e 
planos de aula, cabe-lhe ensinar, promover o manuseio do material 
pedagógico e todo o acervo inclusivo ao qual tem acesso, orientar 
o docente da sala regular, num trabalho de colaboração mútua com 
vistas a aprendizagem dos discentes, a avaliação do aprendizado dos 
alunos. Do mesmo modo, os serviços ofertados, muitas vezes a troca 
de experiência não são dialogadas por vários fatores, dentre deles, a 
SRM oferecida ao aluno, não é no mesmo espaço físico da escola da 
Classe Comum.

Muitos são os desafios impostos aos sistemas ou redes públicas 
de ensino na implantação da política de inclusão escolar no Estado do 
Paraná, como no Brasil. A política garante a matrícula do aluno TEA 
na Classe Comum, diante desse desafio, os professores devem buscar 
realizar formação complementar sobre temas que os auxiliem no aten-
dimento a esse público. É perceptível a urgência de conhecimentos 
para atender à diversidade de condições manifestadas pelos professo-
res das SRMs e Classes Comuns, no processo ensino aprendizagem dos 
conceitos matemáticos pelos alunos TEA.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo demonstrar ações da Educação Social em Saúde 
na pandemia para promover a dialogicidade com uma jovem com autismo e 
em tratamento de câncer, buscando reduzir impactos do isolamento social. O 
problema Investigado é: as ações da Educação Social em Saúde na pandemia 
promovem a dialogicidade de pessoas com autismo e contribui para reduzir 
impactos do isolamento social? A metodologia foi uma pesquisa exploratória 
com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados durante atividades 
em um Projeto de Extensão de uma universidade pública no interior do 
Paraná, coordenado por uma docente da Educação, com grupo de crianças 
em tratamento de câncer e seus familiares (irmãos e primos) e com uma 
jovem com autismo. Foram realizados onze encontros no Google Meet, de 
agosto a novembro de 2020. Para o presente estudo foi selecionada a análise 
da participação da jovem com autismo e em tratamento de câncer, que está 
matriculada no ensino regular em escola pública. O referencial teórico funda-
mentou-se em Freire (1989, 2002), Berger e Luckmann (2004), Evêncio (2020) 
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e Peixoto et al. (2020). Por meio de ações pedagógicas da Educação Social em 
Saúde foi possível estimular a capacidade de intervenção no mundo da jovem 
com autismo e com câncer. O estudo contribuiu para o exercício da docência 
contemplando a diversidade, devido ao atendimento educacional para uma 
jovem em tratamento de saúde e com autismo. 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Isolamento Social. Dialogici-
dade. Diversidade.

INTRODUÇÃO 

O surto da covid-19 que teve início de 2020 se estendeu rapi-
damente por todo o mundo e no Brasil em um curto período. Trata-se 
de uma doença respiratória que é altamente infecciosa causada pelo 
vírus SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave-coronavírus-2).

Uma das medidas adotadas para o controle da doença foi o 
distanciamento e o isolamento social, além do uso de máscaras e de 
álcool gel. Esta nova realidade trouxe modificações no cotidiano dos 
indivíduos e gerou impactos sociais, psicológicos e econômicos. 

Os impactos do resultado desta pandemia também se fizeram 
sentir no âmbito educacional, pois, esta pandemia exigiu uma mu-
dança na forma das interações pessoais, incluindo as relações entre 
professor-aluno e aluno-aluno. Sabe-se que o ensino a distância no 
Brasil e no mundo ganhou fortalecimento nos últimos anos, todavia, 
esta forma de aprendizagem trouxe novos desafios para o campo edu-
cacional, uma vez que a maioria das pessoas estava adaptada em seu 
cotidiano ao modelo tradicional de ensino na escola, em sala de aula 
e face a face.

Estas mudanças afetaram os estudantes de todos os níveis de 
ensino e trouxeram à tona a desigualdade social existente em todo ter-
ritório nacional, pois, muitos alunos não tinham aparelhos telemóveis, 
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computadores e tão pouco acesso às redes de internet para acessar o 
ensino remoto que passou a vigorar no país a partir de março de 2020. 

Esta nova realidade afetou também alunos com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), uma vez que parte desta população de estu-
dantes se encontrava em processo de inclusão educacional na rede 
regular de ensino ou frequentavam instituições para o atendimento de 
demandas socioeducacionais específicas.

O impacto para estes alunos não se deu apenas no campo da 
aprendizagem, mas também em suas relações interpessoais, pois, 
apresentam dificuldades de interação social, apresentam comporta-
mentos restritivos e repetitivos e uma forte preferência por rotinas, 
sendo que a interrupção de suas rotinas pode causar sofrimento. O 
confinamento na pandemia impediu o contato social que era realizado 
na escola ou instituição, que possibilitavam a estimulação da área 
social e da linguagem destas crianças. 

As crianças com autismo têm o direito de receber atividades 
escolares adaptadas de acordo com as suas necessidades educacio-
nais. Durante o período de pandemia essas crianças receberam essas 
atividades para serem realizadas em casa com o auxílio dos pais. Em 
muitos casos, as intervenções dos professores aconteceram de forma 
virtual, com encontros online, com o intuito de sanar dúvidas, manter 
o contato com o aluno e assim conseguir identificar se o mesmo está 
tendo progresso ou não, além de momentos de conversas com os pais 
com orientações de como a família pode ajudar nesse momento de 
afastamento do ambiente escolar e dos professores.

Contudo, é preciso destacar que a luta para lidar com a mudança 
e dificuldade de interação com outras pessoas são alguns dos desafios 
que as pessoas com autismo enfrentam e que foram ampliados. 

O problema Investigado é: as ações da Educação Social em Saú-
de na pandemia promovem a dialogicidade de pessoas com autismo e 
contribui para reduzir impactos do isolamento social?
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Diante desta realidade, novas alternativas de interação social 
são importantes para promover a estimulação social e cognitiva 
de crianças e jovens com autismo, tendo em vista trazer benefícios 
também para a saúde mental destes indivíduos que tendem a sofrer 
quando precisam passar por mudanças e vivenciam a falta de experi-
ência na área social, cognitiva e da linguagem devido ao afastamento 
das pessoas.

OBJETIVO 

Demonstrar a ação da Educação Social em Saúde durante a 
pandemia para promover a dialogicidade com uma jovem com autis-
mo e em tratamento de câncer, contribuindo para reduzir os impactos 
sociais do isolamento social.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo foi 
uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. O estudo explo-
ratório foi realizado em um Projeto de Extensão de uma universidade 
pública no interior do Paraná, coordenado por uma docente da Educa-
ção, com grupo de crianças em tratamento de câncer e seus familiares 
(irmãos e primos) e com uma jovem com autismo. O procedimento para 
a coleta de dados foram onze encontros realizados na plataforma Google 
Meet durante os meses de agosto a novembro de 2020.

A pesquisa consistiu em 4 etapas, sendo a primeira de pes-
quisa, seleção, leitura e análise de estudos científicos que abordam a 
temática em foco. A segunda etapa consistiu na elaboração do plano 
de intervenção. Na terceira etapa foi realizada a intervenção e por fim 
na quarta etapa foi realizada a análise qualitativa dos dados coletados.
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Para a realização dos encontros foi realizado o contato com as 
mães ou responsáveis solicitando autorização para o desenvolvimento 
das atividades. No caso da jovem com autismo a mãe autorizou e par-
ticipou junto com ela de todos os encontros.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O autismo é uma síndrome que influencia o desenvolvimento 
do indivíduo, sendo caracterizada por dificuldades de comunicação e 
interação. As características são distintas de outras síndromes, sendo 
identificada com características bastante específicas, como:

Perturbações das relações afetivas com o meio, solidão 
autística extrema, inabilidade no uso da linguagem 
para comunicação, presença de boas potencialidades 
cognitivas, aspecto físico aparentemente, normal, com-
portamentos ritualísticos, início precoce e incidência 
predominante no sexo masculino (TAMANAHA; PERSSI-
NOTO; CHIARI, 2008, p. 296).

O termo Transtorno do Espectro Autista (TEA) que foi utilizado 
pela primeira vez no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-V) publicado no ano de 2014. Esse manual é utilizado 
por médicos, terapeutas e psicólogos para auxiliar no diagnóstico de 
transtornos mentais. Esse documento aborda também três níveis de 
gravidade do autismo, em que o nível 1 é identificado como “exigindo 
apoio”, o nível 2 “exigindo apoio substancial” e o nível 3 “exigindo 
apoio muito substancial”. Em cada um desses níveis são abordadas as 
características apresentadas pela criança no que diz respeito à comuni-
cação social e os comportamentos restritivos e repetitivos (APA, 2014). 

O TEA não pode ser definido com precisão, pois não há como 
testá-lo ou medi-lo. Um aspecto importante a se destacar é que o TEA 
é uma síndrome e não uma doença, dessa forma não tem cura. 
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É relevante que o diagnóstico seja feito o quanto antes para 
garantir a qualidade de vida dessa criança, possibilitando o desenvol-
vimento de suas capacidades, incluindo-a na sociedade. Para que isso 
aconteça é importante que haja um “trabalho em conjunto com di-
versas áreas, principalmente a saúde, educação, ou seja, é necessário 
que se reconheça e se atenha as caraterísticas do autismo o mais cedo 
possível” (TEODORO; GODINHO; HACHIMINE, 2016, p. 131).

A Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, institui a Polí-
tica Nacional de proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, descrevendo os que os direitos da pessoa com 
TEA, que são: a vida digna, proteção integral do indivíduo para que 
não sofra abusos ou explorações, e o acesso aos serviços e ações que 
visam atender todas as necessidades, além do acesso à educação e 
aos cursos profissionalizantes. Este documento no artigo 7º apresenta 
que todas as instituições devem receber e matricular alunos com TEA 
e sofrerá as punições caso isso seja negado, afirmando que “o gestor 
escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno 
com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de defici-
ência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos” 
(BRASIL, 2012, p. 2).

Com isso as escolas tiveram que se adaptar para atender esse 
público cada vez mais crescente, com salas multifuncionais, materiais 
adaptados e professores com formação específica. Porém, com a pan-
demia houve a necessidade da suspensão das aulas e posteriormente 
a implantação do ensino remoto, foi preciso repensar e reestruturar 
os atendimentos com os alunos com TEA. Na pesquisa de Peixoto et 
al. (2020) foi realizada a intervenção com atendimentos online com os 
alunos e orientações aos pais para acompanhamento das atividades e 
organização de horários e espaço. Os autores apresentam que existem 
atividades que: 
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Podem facilitar aos alunos a implementação da nova 
rotina vivenciada no ambiente domiciliar em períodos 
de quarentena e distanciamento social. São apontados 
detalhes nessa implementação, como os cuidados com 
a organização do ambiente de ensino, o manejo dos 
reforçadores, a eleição da rotina utilizada, a construção 
dessa rotina, bem como a sua implementação (PEIXOTO 
et al., 2020, p. 386).

Sousa et al. (2020) em sua pesquisa realizada com famílias que 
tem filhos com TEA com idades entre 4 e 9 anos. As famílias descrevem 
que inicialmente o momento de distanciamento social foi difícil para 
as crianças, pois as crianças autistas tem muita dificuldade quando 
precisam passar por períodos de mudanças, havendo a necessidade 
de mudança de rotinas. Em relação ao atendimento especializado e 
momentos de convívio com outras pessoas, as famílias salientam que 
este período está prejudicando as relações interpessoais das crianças, 
já que agora não podem interagir com os seus colegas, em alguns 
casos os familiares notaram regressão nas ações e intensificando as 
características do TEA. 

No que tange às atividades escolares, o atendimento foi por 
meio de atividades que deveriam ser desenvolvidas com o auxílio da 
família. Os autores apresentam que as crianças receberam “material 
preparado e ajustado a cada uma delas conforme suas especificidades, 
porém, não havia interesse em realizar as propostas e as famílias alega-
ram estar muito difícil aproximar as crianças dos conteúdos escolares” 
(SOUSA et al., 2020, p. 5).

É muito importante que os professores estejam o mais próximo 
possível, por meio de encontros virtuais com os pais e alunos, a fim de 
manter o vínculo com a criança e tentar identificar como está sendo o 
seu desenvolvimento durante esse período atípico. 

Nesse sentido tem-se a importância da pesquisa de Evêncio 
(2020) intitulada “Ensino em tempos de pandemia: orientações para 
o processo de ensino inclusivo das crianças com autismo” que contou 
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com as participações de profissionais da área da Psicologia, Psicope-
dagogia, Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado. 
Esses profissionais ressaltam que o importante nesse momento é a 
saúde mental da criança, principalmente nos autistas que tendem a 
sofrer quando precisam passar por momentos de mudanças. 

Evêncio (2020) destaca a importância de um ambiente familiar 
que estimule as habilidades que a criança já desenvolveu para não 
haver prejuízos e também possibilitar o estímulo a novas habilidades.

No que se refere ao stress e ansiedade potencializados pela 
pandemia, prejudica a concentração das crianças durante as aulas. 
Contudo, podem ser realizadas atividades do cotidiano com gasto 
energético que podem promover as capacidades cognitivas. Tratando 
os conteúdos e o entusiasmo para as aulas remotas deve se levar em 
consideração que:

Cobrar atividades e assistir as aulas devem ser feitos 
com o objetivo de estabelecer adaptação a uma nova ro-
tina; cumprir com a função que tem o aluno no processo 
de escolarização; valorizar o trabalho dos professores; 
interagir e aprender. Então, cada família precisa analisar 
a situação e, se a criança requerer mais tempo para 
adequação, assim fazê-lo (EVÊNCIO, 2020, p. 8).

Considerando os aspectos relacionados ao desenvolvimento 
do indivíduo com autismo foram propostas atividades educacionais na 
modalidade online para uma jovem com autismo. O objetivo foi redu-
zir os impactos sociais do isolamento social, possibilitando um espaço 
para que esta jovem pudesse expressar suas ideias e sentimentos em 
relação às suas vivências educacionais no período da pandemia. 

Foram propostos onze encontros que foram realizados a 
partir da perspectiva da Educação Social em Saúde que é ancorada 
nos pressupostos do educador Paulo Freire (1921-1997), cuja prática 
pedagógica “fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria 
autonomia do educando” (FREIRE, 2002, p. 7), a qual compreende a 
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educação como promotora da autonomia humana fundada na dialo-
gicidade entre os sujeitos.

Na perspectiva da Educação Social em Saúde, os sujeitos são 
considerados pessoas com histórias de vida, que expressam desejos, 
sentimentos e possuem aptidões para reinventarem modos de vida e 
formas de organização social. Assim, este campo da Educação concebe 
suas práticas como ações de liberdade adotando uma visão progres-
sista que visa “estimular e possibilitar nas circunstâncias, a capacidade 
de intervenção no mundo, jamais o seu contrário [...]” (FREIRE, 2002, 
p. 12). Os encontros no projeto de Extensão tiveram como um de seus 
objetivos realizar uma roda de conversa para narrar às vivências no 
período da pandemia.

As narrativas das vivências dos sujeitos expressam o mundo da 
vida cotidiana e qual o sentido subjetivo que conferem a este mundo, 
ou seja, à sua “realidade predominante” (BERGER; LUCKMANN, 2004, 
p. 19). Esta realidade da vida cotidiana é compartilhada com os outros 
por meio da interação social. No estudo relatado aqui a interação social 
se deu por meio de ambiente virtual.

Inicialmente as pesquisadoras recepcionaram o grupo no 
ambiente online dando boas-vindas. Uma das pesquisadoras iniciou 
a roda de conversa falando sobre o fato da pandemia. A outra pesqui-
sadora indagou para o grupo como estava sendo para eles o período 
da pandemia. Todas as crianças participaram e expressaram suas per-
cepções. A jovem com autismo, também expressou seu pensamento 
dizendo, com auxílio da mãe, que ficava em casa lendo ou fazendo 
joguinhos no computador.

As narrativas do cotidiano são um meio de reproduzir como 
estão estruturadas as ações permitindo uma aproximação com deter-
minado fenômeno social que foi experienciado foi vivenciado pelos 
sujeitos (SANGALLI; RINALDI, 2018). 

Dando continuidade ao diálogo, uma das pesquisadoras abor-
dou a questão do afastamento da escola e se direcionou para a jovem 
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para saber como ela se sentia em relação a este afastamento. Nova-
mente ela expressou suas ideias dizendo que sentia falta da escola e 
da professora, demonstrando ter bom vínculo com o ambiente escolar. 

Há constatação em estudos que o vínculo com o educador e 
com ambiente escolar são fundamentais para o processo ensino-
-aprendizagem, como afirmam Lira e Enricone (2011, p. 3) “os vínculos 
estabelecidos neste ambiente com o conhecimento e o professor são 
importantes, o vínculo com o professor e o conhecimento são impor-
tantes para o aluno mesmo que não sejam os únicos responsáveis pelo 
sucesso escolar”.

Em muitos momentos a jovem, mesmo com dificuldade de 
expressão verbal, às vezes pronunciava uma palavra. Às vezes abanava 
a cabeça consentimento ao que a mãe, ao seu lado, transmitia para 
o grupo. Ao assumir estes comportamentos, a jovem demonstrou 
interesse no diálogo e na participação da roda de conversa. No grupo 
os demais participantes ouviam atentos o que a jovem tinha a dizer.

Barbosa e Clementino (2009) defendem que a interação entre os 
membros participantes de atividades educacionais online faz com que 
estes se sintam com mais motivação para participação de forma ativa.

Outro tema da roda de conversa foi sobre como estava sendo 
realizar as tarefas da escola em casa. As pesquisadoras dialogaram com 
o grupo para conhecer os sentimentos em relação a realizar as tarefas 
fora da escola. Todos os participantes do estudo expressaram seus 
sentimentos e a jovem expressou suas ideias dizendo que era ruim 
não poder ir à escola e não poder estudar com a professora. A mãe 
complementou dizendo que antes da pandemia todos os dias havia 
uma rotina para a realização das tarefas e que durante a pandemia 
esta rotina foi intensificada, pois, aumentou a quantidade de conteúdo 
enviado pela escola.

Sobre este aumento da quantidade de conteúdos enviados 
pela escola, as pesquisadoras ouviram qual o pensamento da jovem a 
acerca disto, e ela disse que era muita tarefa mesmo. Após este diálogo 
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falaram sobre animais domésticos. Neste momento cada participante 
falou sobre seu bichinho de estimação, alguns inclusive, apresenta-
ram-no diante das câmeras para os demais colegas. A jovem narrou 
que teve uma tartaruga e que cuidava dela. Narrou também que tinha 
vontade de ter uma nova tartaruga para cuidar.

Durante os encontros observou-se que a jovem manteve a 
interação com as crianças do grupo e com as pesquisadoras. Durante 
os diálogos ela expressou suas ideias e sentimentos. Embora a mãe 
estivesse sempre ao lado para auxiliar no diálogo, a jovem buscou 
estabelecer a interação pela linguagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste estudo prático fundamentado nos pres-
supostos da Educação Social em Saúde foi possível estimular na jovem 
sua capacidade de intervenção no mundo, ampliando suas vivências 
de interação social em meio virtual durante o período da pandemia.

Nos encontros realizados foi possível observar como a jovem 
construiu seus próprios conhecimentos sobre a realidade da pandemia 
em relação à escola e às tarefas escolares.

Um resultado importante deste estudo é que possibilitou às 
pesquisadoras o exercício da docência contemplando a diversidade. Por 
um lado, devido à questão do autismo, que demanda compreensões 
específicas a respeito desta condição para que o atendimento possa 
efetivamente contribuir para a inclusão social da jovem com TEA. 

Por outro lado, apresenta questão da diversidade por se tratar 
de uma pessoa em tratamento de saúde que demanda das pesquisa-
doras conhecimentos sobre os processos biopsicossociais e educacio-
nais que envolvem o atendimento da jovem que no momento realiza 
tratamento oncológico. 
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PARTE V

DIVERSIDADE, VIOLÊNCIA  
E DIREITOS HUMANOS



A EDUCAÇÃO POPULAR DA SOCIEDADE 
EM MOVIMENTO NA REDE DE ARTE-

EDUCAÇÃO SER-TÃO BRASIL

Sergio Ricardo Santos da Silva

RESUMO
Este trabalho levanta questões acerca do desafio de entender o contexto 
educacional estruturante e estruturado, de como afeta a educação formal 
ou não formal e como movimentos sociais e educadores populares propõem 
uma educação outra. O maior desafio foi e é compreender como educadores, 
jovens, crianças, adultos e idosos conseguem afirmar nas suas elaborações de 
vida nas interações didáticas, aspectos do seu viver cotidiano em movimento 
articulado em rede de Arte-educação. Analisa a importância da relação da 
cultura popular e a educação como canal importante nas elaborações do 
conhecimento voltado para a valorização dos saberes que estruturam o 
pensamento comunal. Optamos por desenvolver uma abordagem qualitativa 
percorrendo um olhar investigativo envolto das contribuições da Rede de 
Arte-Educação Ser-Tão Brasil, organizada na Bahia, com suas produções de 
saberes da cultura popular.
Palavras-chave: Cultura popular. Educação Popular. Arte-Educação. Pensa-
mento Comunal. Movimento Social.
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INTRODUÇÃO

O processo de estudo a respeito da educação popular que 
afirma (re)elaborações de valores comunais de culturas sertânicas 
do semiárido baiano desencadeou-se a partir de uma perspectiva de 
pesquisa qualitativa de cunho etnográfico junto a jovens e adultos de 
comunidades de Salvador e cidades do interior da Bahia que criaram a 
Rede de Arte-Educação Ser-Tão Brasil, a qual será abordada com mais 
detalhes ao decorrer deste texto, que é um desdobramento do estudo 
do Mestrado em Educação e Contemporaneidade e das vivências junto 
ao movimento.

Assim, trazemos neste texto reflexões e provocações a respeito 
do que representa o princípio inaugural das suas territorialidades por 
meio da articulação em rede pelos grupos culturais dessas comunida-
des e cidades que compõem este movimento social e levanta outras 
formas lúdico-estéticas de anunciação e questionamentos.

Assim, neste trabalho tivemos como objetivo compreender 
como coletivos culturais que compõem a Rede de Arte-Educação 
Ser-Tão Brasil conseguem afirmar nas suas produções arte-educativas 
aspectos do seu viver cotidiano, legado dos patrimônios civilizatórios 
aos quais pertencem. Buscar alcançar esse objetivo implicou em anali-
sar os processos de organização deste movimento social em rede.

Tivemos como palco de vivências arte-educativas, nas quais os 
envolvidos neste movimento social construíram planos de atuação e 
monitoramento de políticas publicas a partir de seus coletivos culturais 
e suas expressões de arte popular, os encontros anuais do Festival de 
Arte-Educação Ser-Tão Brasil.

O trabalho é alicerçado na pesquisa qualitativa, buscando um 
enfoque que “corresponde a concepções ontológicas e gnosiológicas 
específicas, de compreender e analisar a realidade” (TRIVINÕS, 1987, 
p. 117). Assim, corroboramos com Trivinõs quando o mesmo traz 
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como um dos enfoques na pesquisa qualitativa: o enfoque subjetivis-
ta-compreensivista.

A escolha por esta abordagem que privilegia a subjetividade 
dos envolvidos na pesquisa, no nosso processo investigativo, busca 
compreender como os sujeitos deste movimento conseguem afirmar 
nas suas composições arte-educativas em rede, aspectos do seu viver 
cotidiano, legado dos patrimônios civilizatórios aos quais pertence.

INICIANDO O ENTRELAÇAR DA ÉTICA DA COEXISTÊNCIA

Exercer o direito de afirmar as diversas formas de estar no mun-
do é, sem dúvida, imprimir nossa marca na história, formando assim 
uma pluralidade que coexiste, afirmando a identidade cultural que nos 
sustenta – ressaltando que, afirmar passa longe da concepção de impor.

Vivemos um período de incertezas e de muitas certezas tam-
bém. Uma certeza é a de que é preciso que o mundo “vá no oitão das 
tapera / Onde a dô e o luto mora / Abra o currá da mizéra / E bote a 
fome pra fora” (ZÉ DA LUZ, 1949, p. 163).

Dentro das elaborações eurocêntricas de mundo, a construção 
de um diálogo a partir dos entre-lugares e dos inter-textos (SERPA, 
2004) que realcem os laços comunais através da linguagem que 
anuncia nosso ser diante do mundo, indo contra a “maré do recalque”, 
faz-se necessário. É preparar uma nova forma de anunciar novas 
configurações de mundo, o simbólico característico de outras formas 
de existência e contemplação. Um simbólico que é negado por outras 
elaborações centradas no conhecimento e palavra normatizados.

Quando falamos em realçar os laços comunais, nos referimos à 
consciência de coexistência, de uma referência a princípios inaugurais 
que interagem com elementos existenciais que vão surgindo durante 
o caminhar de diversas populações, tecendo assim a “teia das relações 
de coexistência” (ARAUJO, 2007, p. 86) que tem um cordão umbilical 
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ligado a uma origem comum, a referenciais míticos e ancestrais que 
tratam do “sentido imanente dado a símbolos ativos na história só-
cio-comunitária (sic)” (SODRÉ, 1999, p. 177), como memórias ainda 
presentes nas narrativas míticas e no cotidiano das comunidades.

Dinâmicas como as africano-brasileiras e sertanejas, de configu-
ração de mundos que coexistem numa dinâmica atemporal, mostram 
o quanto a dinâmica de compartilhar saberes a partir do preparo an-
cestral tem profundo significado e contextualização de conhecimentos 
mais que pertinentes para a formação humana.

Os repertórios da tradição que estão sedimentadas no 
éthos são constituídos de elementos vivos e dinâmicos, 
de tesouros simbólicos e mitopoéticos originários que 
configuram a existência e a coexistência de um povo. 
É um manancial de sabedorias tecida na trajetória das 
travessias dos indivíduos humanos pelos vãos e desvãos 
de suas vivências no mundo (ARAUJO, 2007, p. 87).

Transpor este manancial de sabedorias tecidas é o que nos fala 
Miguel Almir Araujo, pois isso contempla dinâmicas arte-educativas, 
numa perspectiva pluricultural de valorização dos mestres da cultura 
popular e seu rico legado que contempla os aspectos existências, míti-
cos, ancestrais dos povos que compõem o povo brasileiro.

Buscar entender este universo é condição mais que indispen-
sável, pois “a dinâmica de expansão existencial das diversas contem-
poraneidades” (LUZ, 1999, p. 1) configura força, pulsão de agregação, 
sensibilidade e respeito à alteridade, pois “de um lado a ciência / Que 
tem por sede a escola / Do outro a sapiência / Que o povo tem na 
caixola” (VIEIRA, 2005, p. 1).

Os versos de Antonio Vieira (2005) que entrelaçam nossas re-
flexões até aqui, como uma agulha poética que alinhava os saberes e 
fazeres do nosso povo, fazem parte do seu livreto de cordel intitulado 
A peleja da Ciência com a Sabedoria Popular. Um poço de sabedoria – 
tanto da “ciência acadêmica” quanto da ciência que emana dos legados 
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ancestrais – se abre e transbordam dádivas, riquezas, contribuições 
que enaltecem e reafirmam o quanto temos esperteza misturada à 
sabedoria do povo, que podem contribuir significativamente para o 
processo educativo do ser humano, assim como, podem contribuir para 
que o educando revele sua forma de ver o mundo e possa se afirmar 
enquanto jovem integrante de redes de alianças, vínculos societais tão 
intrínsecos ao seu estar no mundo.

Maffesoli também contribui significativamente para esta refle-
xão e entrelaçamento:

Nesta perspectiva, o banal, isto é, o que escapa à imposi-
ção dos poderes, pode ser objeto de um real investimen-
to. A situação vivida, por minúscula que seja, provoca 
um curto-circuito nas falsas oposições; ao contrário do 
que possa parecer, ela se faz espetáculo, verbaliza sua 
profunda ambivalência, é a um tempo isto e aquilo. E 
por este fato ela reconhece que por tal ambivalência a 
vida pode ser vivida, apesar de tudo (MAFFESOLI, 2007, 
p. 230, grifo do autor).

Quando Maffesoli nos traz o quanto o “banal” pode ser objeto 
de um real investimento, encaramos como uma atitude política, uma 
forma de trazer à tona a importância da afirmação do estar aqui além 
do que é imposto. E por esta atitude subentende que o curto-circuito 
nas falsas oposições é este levante das diversas perspectivas de exis-
tências, (re)elaborações de valores no âmbito do processo educativo. 
“Na escola isso era pra ter nota / Professora fazia até um bolo / Um 
motivo de festa, um estouro / Pra saudar os meninos exemplares / 
Os nomes dos poetas Populares / Deveriam estar na boca do povo” 
(VIEIRA, 2005, p. 56).

Acreditando na perspectiva que tudo está entrelaçado no 
refletir ao fazer, no deleitar-se ao criar “as aprendências que sedi-
mentam os Sentidos do existir” (ARAUJO, 2008, p. 76), associamos 
aqui, o prazer ao contexto educacional, tão esquecido neste espaço 
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de construção de conhecimento. A partir da poesia, da percussão, da 
capoeira, das toadas de viola, do rap, revitalizam constantemente um 
“sistema cuja complexa trama simbólica, revitaliza e reforça a existên-
cia no aqui e agora” (LUZ, 1999, p. 51). Assim, ressaltamos que todo 
este universo real/simbólico que se reverbera no povo e pelo povo, 
também “se aprochega” nos espaços educativos, institucionalizados 
ou não, formais ou não, configurando-se uma educação outra. Talvez 
até a terceira margem do rio.

Nossos educandos, a partir de dinâmicas educativas alicerça-
das na cultura popular, recriam novas formas de anunciar e afirmar 
seu continuum civilizatório, expressando através da oralidade e do 
seu registro, o contexto político e a riqueza do imaginário/simbólico. 
Assim, busca-se (re)estruturar, serrar as “grades curriculares” impostas 
pelo Aparelho Ideológico chamado Escola, que faz com que “a parte 
substitua o todo, reprimindo-o, recalcando-o, e deformando-o. Nesse 
sentido, a totalidade da instituição escolar se caracteriza por práticas 
cotidianas constantes de afirmação e reafirmação da simulação da 
sociedade” (LUZ, 1999, p. 61).

Esta atitude problematiza o colonialismo que ainda guia, rege, 
estrutura as dinâmicas existências e didático-pedagógicas nos espaços 
educativos, principalmente nos institucionais:

O colonialismo – ou, como alguns preferem, a “colonia-
lidade” – é ainda hoje a persistência desse primado do 
Um absoluto sobre o pluralismo cultural, em especial nas 
ideologias que confluem para as instâncias educacionais 
por meio de textos canônicos e por informação pública 
(SODRÉ, 2012, p. 22).

Entender e (re)colocar a educação popular, tendo-a como elo 
entre o saber informacional e o saber vivencial é, para nós, suprimir 
este “Um” absoluto que está sobre o pluralismo cultural, que Muniz 
Sodré nos fala.
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Assim, pretendemos aqui desencadear uma reflexão acerca 
de valores e princípios que preparem outra forma de anunciar as con-
figurações de mundo dos educandos e expandir seu legado cultural, 
irradiando saberes. Este objetivo foi perseguido durante o entrela-
çamento de saberes de diversos autores estudados durante nossa 
caminhada como pesquisador junto às linguagens lúdico-estéticas da 
cultura popular que compõem o universo dos nossos educandos.

Muitas linguagens fizeram parte do nosso “pilar” na Educação, 
buscando pensar outras formas de configuração de mundo que apre-
sentem novos horizontes, algumas incertezas e desafios para toda a 
humanidade. Contribuições essas que acreditamos ser de extrema 
importância para educadores do século XXI.

Diante destas questões e inquietações, se faz de extrema impor-
tância dialogarmos, sentirmos e expressarmos a grande contribuição 
de Edgar Morin, ao se debruçar acerca do futuro da humanidade no 
seu livro “Os setes saberes necessários à Educação do futuro” (MORIN, 
2000). Para ele, esse futuro – para que realmente exista para as futuras 
gerações deve perpassar pela Educação. Assim, durante sua escrita, 
levanta questões relevantes, expõe problemas centrais ou fundamen-
tais, que junto a outras questões, também se tornam ignoradas ou es-
quecidas, questões essas que precisam ser também problematizadas 
para se ensinar no próximo século.

Assim, ensinar neste século é levar em consideração aspectos 
mais amplos que colocam em xeque esses processos que a moderni-
dade instaurou nas nossas dinâmicas existenciais, que buscam recalcar 
a todo custo outras formas de ser e estar neste mundo fragmentado, 
até porque “o mundo está em descontrole” (NASCIMENTO, 2006, p. 
49) como vimos acontecer com a comunalidade do Quilombo Rio dos 
Macacos1 (Salvador-BA), durante uma ação da Marinha do Brasil para 

1  O quilombo Rio dos Macacos está localizado dentro da Vila Naval de Aratu, em 
Simões Filho, região metropolitana de Salvador, Bahia. [...] Inicialmente o local cha-
mava-se Fazenda dos Macacos e pertencia à família Martins, que abdicou do terreno 
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colocar em prática um pedido de “reintegração de posse” de um lugar 
ancestral, cheio de redes de alianças, em 2012.

E Antonio Dias Nascimento vai além, nas suas reflexões acerca 
desses acometimentos, quando afirma que:

A necessidade que temos de recorrer à memória do nosso 
processo civilizatório parece-nos de central importância 
para que possamos identificar alternativas eficazes para 
enfrentar a crise de valores humanos, éticos e identitários 
que nos acomete, seja como indivíduos, seja como nação 
[...]. Por fim, a crise da cultura, que se caracteriza pela 
perda dos valores ligados à preservação da vida em todos 
os seus aspectos (NASCIMENTO, 2006, p. 50).

Nascimento, nessa reflexão, problematiza as noções de moder-
nidade, pós-modernidade e contemporaneidade, abordando o legado 
que a modernidade deixa para nós a partir da ciência objetiva e dos 
valores universais que desembocam na pós-modernidade.

Nossos educandos, a partir de dinâmicas educativas alicerça-
das na cultura popular, recriam novas formas de anunciar e afirmar 
seu continuum civilizatório, expressando através da oralidade e do 
seu registro, o contexto político e a riqueza do imaginário/simbólico. 
Assim, busca-se (re)estruturar, serrar as “grades curriculares” impostas 
pelo Aparelho Ideológico chamado Escola, que faz com que “a parte 
substitua o todo, reprimindo-o, recalcando-o, e deformando-o. Nesse 
sentido, a totalidade da instituição escolar se caracteriza por práticas 

devido ao declínio da produção da cana-de-açúcar. Os remanescentes de quilombolas 
permaneceram no local vivendo tradicionalmente por aproximadamente 150 anos. 
No início da década de 1960, parte das terras foi tomada para a construção de uma 
barragem. Posteriormente, em 1972, a situação foi agravada pelo início das obras da 
vila naval, sendo 57 famílias expulsas e sua estrada tradicional destruída pela marinha. 
Durante um tempo, para sair e entrar de suas terras pela base da marinha, as famílias 
que restaram foram obrigadas a usar um crachá humilhante, que os qualificava como 
invasores. Informações extraídas do site A nova democracia. Disponível em: https://
anovademocracia.com.br/no-127/5263-os-valentes-quilombolas-de-rio-dos-macacos. 
Acesso em: 5 jan. 2020.
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cotidianas constantes de afirmação e reafirmação da simulação da 
sociedade” (LUZ, 1999, p. 61).

Ensinar a compreensão para uma ética da coexistência, para 
que não criem tantos que compõem o universo escolar, achando que 
cumprem o seu dever quando unificam os seres, fazendo com que 
através do recalque, neguem quem são e não se entendam como parte 
integrante de toda natureza e cultura que o cerca.

O dedicar-se só a dominar perde espaço e a pulsão para a com-
preensão, observar, vem à tona, pois “estamos em vias de reavaliar a 
complexidade do mundo e redescobrir a importância do jogo da dife-
rença”, fazendo assim com que destaquemos “as múltiplas criações ou 
situações de vida cotidiana, sem que, no entanto, as encerremos nos 
estreitos limites do finalismo” (MAFFESOLI, 2007, p. 125).

Acreditamos que o destino rumo ao restabelecimento da ética 
da coexistência, também perpassa pela consciência coletiva erguida e 
desenvolvida no caminho do eu em direção ao outro, no caminho do 
respeito à existência humana, com suas singularidades e pluralidades 
coexistindo no aqui e agora.

Compreender, nos dias atuais, como diz o dito popular, “vale 
ouro”, pois cada vez mais as dinâmicas existências dos diversos povos 
mostram que devemos encarar a vida, não para ser olhada, mas para 
ser conhecida. Para a concepção de uma pedagogia diferente é preciso 
respeitar as plurais formas de ser e estar no mundo: seus referenciais, 
sua forma de educar e de ver-se no mundo.

A partir dessa Pedagogia contextualizada com as redes de 
alianças locais que permeiam a instituição escolar, as múltiplas sub-
jetividades humanas são (re)significadas na prática, aonde o diálogo 
proporciona um encontro dos múltiplos contextos e linguagens, afir-
mando que se ver no outro é fundamental para recriar a sua existência.

O processo de legitimação da estrutura, que compõem as 
instituições escolares hoje, as quais não dão espaço para essa pulsão 
dos valores comunais, abusam do seu “poder simbólico”, que tem o 
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“poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma or-
dem gnoseológica: o sentido imediato do mundo” (BOURDIEU, 2011, 
p. 9). Assim, “legitima” os seus sistemas simbólicos que “exercem um 
poder estruturante porque são estruturados” (BOURDIEU, 2011, p. 9).

UM EXEMPLO DE EDUCAÇÃO POPULAR NA REDE DE ARTE-
EDUCAÇÃO SER-TÃO BRASIL

O Cria – Centro de Referência Integral de Adolescentes – é uma 
ONG que tem como missão provocar nas pessoas, por meio da arte-e-
ducação e do despertar de sensibilidades, atitudes transformadoras de 
si mesmas e da sociedade em que vivem, de forma coletiva e comuni-
tária. Busca fortalecer o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 
do Adolescente através da arte, estimulando assim a mobilização nas 
suas comunidades em busca de seus direitos.

Foi no Cria que veio à tona o entendimento do quanto o plural 
brilhar do Ser-Tão brasileiro é rico e fundamental para a pulsão de vida 
dos diversos povos que compõem a identidade brasileira. E assim, 
durante os anos 2000, foi criada e articulada à rede Ser-Tão Brasil, 
composta pelo Cria, por 12 grupos comunitários organizados de Salva-
dor e mais 16 cidades do interior da Bahia. Estes buscam, a partir de 
articulações político-culturais, pelo bem comum e possibilidade da vida 
simples e digna em cada lugar, inspirar novas experiências organizadas 
coletivamente, com e pela juventude, que valorizem a criatividade, a 
liberdade, a criação artística, as culturas tradicionais locais, a relação 
do homem com a terra e as formas solidárias de sobrevivência2. Esse 
espaço nos ensinou muito mais do que qualquer escola que passamos.

Na rede Ser-Tão Brasil, as dinâmicas existências de saberes e fa-
zeres do povo realçam as cores, sentidos e cheiros que brotam da arte 

2  Informações extraídas do Blog Rede Ser-Tão Brasil. Disponível em: http://redeser-
taobrasil.wordpress.com/conheca-a-rede/. Acesso em: 7 jan. 2020.
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que vem da “ciência primeira” (LEVI-STRAUSS, 1989). É através dessa 
rede de articulação arte-educativa, fincada nas expressões populares, 
que são recalcadas, em diversos espaços, que muitas cidades, pessoas, 
grupos culturais criam, recriam e monitoram políticas públicas de cul-
tura que realmente atendam aos anseios essenciais dos que realmente 
pulsam e vivem seu legado ancestral artístico, cultural e de formação. 

O educar ganhou novas formas, no nosso coração e na nossa 
forma de conceber processos pedagógicos, graças aos aprendizados e 
vivências nessa Rede, com essas pessoas que acreditam no potencial 
do ser humano e na pulsão comunal que irradia ensinamentos de 
mestres da nossa cultura popular, como Seu Gervácio, Dona Aninha, 
Seu Roque, o sambador Roque Trabuco, que seguiam pendurando seus 
saberes composições identitárias.

Figura 1 – Fotos da Festa da Inauguração da Cordelteca Roque Trabuco, na Escola 
Municipal de Boa Vista do Tupim, no Encontro Ser-Tão Brasil – Boa Vista do Tupim/2011.
Fonte: Acervo pessoal de Tássia Batista.



883COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Foi neste contexto de Educação para uma nova Tribo Humana 
– pois era assim que nomeávamos nossas formas de educar através da 
arte que agrega os diversos saberes e fazeres do nosso povo, buscando 
formar jovens dinamizadores culturais que construíam um novo rito 
de passagem – que surgiram diversos grupos comunitários no qual 
agregavam um trabalho arte-educativo em rede.

Segundo Farias (2006, p. 25):

Nesses códigos simbólicos está cunhada uma grande 
parte dos códigos genéticos culturais – uma espécie de 
DNA da cultura – da sociedade humana, uma vez que so-
mos tatuados culturalmente, e é a partir do movimento 
de reinvenção das tradições que o processo sóciocog-
nitivo-cultural (sic) de perpetuação da nossa existência 
simbólica se mantém.

Acreditando no movimento de (re)invenção das tradições, 
levantado por Farias, é que acreditamos no poder da palavra poética 
como instrumento de (re)elaborações de valores comunais nos proces-
sos educativos.

Este movimento atua em diversas frentes de articulação e mo-
nitoramento de políticas publicas culturais voltadas para a promoção 
e afirmação da cultura popular na educação formal e não formal de 
Salvador e de diversas cidades do interior da Bahia. Encontros entre as 
cidades acontecem durante o ano para intercâmbios e planejamentos 
de ações conjuntas, em rede, por esses propósitos. Uma vez por ano 
era realizado em uma das cidades da rede, o Festival Ser-Tão Brasil, o 
qual era a culminância de todas essas ações e o momento de reunir 
autoridades da área da educação e cultura, artistas populares locais 
e de outras regiões do Brasil, para encaminhar novos processos de 
implementação da arte-educação pela cultura popular e viver arte 
produzida em cada território envolvido nesta rede de mobilização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para (re)pensar o papel da Educação neste processo de afir-
mação, precisamos de educadores-pesquisadores que mergulhem 
fundo no encantamento da pluralidade cultural, elaborando epistemes 
africano-brasileiras, ameríndias, sertânicas e (re)elaborando legados 
europeus a partir das dinâmicas existenciais e educativas para tecer 
redes de saberes que se entrelacem em si mesmas e em outras redes, 
outros trançados que compõem nossa pluralidade cultural. Isso é tare-
fa mais que importante para qualquer educador.

O Brasil, sendo uma nação pluricultural, já é mais que constata-
do que sempre teve sua história contada longe da ótica popular.

Percebemos que a escola e professores, em uma escala con-
siderável, são como “rês desgarrada / nessa multidão, boiada / cami-
nhando a esmo”3, seguem sem a busca do despertar a curiosidade no 
educando, proferindo um educar que não contempla as plurais formas 
de existências que circulam o meio escolar, deixando de lado a riqueza 
das diversas estéticas da arte, tão primordial para um educar.

Cantar, contar histórias, recitar, tocar, sambar, aconselhar, 
tudo isso é alicerce de saberes que sustentam o viver do ser humano, 
pois o que seria de nós sem inter-relações, sem o encontro com o 
outro, com as outras coisas, consigo mesmo? E isso foi constatado 
nas vivências e observações junto a Rede de Arte-educação SER-TÃO 
Brasil, abordada aqui.

Encaramos o educador – projetando, sonhando com que todo 
educador um dia torne-se arte-educador – da contemporaneidade 
como um “(re)inventador da Educação”, como o protagonista de ações 
articuladas em rede que fortaleça e promova a educação popular.

Ressaltamos o quanto as insurgências de pedagogias de cada 
comunalidade, una e plural, alicerçadas nos seus princípios inaugurais 

3  Trecho da música Lamento Sertanejo, de Gilberto Gil e Dominguinhos.
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– as quais chamamos de Pedagogias de Alicerce – são fundamentais 
para inaugurar outras formas de educar e de se ver na sua história, 
cantar sua aldeia e disseminar aprendizados mútuos que são construí-
dos a partir de saberes e fazeres do seu povo local, dialogando sempre 
com o global.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. N. de. Viver a comunalidade na escola: para além das habilidades 
e competências do currículo escolar. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação e 
Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2007.

ARAUJO, M. A. L. de. A ação de educar como rito de iniciação à ética da coexistência. 
Revista Faced, Salvador, n. 11, p. 83-99, 2007.

ARAUJO, M. A. L. de. Os sentidos da sensibilidade: sua fruição no fenômeno do 
educar. Salvador: Edufba, 2008.

ASSARÉ, P. do. Cante lá que eu canto cá. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1978.

ASSARÉ, P. do. Nordestino sim, nordestinado não. In: ASSARÉ, P. do. Ispinho e Fulô. 
São Paulo: Hedra, 2005.

BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

FARIAS, C. A. Alfabetos da Alma: histórias da tradição na escola. Porto Alegre: 
Sulina, 2006.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996.

LAMENTO Sertanejo. Intérpretes: Gilberto Gil e Dominguinhos. In: REFAZENDA. 
Intérprete: Gilberto Gil. Warner Music, 1975.

LEVI-STRAUSS, C. O pensamento selvagem. 12. ed. Campinas: Papirus, 1989.

LUZ, N. C. do P. Abebe: a criação de novos valores na Educação. Salvador: Edições 
Secneb, 2000. Coleção Comunitatis Mundi.

LUZ, N. C. do P. Awasoju: dinâmica da expansão existencial das diversas contempora-
neidades. Revista da Faeeba, Salvador, n. 12, p. 45-74, 1999.

LUZ, N. C. do P. O reencantamento do mundo: perspectivas de análise para a com-
preensão do nosso tempo. Salvador: Uneb, 2008.

MAFFESOLI, M. Elogio da Razão Sensível. Petrópolis: Vozes, 1998.



886COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

 MAFFESOLI, M. No fundo das aparências. Petrópolis: Vozes, 2005.

MAFFESOLI, M. O Conhecimento Comum: introdução à Sociologia Compreensiva. 
Porto Alegre: Sulina, 2007.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 
Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. Revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 2. 
ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2000.

NASCIMENTO, A. D. In: LIMA JR., S. de L. et al. Educação e Contemporaneidade: 
desafios para a pesquisa e a pós-graduação. Rio de Janeiro: Quarter, 2006.

ROSA, F. T. M. O Brasí Cabôco de Zé da Luz: um passeio pela representação do sertão 
e de si. Dissertação (Mestrado em Estudo de Linguagens) – Universidade do Estado 
da Bahia, Salvador, 2008.

SERPA, F. Rascunho Digital: diálogos com Felippe Serpa. Salvador: Edufba, 2004.

SODRÉ, M. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2005.

SODRÉ, M. Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
Vozes, 1999.

SODRÉ, M. Reinventando a Educação: diversidade, descolonização e rede. Rio de 
Petrópolis: Vozes, 2012.

TRIVIÑOS, A. N. S. Pesquisa Qualitativa. In: TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa 
em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. p. 
116-117.

VIEIRA, A. A peleja da Ciência com a Sabedoria Popular. Salvador: Mimeo, 2005.

ZÉ DA LUZ. Brasil Caboclo. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1949.



A PROPOSTA DO ENSINO DE ESPANHOL 
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO 
EDUCACIONAL 06 EM TAGUATINGA-DF

Josenilde Lima Cazimiro
Micheli Suellen Neves Gonçalves 

RESUMO
Trata-se de um estudo de caso heurístico interativo que teve como objetivo 
investigar a oferta de ensino língua espanhola na EJA do terceiro segmento, 
no Centro Educacional 06 de Taguatinga-DF. O referencial teórico fundamen-
tou-se na historicidade e complexidade da modalidade como movimento 
popular nacional e em pesquisadores da EJA como Zanette (2017); Leffa e 
Irala (2017); González (2010); Paraquett (2009, 2010); autores que em seu 
discurso reforçam a relevância da garantia do estudo de EJA com qualidade 
numa perspectiva social ampla. Em termos metodológicos, trata-se de um 
estudo de caso, baseado em pesquisa realizada em duas etapas: um questio-
nário para os/as estudantes do terceiro segmento da EJA no CED 06; e uma 
entrevista semiestruturada com a equipe gestora da instituição realizada no 
ano de 2019. Como resultados, a pesquisa apontou a relevância da publica-
ção e debate dos documentos que norteiam o estudo da língua estrangeira 
moderna no segmento pesquisado. Destaca a necessidade de inclusão des-
ses estudos na formação inicial bem como na formação continuada dos/as 
professores/as da licenciatura.
Palavras-chave: Ensino de Línguas. Língua Espanhola. Educação de Jovens e 
Adultos. Currículo.
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INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Distrito Federal (DF) 
tem sofrido variações ao longo do tempo que transcendem aos ob-
jetivos iniciais de sua criação na década de 60. Criada para atender 
aos trabalhadores/as e principalmente para erradicar o analfabetismo 
no DF, hoje está repleta de diversidades, seja quanto ao público que 
atende, seja pelas estratégias de garantia de direitos aos cidadãos.

Um pronto de partida para esta investigação é perceber quem 
são os alunos e alunas da EJA? Em sua grande maioria, trabalhares/
as que não concluíram os estudos na idade própria. São os/as histori-
camente excluídos/as socialmente: os grupos discriminados, seja por 
raça, gênero, etnia, classe social, diversidade sexual, origem regional, 
geração, entre outros. Ciganos, trabalhadores do campo, quilombolas, 
populações indígenas e em situação de privação de liberdade. Recém-
-chegados de outros estados, idosos que fogem da solidão e sonham 
em formar-se, e tantas outras especificidades que pude vivenciar 
diariamente ao longo de minha prática docente.

Essa minha percepção prática também é destacada no currículo 
em movimento do DF em suas páginas iniciais:

Os estudantes da EJA trazem a marca da exclusão em sua 
história de vida e não é demais destacar sua caracterís-
tica de sujeitos da classe trabalhadora nos mais diversos 
contextos que esta condição lhes impõe. [...] Portanto, a 
EJA é a representação viva, na escola, da complexidade, 
diversidade e pluralidade da sociedade brasileira (DIS-
TRITO FEDERAL, 2014a, p. 12).

Por se tratar de um público diverso, o/a docente da área deve 
compreender a importância do resgate do educando em suas dimen-
sões psíquicas e sociais, além das educacionais. Ao voltar para a escola, 
após não ter tido condições de acompanhar a dinâmica imposta pelo 
ensino regular, o/a estudante de EJA, em geral, tem consciência de que 
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esta oportunidade será uma das últimas opções para a conclusão de 
seus estudos.

No âmbito social, nota-se que um dos principais desafios da 
EJA no Distrito Federal, atualmente, é manter o/a estudante na escola. 
Horários rígidos, dificuldades na aprendizagem, violência na e próxima 
à escola, problemas com transporte público, cansaço e tantos outros 
problemas culminam num alto índice de evasão e reprovação.

No que tange às políticas públicas, é muito comum o fecha-
mento de turmas e escolas de Educação de Jovens e Adultos, principal-
mente, no período noturno, apoiados pelo discurso de que os “gastos” 
com a educação devem ser proporcionais às aprovações. Tal discurso 
é de ordem exclusivamente econômica, desconsiderando os fatores 
sociais implicados no processo, por isso, vê-se a cada ano a redução da 
oferta dessa modalidade, o que torna ainda mais distante o sonho de 
conclusão dos estudos para milhares de brasileiros/as.

Investigar a oferta de ensino de EJA e os limites e potencialida-
des envolvidos neste processo, constitui-se como um ato político em 
defesa da construção de uma educação de qualidade para o público 
atendido nesta modalidade, uma vez que: “O ensino língua estrangeira 
desenvolve um papel fundamental na formação intelectual para estes 
estudantes jovens e adultos, porque contribui para o seu desenvolvi-
mento social servindo como instrumento de compreensão do mundo 
e ainda auxiliando na sua valorização pessoal” (DISTRITO FEDERAL, 
2014a, p. 117).

A necessidade de reforçar pesquisas que apontem os limites e 
também as potencialidades da oferta do ensino de EJA no DF acentu-
a-se diante do desmonte educacional desta modalidade, que vem se 
materializando com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

A BNCC é um documento recente, sua última versão foi homo-
logada em 2018, quando foi incluído o Ensino Médio. É baseado em 
concepções pedagógicas modernas com foco no desenvolvimento das 
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competências baseadas na educação integral, e baseada em princípios 
como igualdade, equidade e diversidade.

Quanto ao estudo de línguas, utiliza-se de pressupostos teóricos 
consistentes como multiletramentos e língua adicional1. No entanto, 
no contexto da EJA e quanto ao estudo de línguas, há pelo menos dois 
quesitos questionáveis.

Iniciemos pelo mais grave: a retirada do registro “língua es-
panhola”. Nesse documento, apresentam-se propostas e estudos da 
língua inglesa apenas, com uma nota de rodapé: “Essas competências 
podem ser referência para a elaboração de currículos de outras lín-
guas, caso seja opção dos sistemas e redes ofertá-las” (BRASIL, 2019, p. 
246). Um retrocesso imperdoável. Posição questionável e tendenciosa. 
Como são referências, que retirassem o termo “língua inglesa” para 
assegurar diversidade e equidade mencionadas no início do documen-
to. Desta forma, a nota de rodapé faria sentido e deixaria a escolha da 
língua sem priorizar nenhuma delas.

Em segundo lugar, e não menos importante, a BNCC não destaca 
as especificidades da modalidade EJA, que necessita de outras formas 
de organização metodológica e currículo diferenciado, inclusive como 
os estudos detalhados no currículo em movimento do DF. E mais uma 
vez constatamos o “apagamento” de termos, registros e conquistas 
históricas que são menosprezadas, negando direitos adquiridos.

Dessa forma, garantir a aprendizagem de uma língua estrangei-
ra é garantir direitos e princípios formativos que são assegurados em 
diversos documentos oficiais anteriores a BNCC, como nas Propostas 

1  Língua Adicional (LA) é um termo adotado por linguistas estruturalistas modernos, 
representados por Schlatter e Garcez, que ampliam o conceito de língua nas práticas 
sociais contemporâneas. Entendemos ser o termo LA mais adequado porque 
corroboramos com estudos de Leffa e Irala (2017), acreditando no empoderamento 
do/a estudante aproximando/a culturalmente da língua estudada. Contudo, neste 
trabalho adotaremos o uso de: LEM (língua estrangeira moderna), língua estrangeira 
(LE), segunda língua (L2) ou língua-alvo; termos constantes nos documentos da EJA 
no DF.
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de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos 
que destaca:

Estimular a diversificação curricular da educação de 
jovens e adultos, articulando a formação básica e a 
preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo 
inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, 
do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características desses alunos e alunas 
(BRASIL, 2002, p. 94).

Contudo, a possibilidade de estudos de língua estrangeira ainda 
é restrita no âmbito das instituições educacionais públicas do Distrito 
Federal. O currículo em movimento revela:

Na maior parte das vezes sua oferta fica a cargo dos Cen-
tros Interescolares de Línguas, que mesmo distribuídos 
entre as regiões administrativas, para o atendimento do 
público da EJA, possuem limitação em seu atendimento, 
tanto no que se refere a número de matrículas, quando 
aos horários de funcionamento (DISTRITO FEDERAL, 
2014a, p. 116).

Se refinarmos a análise ao Centro Educacional 06 de Taguatin-
ga, lócus desta investigação, nota-se que há extremas dificuldades na 
implantação do ensino de espanhol na EJA, em que pese as diretrizes 
já expressas nos dispositivos legais e os recursos didáticos já recebidos 
pela instituição, por meio do Programa Nacional do Livro Didático para 
Jovens e Adultos (PnldEJA) desde 2014, todavia, os livros encontram-se 
na biblioteca para consulta.

Outro dado importante a ser problematizado é a crescente 
participação dos/as estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), percebe-se uma busca acentuada pela opção “língua espa-
nhola”. Segundo dados Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacional Anísio Teixeira (Inep), em 2009, cerca de 40% dos/das alunos/
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as que fizeram o Enem, optaram pela prova de espanhol como língua 
estrangeira. Já em 2010, esse número elevou-se para 57% (INEP, 2009).

Baseado nos dados, pressupõe-se crescente interesse pela 
opção da língua espanhola no Enem, fato que acarreta aumento de 
interesse no estudo de ELE/Espanhol no DF. Mesmo sendo pouco 
ofertada nas escolas públicas (apenas no Ensino Médio), ou em alguns 
casos, inexistente no histórico do/a participante ao pleito (estudantes 
da EJA), os/as que pretendem ingressar no Ensino Superior, optam por 
resolver questões de espanhol em detrimento ao inglês estudado, por 
no mínimo, sete anos na escola.

Esses dados reforçam a necessidade da oferta do espanhol, 
como forma de possibilitar aos estudantes da EJA a continuidade de 
sua formação, seja para o ingresso na universidade, seja para o mundo 
do trabalho, entretenimento, entre outros. Inteirar-se de que há garan-
tias legais para a oferta de uma língua estrangeira que não seja apenas 
o inglês, reforçam discussões de cidadania levantadas inicialmente.

OBJETIVOS

Na busca de compreender a garantia à educação de qualidade 
para os educandos da EJA, especificamente no DF, este trabalho tem 
como objetivo geral analisar os limites e potencialidades da implemen-
tação da proposta de ensino de espanhol para EJA, estipulada pelo 
currículo em movimento do DF, no Centro Educacional 06 de Taguatin-
ga-DF entre os anos de 2016 a 2018.

A marca temporal desta pesquisa e das publicações utilizadas 
não é uma coincidência, são estudos provocados como fomento ao 
ensino de espanhol pelo Brasil, em Institutos Federais e Universida-
des Federais por meio de projetos envolvendo estudantes de espa-
nhol das universidades públicas. Decorrido o prazo de cinco anos, 
para que acontecesse o processo de implantação, a partir de 2010, 
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as escolas de Ensino Médio passaram a oferecer a Língua Espanhola 
em seu currículo.

Diante de um contexto de dificuldade ao atendimento de um 
dispositivo legal que estabelece a obrigatoriedade da oferta do ensino 
de espanhol surgem alguns questionamentos, quais sejam: Por que não 
se oferta o Espanhol como língua estrangeira nas escolas de Educação 
de Jovens e Adultos? Falta de professores? Falta de material didático? 
Não há demanda, não há clientela interessada?

Como forma de compreender com maior profundidade a 
oferta do ensino de espanhol na EJA, no DF, problematiza-se: qual 
/s o/s limite/s e potencialidade/s da proposta de ensino de espanhol 
para a EJA expressos no Currículo em Movimento no DF? Como este 
dispositivo legal vem sendo implantado no Centro Educacional 06 de 
Taguatinga-DF?

Para isso, examinou-se a proposta formativa para o ensino de 
espanhol na EJA constante no currículo em movimento do DF. Também 
identificou-se as percepções dos/as alunos/as e equipe gestora do Centro 
Educacional 06 de Taguatinga acerca da oferta do ensino de espanhol; 
e por último destacou-se os limites e potencialidades da proposta do 
ensino de espanhol disposta no currículo em movimento do DF.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvida 
em duas etapas: revisão bibliográfica e estudo de caso. Na investigação 
qualitativa, segundo Zanette (2017, p. 167) “o objetivo principal do 
investigador é o de construir conhecimentos e não dar opinião sobre 
determinado contexto”. Para ele, a finalidade dessa pesquisa é a ca-
pacidade de gerar teoria, descrição ou compreensão, buscando com-
preender o processo mediante o qual os/as agentes entrevistados/as 
constroem significados sobre o tema a ser investigado.
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Sendo assim, independente do tema escolhido, cremos que o 
essencial em uma pesquisa educacional é o enfoque da investigação 
envolvida em questões da existência humana, em situações reais do 
cotidiano da escola e da sala de aula.

Por isso, acreditamos nas investigações em que se analisa a 
experiência do próprio pesquisador ou em que este desenvolve a pes-
quisa com a colaboração dos participantes, valorizando o que Zanette 
(2017, p. 159) definiu como “um olhar de dentro”. Essas exigências são 
típicas de uma sociedade moderna que o autor justificou como:

Numa sociedade cada vez mais marcada pelas diferenças 
culturais, há de se levar em consideração a necessidade 
de métodos qualitativos para poder evidenciar as dife-
renças, sobretudo, na atualidade, em que as culturas 
estão sendo forçadas a se submeterem aos interesses 
econômicos do sistema, globalizado e hegemônico 
(ZANETTE, 2017, p. 160).

Compactuando com Zanette (2017), é consenso a importância 
do processo e não do resultado em si, pois se busca uma compreensão 
contextualizada no sentido de que as atitudes e situações liguem-se na 
formação. Ou seja, o pesquisador exerce influência sobre a situação em 
que está investigando e é por ela também influenciado. Estabelecendo 
dessa forma, vínculos entre os sujeitos e os problemas investigados.

Em nível nacional, quanto à fundamentação legal da modalida-
de, esta pesquisa teve como aporte leis disponíveis no Ministério da 
Educação, no Governo do Distrito Federal e, principalmente, no Portal 
EJA que reúne trabalhos, pesquisas, resoluções, encontros de EJA com 
abrangência nacional, por exemplo: Lei 11.161/2005, o currículo em 
movimento da Educação Básica do Distrito Federal, as diretrizes ope-
racionais da EJA e publicações sobre o livro didático no site do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Quanto ao ensino de espanhol na EJA, utilizou-se publicações de 
pesquisadores como: Leffa e Irala (2017); Rodrigues (2010); González 
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(2010); Paraquett (2009, 2010); Grando e Müller (2014), Guimarães 
(2011). A marca temporal desta pesquisa e das publicações utilizadas 
não é uma coincidência, são estudos provocados como fomento ao 
ensino de espanhol pelo Brasil, em Institutos Federais e Universidades 
Federais por meio de projetos envolvendo estudantes de espanhol 
das universidades públicas. Decorrido o prazo de cinco anos, para que 
acontecesse o processo de implantação, a partir de 2010, as escolas de 
Ensino Médio passaram a oferecer a Língua Espanhola em seu currículo.

Infelizmente, a Lei nº 11.161/2005 que regulamentou a obriga-
toriedade do ensino do Espanhol no Ensino Médio e de forma facultati-
va no Ensino Fundamental foi revogada em 2016, por meio da Medida 
Provisória nº 746 de 22 de setembro de 2016. Contudo, infere-se que 
nas escolas públicas de EJA em Taguatinga-DF, que o dispositivo legal 
não foi cumprido e/ou possui grandes dificuldades de implementação. 
Ainda que previsto no Currículo em Movimento da Educação Básica – 
Educação de Jovens e Adultos desde sua publicação em 2014.

Para aprofundar essa hipótese, realizou-se um estudo de caso 
no Centro Educacional 06 de Taguatinga, que segundo Sampieri (2013, 
p. 182), compreende “estudos que ao utilizar os processos de pesquisa 
quantitativa, qualitativa ou mista, analisam profundamente uma uni-
dade para responder a formulação do problema, testar hipóteses e 
desenvolver alguma teoria.

Para justificar a escolha dos instrumentos e ferramentas mais 
adequadas ao tema houve o retorno às problemáticas principais desse 
estudo de caso. Feito isso, definiu-se a necessidade de aplicação de um 
questionário semiestruturado para os estudantes da terceira etapa do 
terceiro segmento.

O questionário foi aplicado com estudantes de duas turmas do 
turno noturno, da terceira etapa do terceiro segmento (corresponde ao 
3º ano do Ensino Médio) do CED 06 de Taguatinga-DF. Teve como objeti-
vo principal realizar um perfil dos/as estudantes desta modalidade, bem 
como compreender a percepção dos/as estudantes sobre tal oferta.
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A entrevista semiestruturada também foi utilizada como instru-
mento de obtenção de dados, teve como público a equipe gestora da 
escola (diretor e supervisor pedagógico). Compreender as estratégias 
utilizadas para a oferta do ensino de espanhol na instituição e identi-
ficar percepções iniciais sobre o ensino de espanhol na EJA foram os 
principais enfoques elegidos para análise das entrevistas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A análise foi centrada a partir das percepções desses sujeitos 
e organizada no tripé formado pelas variáveis: perfil socioeconômico; 
as percepções dos sujeitos envolvidos apresentam sobre a escola e a 
relação com o ensino do espanhol.

Quanto ao perfil socioeconômico, destacamos a juvenilização 
da EJA.

Gráfico 1 – Faixa etária.
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Esses dados acompanham o processo de juvenilização da EJA, 
que tem marcado esta modalidade de ensino nos últimos anos. Reti-
ra-se os/as jovens do ensino regular, pois, dentre os motivos está o 
de que a escola não consegue se organizar para a demanda específica 
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deles/as, em sua maioria trabalhadores/as, e os/as encaminham à 
escola em outro turno, oferecendo a mesma estrutura institucional e 
pedagógica que os/as afastaram do ensino regular. O que nos remete a 
uma dupla marginalização dos/as estudantes da EJA.

No Distrito Federal podemos aferir que a medida tem sido usa-
da como válvula de escape para estudantes-problema do turno diurno 
que são “convidados” a tentarem êxito na EJA como possibilidade de 
sucesso educacional. Por isso, muitos educadores são contrários a 
essa medida, não a aceitam de forma pacífica, contudo, o fluxo desses 
estudantes têm mantido matrículas na modalidade.

Quanto ao segundo tripé de análise que versa sobre a relação 
dos/as estudantes com a escola, quando perguntados/as sobre ques-
tões positivas da instituição, teceram vários elogios quanto: à estrutura 
da escola, organização, segurança, professores/as compreensíveis, a 
proximidade à residência, entre outros.

O terceiro elemento que compõe o tripé de análise destaca a re-
lação do/a estudante da EJA com a aprendizagem de língua estrangeira 
moderna (LEM), principalmente quanto ao estudo da língua espanhola.

Os/as estudantes têm consciência de que no nosso cotidiano, 
a língua espanhola está presente principalmente no trabalho. Isso 
mostra a percepção que eles têm da globalização intricada ao uso 
de línguas estrangeiras, o que implica também na percepção em “ser 
cidadão do mundo”, que usa a linguagem como recurso para interferir 
ativamente no meio social, esteja onde estiver.

É inegável a valorização que os/as estudantes demonstraram 
quanto ao estudo de uma segunda língua (L2), ao serem questionados: 
“O conhecimento de uma segunda língua poderá ajudar nos seus proje-
tos futuros?” 21 estudantes, ou 83% responderam que sim, enquanto 
apenas 4 deles/as, ou 17%, responderam que não.

Ainda questionamos, para àqueles/as que responderam afirma-
tivamente, quais seriam esses projetos e as respostas variaram entre 
“trabalho”, “lazer”, “conhecer outros países e atuar como médico fora 
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do Brasil”, “crescimento profissional”, “compreender outras culturas”, 
“formação na área de computação”, “intercâmbio”.

Esses registros fazem-nos citar Leffa, defensor nato de que 
o domínio de outras línguas “é um direito individual do aluno com 
benefícios para a coletividade. [...] deixou de ser um luxo, concedido 
a poucos privilegiados com oportunidade de viajar para o exterior, 
para se tornar um direito de todos e uma prioridade nacional” (LEFFA; 
IRALA, 2017, p. 35).

Por isso, acreditamos que negar o estudo de outras línguas aos 
estudantes da EJA, tal como garantidos no currículo em movimento, 
interfere no desenvolvimento de nossa nação. Não é um problema 
individual, um fator de exclusão, isolado, já que impossibilita os indiví-
duos de exercerem sua cidadania.

Outra marca da representatividade do espanhol na vida dos/as 
estudantes é perceptível na escolha da língua estrangeira que preten-
dem para prestar o exame do Enem: 75% dos/as entrevistados/as de-
monstraram desejo na prestação do exame e quanto à escolha da língua 
estrangeira houve destaque para o inglês, uma vez que 40% fizeram esta 
opção, compreensível uma vez que, muitos têm contato com o ensino 
da língua inglesa em vários momentos de suas trajetórias escolares.

Gráfico 2 – Opção de Língua Espanhola no Enem. 
Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Entretanto, deve-se ressaltar a representatividade do espanhol, 
que em que pese não fazer parte da trajetória escolar de grande parte 
dos participantes, figurou com representatividade considerável, 25% 
que fizeram a opção pelo idioma, e outros 10% que ainda encontram-
-se indecisos quanto ao inglês ou espanhol.

Resumidamente, elencamos os/as percepções dos/as estudan-
tes do 3º segmento da 3ª etapa do CED 06 de Taguatinga: têm cons-
ciência da importância do estudo de LE em suas vidas profissionais e 
acadêmicas; valorizam a escola como essencial para o desenvolvimen-
to de seus estudos; destacam como pontos negativos, a metodologia 
de alguns professores; sinalizam a opção do espanhol para o Enem 
(mesmo sem terem estudado na EJA), há opções pela língua inglesa 
também; reconhecem a presença do espanhol no cotidiano de suas 
vidas; projetam o uso da língua espanhola em seus projetos de futuro, 
para viajar, à trabalho, culturalmente, entre outros; declaram a pre-
sença do espanhol no cotidiano; seja em produtos industrializados, 
música ou no esporte; entendem e compreendem a língua espanhola, 
mesmo sem tê-la estudado sistematicamente na EJA.

As percepções dos gestores da IE que foram registradas por 
meio de uma entrevista semiestruturada. Destacamos os principais 
posicionamentos: preocupam-se com a qualidade de ensino da EJA da 
escola, seja propondo melhorias metodológicas, como melhorias na 
estrutura física da escola; promovem a autonomia e respeitam a diver-
sidade da clientela atendida; demonstram interesse na implementação 
da oferta do espanhol na EJA; compreendem que a escola não está 
cumprindo a proposta do currículo em movimento do DF no que tange 
a oferta do espanhol para o terceiro segmento; apontam ausência de 
medidas operacionais, por parte da regional de ensino de Taguatinga, 
quanto a não oferta do espanhol na EJA; reconhecem o problema do 
livro didático que disponibiliza capítulos de LE do inglês e do espa-
nhol para a EJA do terceiro segmento. Em linhas gerais, percebe-se, 
ao analisar os resultados, a total consonância entre a abordagem do 
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estudo da LE num contexto sociointeracional proposta pelo currículo 
em movimento e o discurso dos sujeitos da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na prática é necessário fundamentar, organizar e sistematizar 
legalmente o ensino do espanhol na modalidade da EJA, já que na 
SEEDF carecem de ações que resultaram na efetiva implementação do 
ensino da língua espanhola nas escolas de EJA do DF. Portanto, res-
saltamos a importância do o estudo da legislação e ampla divulgação 
na comunidade escolar. É de suma importância compreendermos o 
discurso político e cultural da sociedade em cada época específica, 
pois este discurso se reflete nos textos legais e imprime neles toda 
uma concepção pedagógica preponderante que sobressaiu diante de 
outras que foram suprimidas.

E essas discussões devem começar, inclusive, pelas instituições 
responsáveis pela formação dos licenciados. Disciplinas da EJA devem 
ser incluídas em seus currículos com estágios supervisionados na mo-
dalidade. Concomitantemente, conhecer melhor o contexto pessoal, 
social, cultural e histórico é essencial para respeitar as especificidades 
da modalidade da EJA. Também é essencial para exigir o cumprimento 
de direitos resguardados por documentos que representam resultados 
de lutas sociais ao longo da história da proposta do ensino do espanhol 
no Brasil e no DF.

Sugere-se encaminhar sugestões e reflexões em instâncias 
superiores ao da escola, seja da SEEDF, como da justiça do DF: como a 
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga (Cret), a Coordenação 
da Educação de Jovens e Adultos (Coeja), a Promotoria de Justiça de 
Defesa da Educação (Proeduc), entre outros. Mas principalmente, que 
a discussão seja iniciada no CED 06 de Taguatinga com toda a comuni-
dade escolar.
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E finalmente, propõe ações urgentes como: a publicação e 
debate dos documentos que norteiam o estudo da língua estrangeira 
moderna no segmento pesquisado; o envolvimento com os movi-
mentos populares do DF e organizações civis e plenárias nacionais e 
internacionais a fim de incluir na pauta o estudo de espanhol na EJA; 
assim como a promoção de análises sobre a historicidade da língua 
espanhola para compreender sua marginalização e não oferta na EJA.

É um longo caminho, contudo, concretiza proposta metodológi-
ca de educação conforme a concepção de Freire (2003), “uma educação 
transformadora, emancipadora, autônoma e reivindicativa” (FREIRE, 
2003, p. 25-26). Acreditando ser possível, por meio de estudos de LE 
e ao exigir direitos garantidos na legislação da EJA, que o/a discente 
possa perceber-se como cidadão do mundo e que a partir disso, tenha 
uma maior compreensão de si como sujeito, da sociedade em que está 
inserido bem como das suas relações com outras culturas.
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OUTSIDERS NA EJA:  
POR UM FUTURO DE POSSIBILIDADES

Mariana Teodoro Nascimento

RESUMO
O presente artigo é parte de uma pesquisa em andamento intitulada Out-
siders na EJA – mulheres e o papel da escolarização no equilíbrio de poder 
frente às desigualdades de gênero. O objetivo deste texto é explicitar como as 
pessoas não escolarizadas no ensino obrigatório, e mais especificamente as 
mulheres, ainda são colocadas como outsiders na sociedade atual, pois, além 
de carregarem estigmas, também são potencialmente excluídas de alguns 
espaços, especialmente quando são perpassadas por outras opressões como 
gênero, classe e raça. Ao compreender como a sociedade olha para esses 
sujeitos e como os mesmos olham para si, se espera que os docentes, educa-
dores e pesquisadores tenham um olhar mais direcionado para as trajetórias 
desses estudantes. Serão utilizados dados sobre escolarização e ocupação da 
Pnad contínua e o conceito de figuração do tipo estabelecidos-outsiders de 
Norbert Elias.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Interseccionalidade. Estabe-
lecidos-Outsiders. Mulheres na EJA.

INTRODUÇÃO

Em um cenário de crise e desemprego, as pessoas menos favo-
recidas são as primeiras a sofrerem as consequências. De acordo com 
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o Pnad de 2020 é possível observar que as primeiras atingidas pelo 
desemprego foram as menos escolarizadas (IBGE, 2020a).

Isso não acontece por essas pessoas não terem a capacidade 
para exercerem suas funções, considerando que já estão inseridas no 
mundo do trabalho. Um dos motivos que pode ocasionar essa situação 
é a maneira como esse grupo é visto socialmente, pois carrega estigmas 
e preconceitos que faz com que os sujeitos pertencentes a ele, sejam 
preteridos em relação ao grupo mais escolarizado, além de ocuparem 
trabalhos menos valorizados.

Em um momento em que o mundo todo é assolado por uma 
crise sanitária e econômica, como resultado do surgimento da pan-
demia de covid-19, muitas discussões surgem sobre a instabilidade 
gerada e o desalento que grande parte da sociedade vem sofrendo. 
Dessa maneira é impossível não atrelar essa discussão à trajetória des-
ses sujeitos, no sentido de compreender como os mesmos constituem 
suas identidades e por que ainda são mantidos como outsiders em 
determinados espaços.

Para que isso ocorra, é oportuno considerar que as pessoas de 
15 anos ou mais, que não concluíram a Educação Básica, são alunos 
potenciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA). São sujeitos que não 
frequentaram a escola, ou que frequentaram e evadiram em algum 
momento da sua trajetória escolar. Dessa maneira as experiências dos 
alunos da EJA e das pessoas que não se escolarizaram, por mais únicas 
e singulares que sejam, se assemelham em relação a evasão.

Sendo assim, o presente texto visa explicitar como os alunos da 
EJA, e mais especificamente as mulheres, carregam o estigma que os faz 
serem potencialmente excluídos de alguns espaços na sociedade atual.
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A EJA COMO MODALIDADE PARA GRUPOS OUTSIDERS

A partir da constituição de 1988 a educação passa a ser consi-
derada um direito social e subjetivo, devendo ser garantido a todos, 
sem distinção, objetivando o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. Ao ser um direito estendido a todos, a EJA passa a ser considerada 
uma modalidade da Educação Básica.

Sabe-se que a EJA visa garantir o acesso à educação àqueles 
que por algum motivo não conseguiram se escolarizar pelo ensino 
obrigatório, tendo como destaque a educação como direito básico que 
foi negado durante um período a uma parcela da população.

Porém, ao contrário do que se possa imaginar, segundo Oliveira 
(1999) a Educação de Jovens e Adultos não é uma modalidade que 
está ligada exclusivamente à condição de não crianças dos estudantes, 
mas pela condição de exclusão nas quais se encontram, nos aspectos 
socioeconômicos, educacionais e culturais. Sendo assim, é possível 
encarar como uma modalidade que visa a superação de exclusões 
sistemáticas da sociedade. Para que essa seja uma experiência bem 
sucedida é necessário que os professores, gestores e pesquisadores 
se empenhem para compreender melhor essas exclusões, estudando 
a vivência dos estudantes, para que suas necessidades norteiam as 
propostas político-pedagógicas.

Todavia, não é possível que isso aconteça considerando apenas o 
indivíduo isolado, pois o que existe, segundo Elias (2006), é uma figura-
ção ou configuração social, e ao observá-la é possível analisar como um 
grupo de indivíduos se comporta dentro de uma determinada figuração.

O modo de sua vida conjunta em grupos grandes e 
pequenos é, de certa maneira, singular e sempre co-de-
terminada (sic) pela transmissão de conhecimento de 
uma geração a outra, portanto por meio do ingresso do 
singular no mundo simbólico específico de uma figura-
ção (ELIAS, 2006, p. 25).
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Sendo assim, ao se constituir individualmente o sujeito já 
está inserido em uma figuração codeterminada. Essas figurações são 
formadas a partir da relação de interdependência entre as pessoas 
que formam as sociedades. À medida que os sujeitos se inserem no 
mundo, passam a agir de modo que se adequem ao mesmo, havendo 
uma complexa relação entre indivíduo e sociedade.

Elias e Scotson (2000) apresentam o conceito de figuração do 
tipo estabelecidos-outsiders a partir da análise de um estudo feito 
em uma pequena comunidade de Winston Parva, em que integrantes 
da classe trabalhadora, um grupo coeso que compartilhava valores e 
comportamentos, se sentiam superiores em relação ao grupo de tra-
balhadores recém-chegados na vizinhança.

O autor analisa como o grupo já estabelecido tem uma autoi-
magem de superioridade e maior valor humano ao se comparar com 
o grupo outsider. Um grupo já estabelecido consegue estigmatizar o 
outro por aquele estar alocado em um espaço de poder, principalmen-
te pela coesão entre os pertencentes e a vontade de manter as normas 
já determinadas.

Pode-se dizer que os alunos da EJA fazem parte de um público 
historicamente estigmatizado, considerando que é composto em sua 
maioria, por trabalhadores, pobres que se autodeclaram pretos ou 
pardos (IBGE, 2020b) que se somam a estigmatização em relação às 
pessoas analfabetas e não escolarizadas. Dessa maneira, observa-se 
que, como grupo social, não fazem parte do grupo de elite estabelecido 
historicamente no Brasil, construído com base em valores classistas, 
colonialistas e escravocratas, e que detinha o direito à uma escolariza-
ção de qualidade durante a infância, ou seja, os aspectos socioeconô-
micos, educacionais e culturais valorizados pela classe dominante, não 
são os que contemplam a maioria dos estudantes da EJA.

Existem medidas garantidas na legislação atual que abarcam as 
especificidades citadas, como a garantia de oferta em período notur-
no, uma organização curricular e metodológica mais flexível que a do 
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ensino obrigatório, a possibilidade de um ensino mais acelerado e a 
certificação via Encceja.

Porém, o que se pode perceber a partir dos dados da Pnad de 
2019, é que essas medidas não estão sendo suficientes para garantir 
que os estudantes voltem e permaneçam na escola. Segundo a Pnad de 
2019 mais da metade dos adultos (51,2% ou 69,5 milhões de pessoas) 
de 25 anos ou mais não completaram a etapa do Ensino Médio e 10,1 
milhões das pessoas (20%) de 14 a 29 anos não completaram alguma 
etapa da Educação Básica, porém, esses alunos potenciais da EJA não 
estão se matriculando na modalidade, pois segundo o Inep, também 
de 2019, a taxa de matrícula na modalidade caiu 7,7% (IBGE, 2020f).

Sabe-se que para garantir o direito à educação, é necessário 
alguns parâmetros básicos como o investimento, a qualidade, e a for-
mação dos profissionais. Demandas que carecem de investimento pú-
blico. Porém, o que se percebe é que os incentivos direcionados para a 
modalidade são pequenos. Entre 2016 e 2019 o orçamento pago para 
a EJA declinou de 485,4 milhões para 2,4 milhões (BRASIL, s.d.).

O investimento destinado a essa modalidade, além de garantir 
os aspectos materiais para o exercício cotidiano em sala de aula, tam-
bém deveria ser utilizado para o fomento, campanhas e propagandas 
em larga escala com o intuito de incentivar os estudantes a voltarem 
a estudar.

O que se pode observar é que, considerando a taxa de escola-
rização das pessoas nos dias atuais, a partir da constituição de 1988, 
com a extensão e obrigatoriedade de ensino, houve uma difusão da 
ideia de direito à educação vinculada ao ensino infantil, fundamental 
e médio e essa compreensão não se estendeu à Educação de Jovens 
e Adultos. Dessa maneira muitos pais que não tiveram acesso à 
educação obrigatória durante a sua infância, reivindicam o direito à 
educação para os filhos sem reivindicar o mesmo para si. Observa-se 
um movimento que pretere a educação de jovens adultos em relação à 
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oferta da Educação Infantil, por exemplo, por haver uma maior pressão 
social (DI PIERRO, 2008).

Ao colocar a EJA como destaque para a efetivação do direito à 
educação têm-se a possibilidade de valorizar e compreender a impor-
tância de uma educação ao longo da vida, e não apenas como uma 
educação que tenha como único objetivo “moldar o adulto” para de-
senvolver economicamente a sociedade na qual estão inseridos, mas 
objetivando um desenvolvimento integral do ser humano e sua plena 
participação na sociedade, como está estabelecido na Declaração de 
Hamburgo de 1997:

Art. 1º – [...] reafirmamos que apenas o desenvolvimen-
to centrado no ser humano e a existência de uma so-
ciedade participativa, baseada no respeito integral aos 
direitos humanos, levarão a um desenvolvimento justo 
e sustentável. A efetiva participação de homens e mu-
lheres em cada esfera da vida é requisito fundamental 
para a humanidade sobreviver e enfrentar os desafios 
do futuro.
Art. 2º – A educação de adultos, dentro desse contexto, 
torna-se mais que um direito: é chave para o século 
XXI; é tanto conseqüência (sic) para o exercício da cida-
dania como condição para uma plena participação na 
sociedade. [...] é um poderoso argumento em favor do 
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, 
da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvi-
mento socioeconômico e científico, além de ser um 
requisito fundamental para a construção de um mundo 
onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz 
baseada na justiça [...] (UNESCO, 1998, p. 3).

Outro aspecto importante a ser salientado é que, o baixo in-
vestimento, a escassa visibilidade da EJA nas discussões sobre políticas 
públicas, se refletem na pouca presença da temática nos cursos de 
graduação e formação continuada. Sendo assim, muitos professores 
que atuam na modalidade não têm o conhecimento necessário para 
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abarcar as especificidades dos estudantes, fazendo com que apliquem 
metodologias do ensino obrigatório.

A falta de compreensão sobre a trajetória de exclusão desses 
estudantes e a pouca valorização dos conhecimentos que os mesmos 
adquiriram fora do ambiente escolar, podem ser fatores que contri-
buem com a falta de interesse em retornar aos estudos ou permanece-
rem na modalidade, aumentando a condição de exclusão dos mesmos.

FALTA DE ESCOLARIZAÇÃO: ESTIGMAS E EXCLUSÃO

Segundo o IBGE (2019) as pessoas com o Ensino Superior 
completo tinham rendimento médio mensal de R$5.108, enquanto os 
trabalhadores sem instrução ganhavam R$918. Em 2020, um ano em 
que o mundo inteiro foi assolado por uma pandemia que não impac-
tou apenas a saúde e qualidade de vida das pessoas, como também 
desestabilizou o cenário econômico por conta da incapacidade do 
sistema capitalista se manter sem se basear no lucro e na exploração 
dos setores menos favorecidos, o desemprego, o trabalho informal e 
a precarização trabalhista aumentaram consideravelmente. Segundo o 
Pnad de 2020, a taxa de desocupação entre as pessoas que tinham o 
Ensino Médio incompleto era 24,3% superior aos dos demais níveis de 
instrução (IBGE, 2020d).

Em relação aos níveis de desocupação é importante destacar 
que além dos menos escolarizados, as mulheres, os negros e os pardos 
também são mais afetados durante esse momento de crise. E por que 
isso acontece?

Ao se traçar um paralelo entre escolaridade e desocupação é 
possível perceber certa similaridade nessas questões. O Pnad Educa-
ção de 2019 aponta que entre as pessoas que se declararam pretas 
e pardas o índice de analfabetismo era de 8,9%, enquanto para as 
pessoas que se declararam brancas era de 3,6%. Das 10,1 milhões de 



911COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

pessoas que não completaram alguma das etapas da Educação Básica, 
71,7% se autodeclararam pretas ou pardas (IBGE, 2020b).

Porém, isso não acontece em relação ao gênero. A taxa de 
analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais entre as mulheres é 
de 6,3% enquanto para os homens é de 6,9%. Entre as pessoas com 
mais de 25 anos que terminaram ao menos a etapa do ensino bási-
co obrigatório a taxa é de 51% entre as mulheres e 46,3% entre os 
homens, as mulheres de 25 anos ou mais têm em média 9,6 anos de 
estudos, enquanto os homens da mesma faixa etária têm 9,2 anos de 
estudo. Entre as pessoas de 14 a 29 anos que não frequentam a escola 
(por terem abandonado ou por nunca terem frequentado), as mulhe-
res representam 41,7% do total, enquanto os homens 58,3% (IBGE, 
2020b). Dessa maneira há uma discrepância em relação aos índices 
de escolarização e a taxa de desocupação. Os homens desocupados 
representavam 12,8% enquanto as mulheres representavam 14,6%.

Durante a pandemia de covid-19, foram evidenciadas as 
diferenciações em relação ao gênero presentes na sociedade. A esco-
larização não se configura como uma justificativa para se pensar na 
alta taxa de desocupação e desemprego entre as mulheres. O que se 
pode observar durante esse período, é que as atividades relacionadas 
à reprodução da vida e do trabalho ainda são designadas às mulheres, 
e dessa maneira, com grande parte das escolas fechadas e com a ne-
cessidade de se cuidar das pessoas que são consideradas como parte 
do grupo de risco, as mulheres precisam se dedicar aos cuidados das 
crianças, dos enfermos e do seu próprio lar (OLIVEIRA, 2020).

O que importa salientar nessa questão é que o trabalho é uma 
via para se compreender e se constituir como ser humano. É através 
dele que o homem se apropria, compreende, se insere e modifica o 
mundo (MARX; ENGELS, 1989). Através do salário, fruto de seu tra-
balho, é que as pessoas podem consumir os produtos básicos para 
a sua subsistência e consumir experiências que a inserem em novas 
relações, hoje pautadas e guiadas pelos valores neoliberais. Em uma 
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sociedade letrada, em que a pessoa não escolarizada é preterida em 
relação a quem completou o ciclo de escolarização, em que o acesso 
a determinados espaços são vetados e que há um estigma presente 
nas relações desses indivíduos, é necessário investigar como se dá a 
construção da identidade dos mesmos.

AS MULHERES E A INTERSECCIONALIDADE DA OPRESSÃO 

Considerando as desigualdades presentes na sociedade, e que 
se encontram também na escola, relacionadas a raça, classe e gênero, 
é necessário compreender como essas questões afetam a escolariza-
ção das pessoas vitimadas por essas opressões, inclusive negando a 
elas o direito à educação em algum período de suas vidas.

Segundo o Pnad de 2019 o principal motivo para a evasão es-
colar estava na necessidade de trabalhar (39,1%) e em seguida a falta 
de interesse (29,2%) (IBGE, 2020b). Esses dados evidenciam o caráter 
classista por detrás da escolarização. O sistema de ensino segue fa-
lhando com uma parcela da população, e a partir de uma perspectiva 
sociocultural (DAYRELL, 1996) pode-se inferir que seria por não con-
siderar as especificidades desses estudantes que precisam conciliar 
trabalho com estudos para sobreviver dentro do sistema capitalista, 
e aos quais é desvalorizada a bagagem cultural que difere da cultura 
dominante valorizada na escola.

Já a evasão das mulheres perpassam por marcadores de gênero, 
como a gravidez precoce, a atribuição das tarefas de cuidado e afazeres 
domésticos, além é claro, dos motivos já citados como desinteresse e a 
necessidade de trabalhar fora de casa.

Os motivos que direcionam os indivíduos ao abandono escolar, 
se firmam nos motivos que os fazem voltar. Os sujeitos, mesmo tendo 
motivações diversas e singulares que marcam suas trajetórias, em sua 
grande maioria, voltam para os estudos com o intuito de conseguir 
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melhores trabalhos e remunerações. As mulheres apontam também 
a necessidade de ajudar os filhos nas atividades escolares e conseguir 
autonomia econômica (ORO; WESCHENFELDER, 2010).

Souza e Fonseca (2008) apontam que a trajetória das mulheres 
trabalhadoras estudantes da EJA é marcada pelas dificuldades relacio-
nadas às tarefas de cuidado e como que tiveram que preterir a escola-
rização para exercerem “o papel delas na sociedade” e, ainda porque 
muitas pessoas diziam que “estudos não eram coisa de mulher”.

É necessário salientar a importância de perceber o estudante 
da EJA na sua situação de classe, pois segundo o Pnad de 2019 os 
principais motivos que acarretam a evasão escolar estariam ligados à 
renda, tanto pela dificuldade ao acesso à escola, quanto pela difícil 
conciliação entre trabalho e estudos (IBGE, 2020e).

Porém essas pessoas não são apenas trabalhadores. São sujei-
tos integrais. A demanda potencial da EJA é constituída por mais de 
70% de estudantes negros, mas pouco se vê em relação a medidas 
educacionais e propostas pedagógicas que colocam a raça como uma 
questão importante nessa modalidade. O mesmo percebe-se na situa-
ção das discussões de gênero, que é resumida pela situação da mulher 
e sobretudo a sua condição de mãe (CARREIRA, 2014).

Sabe-se que o conceito de gênero vai muito além de uma ques-
tão situacional. Para Joan Scott (1995), gênero é uma percepção sobre 
as diferenças sexuais hierarquizadas dentro de uma relação de poder. 
Para Judith Butler (2020), gênero é um ato performativo que produz 
significados, através de gestos, roupas e signos, estando ligado dire-
tamente à cultura, constituindo-se como um fenômeno inconstante e 
contextual. As duas autoras evidenciam o caráter de construção social 
por trás do gênero e mostram a necessidade de utilizá-lo como catego-
ria de análise histórica, buscando desconstruir questões relacionadas 
aos papéis de gênero que são constantemente naturalizadas.

As mulheres da EJA não se constituem apenas como traba-
lhadoras. São atravessadas por diversas situações e opressões que 
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moldaram suas escolhas, trajetórias, maneiras de se enxergarem na 
sociedade e que impactam inclusive em suas vivências escolares.

Para compreender a constituição dessas mulheres é necessário 
abarcar outras questões que compõem a identidade desses indivíduos. 
Em 1989, a norte-americana Kimberlé Crenshaw cunhou o conceito de 
interseccionalidade, com o intuito de analisar as condições estruturais 
que atravessam os diferentes corpos, situações e posições à medida 
que as experiências que regem esses corpos são frutos de uma estru-
tura por vezes opressora (AKOTIRENE, 2019).

Dessa maneira, é possível resgatar o conceito de figuração do 
tipo estabelecidos-outsiders de Elias e Scotson (2000), para evidenciar 
que, assim como as pessoas não escolarizadas são estigmatizadas e 
impedidas de acessar determinados locais, as mulheres se encontram 
na mesma condição, de maneira a interseccionar as opressões que se 
encontram em uma sociedade estruturada com base machista, escra-
vocrata, conservadora, racista e educacionista.

Através da história das políticas públicas para a Educação de 
Jovens e Adultos, é possível observar como esse grupo foi visto como 
incapaz, sendo o analfabetismo colocado como um “mal a ser derro-
tado”. Galvão e Di Pierro (2012) apontam como são atribuídas cargas 
negativas ao termo analfabeto, marcando as relações desse grupo de 
estigmas e preconceitos, delimitando muitas vezes as identidades dos 
integrantes naquilo que lhes falta em sua constituição.

Essas estigmatizações, além de marcarem a identidade dessas 
pessoas e colocá-las em uma situação de inferioridade em comparação 
ao grupo alfabetizado, também veta a participação dos mesmos em 
determinados locais, tanto pela marca em sua autoestima, como pelo 
“padrão” a ser atingido para sua inserção.

Os sucessivos constrangimentos e experiências de 
discriminação levam à corrosão da auto-estima (sic) 
dos indivíduos, que acabam assumindo a identidade 
deteriorada e assimilando ao próprio discurso as me-
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táforas depreciativas formuladas pelas elites letradas e 
difundidas pelos meios de comunicação social, [...] den-
tre as quais a mais recorrente é aquela que identifica o 
analfabetismo à “escuridão” da “cegueira”, o analfabeto 
“cego”, e a alfabetização à redentora “retirada da venda 
dos olhos” e saída das trevas da ignorância (GALVÃO; DI 
PIERRO, 2012, p. 24).

Por mais que nesse contexto as autoras citadas estejam falan-
do das pessoas analfabetas, é importante destacar que esse estigma 
de incapacidade, e/ou o determinismo da identidade por aquilo 
que lhes falta, também podem estar presentes nas pessoas que não 
se escolarizaram no ensino obrigatório, considerando que após a 
massificação do ensino e o aumento da escolaridade dos brasileiros, 
o Ensino Médio e até mesmo o Ensino Superior, são consideradas 
etapas básicas a serem cumpridas.

É possível perceber como os valores neoliberais se fazem pre-
sentes nessa questão à medida que se observa diversos “incentivos” 
vindos de programas de financiamento privado e bolsas em cursos de 
graduação, vendendo para todos os sujeitos a chance de um futuro 
escolarizado e colocando a culpa no demérito individual daqueles que 
não conseguiram alcançá-lo.

Conhece-se também as diversas estigmatizações relacionadas 
às mulheres. Beauvoir (1949) exemplifica evidenciando como as dife-
renças corporais foram usadas para colocar a mulher em um lugar de 
subordinação. Até hoje o corpo ainda é hostilizado assim como suas 
reações e emoções, e pontua “o mais medíocre dos homens julga-se 
um semideus diante das mulheres” (BEAUVOIR, 1949, p. 21).

Elias (2006) ressalta que, para se manter estabelecido, o grupo 
precisa levantar uma espécie de barreira emocional, com o objetivo de 
cerrar fileiras e não permitir que os outsiders avancem. Para que isso 
ocorra é necessário que os membros se submetam a determinadas 
normas e que perpetuem a estigmatização do outro grupo.
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O autor aponta que é possível observar a inflexibilidade emo-
cional dos estabelecidos para com os outsiders utilizando o exemplo 
de raça nos EUA. Considerando que mesmo que a legislação garanta 
que os grupos de pessoas que foram escravizadas sejam tratadas pela 
lei de maneira “igual”, ainda há o preconceito erguido por essa barreira 
emocional que atribui a essas pessoas um valor humano inferior. Ou 
seja, os sentimentos não acompanham o ordenamento jurídico.

Observa-se a mesma questão relacionada às mulheres e as pes-
soas não escolarizadas. Por mais que não existam leis que restrinjam 
suas possibilidades, há mecanismos que os mantém como outsiders 
em algumas relações, principalmente no que tange a divisão dos papéis 
que devem ser desempenhados por homens e mulheres na sociedade 
e o valor atribuído ao ensino escolarizado e não ao conhecimento 
advindo das práticas cotidianas e populares.

É importante salientar também que à medida que o grupo 
estabelecido busca preservar esse sentimento de superioridade estig-
matizando o outro grupo, os outsiders, com frequência, internalizam 
essa estigmatização, alimentando um sentimento de inferioridade. As 
opressões e humilhações constantes, causadas pela própria condição 
de outsider, pode se tornar um modulador da subjetividade do indi-
víduo. Da mesma maneira que já foi destacado como essa condição 
pode impactar a autoestima dos analfabetos é possível observar o 
mesmo em relação às mulheres:

Quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é 
mantido numa situação de inferioridade ele é de fato 
inferior; mas é sobre o alcance da palavra ser que 
precisamos entender-nos; a má fé consiste em dar-lhe 
um valor substancial quando tem o sentido dinâmico 
hegeliano: ser é ter-se tornado, é ter sido feito qual se 
manifesta. Sim, as mulheres, em seu conjunto, são hoje 
inferiores aos homens, isto é, sua situação oferece-lhes 
possibilidades menores (BEAUVOIR, 1949, p. 21).
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Na figuração do tipo estabelecidos-outsiders dentro da so-
ciedade patriarcal, as mulheres se constituem como seres humanos 
outsiders de determinados espaços, especialmente as mulheres não 
escolarizadas. Porém, Elias e Scotson (2006) ressaltam que nenhum 
indivíduo é determinado. Dessa maneira as mulheres estabelecem 
diversas figurações, podendo modificar seu lugar funcional e também 
tensionando as relações que podem mantê-las fora desses espaços.

Sendo assim, é possível pensar de que maneira a escolarização 
pode vir a contribuir em transformações individuais, mas sem perder 
a perspectiva que também se faz necessário pensar em modificações 
estruturais.

CONCLUSÃO

Através do presente texto foi possível compreender sucinta-
mente como os alunos e os alunos potenciais da EJA são vistos como 
um grupo outsider em determinados espaços. Isso se dá por conta 
da forte estigmatização presente na sociedade que faz com que os 
indivíduos que não estão inseridos no grupo estabelecido (que atribui 
a si mesmo características de maior valor humano), tenham suas ca-
racterísticas ressaltadas como inferiores.

Em uma sociedade machista, racista e educacionista, é possível 
identificar como essas estigmatizações, além de vetarem a entrada em 
alguns espaços, faz com que esses indivíduos internalizem essa infe-
rioridade, afetando sua autoestima, suas experiências e sua trajetória 
de vida.

Nesse sentido, quando a escola trata os desiguais de maneira 
igual, acaba consagrando as desigualdades de origem social. Para que 
isso não ocorra, seria necessário que a escola considerasse os alunos 
como sujeitos socioculturais, superando a visão homogeneizadora do 
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sistema escolar, compreendendo as diferenças dos sujeitos envolvidos 
no processo educativo (DAYRELL, 1996).

Espera-se que através dessa exposição seja possível acender 
uma luz dentro dos docentes e dos responsáveis pela execução de polí-
ticas públicas, para que se observe mais a trajetória desses estudantes 
(e possíveis estudantes), para que a escola não se coloque (ainda mais) 
como uma instituição excludente. Considerando que a sociedade já os 
exclui sistematicamente, é necessário que a escola se coloque como 
local de acolhimento e possibilidades.
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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade identificar o perfil identitário e so-
ciocultural dos sujeitos da EJA, em uma escola no município de Bom Jesus 
da Lapa-BA, onde buscamos identificar quais foram os motivos que fizeram 
estes não terem frequentado ou evadido à escola quando mais jovens e quais 
são os motivos que fizeram eles retornarem à mesma. Utilizamos abordagem 
qualitativa, onde foi feito uma observação em uma turma de alfabetização, 
na modalidade EJA e na oportunidade aplicamos também um questionário 
para a educadora da turma. O que nos originou fazer essa pesquisa de campo 
foi uma proposta avaliativa do componente curricular de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) realizado no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universi-
dade do Estado da Bahia – Uneb campus XVII. Para o desenvolvimento deste 
trabalho foi realizado um estudo bibliográfico, seguido de uma observação 
não participante, fundamentamos essa temática com relatos dos educandos 
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em uma roda de conversa, desse modo podemos compreender quem são 
esses sujeitos, onde eles se encontram e em quais condições.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Sociocultural. Identidade. 
Formação.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade identificar o perfil identi-
tário e sociocultural dos sujeitos da EJA, em uma escola no município de 
Bom Jesus da Lapa-BA, onde buscamos identificar quais foram os motivos 
que fizeram estes não terem frequentado ou evadido à escola quando 
mais jovens e quais são os motivos que fizeram eles retornarem à mesma. 
Utilizamos abordagem qualitativa, onde foi feito uma observação em uma 
turma de alfabetização, na modalidade EJA e na oportunidade aplicamos 
também um questionário para a educadora da turma.

O que nos originou fazer essa pesquisa de campo foi uma 
proposta avaliativa do componente curricular de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) realizado no curso de Licenciatura em Pedagogia da 
Universidade do Estado da Bahia – Uneb campus XVII. Para o desenvol-
vimento deste trabalho foi realizado um estudo bibliográfico, seguido 
de uma observação não participante, fundamentamos essa temática 
com relatos dos educandos em uma roda de conversa, desse modo po-
demos compreender quem são esses sujeitos, onde eles se encontram 
e em quais condições.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

A educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de 
ensino destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso 
à educação na escola convencional, num dado período de suas vidas. 
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Sendo assegurada na Constituição federal de 1988, no artigo 208 a 
“oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria” (BRASIL, 1988, p. 56).

De acordo com Araújo (2020) a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) como construção sociocultural e educacional surge como con-
dição necessária e com objetivo de garantir aos sujeitos a igualdade 
de oportunidade de acesso á educação que historicamente se tornou 
condição sine qua non para pleno exercício da cidadania, das práticas 
sociais e para o mundo do trabalho.

As políticas públicas em educação de Jovens e Adultos é uma 
conquista especialmente para a sociedade civil que de modo orga-
nizado lutaram e lutam por esse direito, como afirma Fávero (2011) 
que a aprendizagem não é só um fator de desenvolvimento pessoal 
e de direito à cidadania, mas também é condição da participação dos 
indivíduos na construção de sociedades mais democráticas. Entretanto 
o grande questionamento nos inquieta dentro dessa temática: quem 
são e onde estão os sujeitos que por diversos motivos não tiveram o 
acesso à educação formal? Sendo o termo educação aqui entendido 
como a institucionalizada.

Para tanto é necessário levar em consideração o contexto his-
tórico, social e político em que o cenário educacional está inserido. 
Percebe-se que desde séculos passados, na primeira Constituição de 
1891, a educação foi tratada com descaso para com as camadas po-
pulacionais, dando atenção especial ao ensino secundário e superior, 
deixando às margens do analfabetismo grande parte da população, 
onde cerca de 72% desta se encaixava neste quadro. Segundo Haddade 
e Di Pierro (2000, p. 109):

A constituição de 1891, primeiro marco legal da Repúbli-
ca Brasileira, consagrou uma concepção de federalismo 
em que a responsabilidade pública pelo ensino básico 
foi descentralizada nas Províncias e Municípios. À União 
reservou-se o papel de “animador”, dessas atividades, 
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assumindo uma presença maior no ensino secundário 
e superior. Mas uma vez garantiu-se a formação das 
elites em detrimento de uma educação para as amplas 
camadas sociais marginalizadas.

O sistema de ensino está imbricado nas estruturas da sociedade 
capitalista, que dividindo a sociedade em classes, a classe dominante 
que detém o poder se apropria dos conhecimentos, negando grande 
parcela da população uma educação que visa sua emancipação. Para 
Arroyo (2017, p. 24):

Ocultar as classes fez e faz parte da luta de classes em 
que políticas públicas e até as Diretrizes Curriculares 
enredam-se. Se algum traço esteve persistente no nosso 
sistema escolar – da educação da infância à universida-
de – foi o de ter reproduzido as hierarquias de classe, 
gênero, raça, etnia, as hierarquias de homens-mulheres, 
negros-brancos, pobres-ricos, capital-trabalho. A EJA foi 
e é um dos níveis-espaços escolares onde essas hierar-
quias foram e são mais nítidas.

Desse modo a modalidade de ensino de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) visa reparar, pelos menos amenizar os danos de um en-
sino que ao invés de incluir, exclui grande parte do seu alunado, assim 
como o modo econômico vigente, pois muitas das vezes, os sujeitos 
especialmente da classe trabalhadora não veem outra maneira, a não 
ser abandonar seus estudos para ingressarem no mercado de trabalho.

QUEM SÃO OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS?

Pensando em quem são os sujeitos da EJA, Arroyo (2017) carac-
teriza as pessoas que procuram a modalidade da EJA, como “passagei-
ros da noite”, adolescentes, jovens e adultos que vão à escola depois 
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de uma intensa jornada de trabalho, sempre em ônibus e de volta 
para suas casas nas periferias, são indivíduos que por um ou diversos 
motivos foram vítimas das mazelas sociais estagnadas na sociedade. 
Como menciona Arroyo (2017, p. 28):

Que vão chegando à vida adulta e os percursos de pas-
sageiros da cidade e dos campos que carregam desde 
crianças não mudam. Perseguem. Que a sociedade, o 
progresso, a Modernidade, o Move não os move, não 
lhes toca, não muda seus percursos de sobreviver na 
cidade e nos campos.

Vale destacar o perfil dos educandos/as dessa modalidade, 
são sujeitos da classe pobre que frequentemente, são as que ocupam 
profissões como: faxineira, babá, doméstica, jardineiro etc. Segundo 
Arroyo (2017) esses são passageiros do amanhecer, deslocam dos 
bairros e das vilas para o trabalho nos “bairros-bens” como pedreiros, 
limpadores/as de ruas, de escritórios, ou como serventes nas escolas, 
nos espaços públicos. Nesse contexto, a compreensão as perspectivas 
históricas aponta que entre as formas de resistência está na garantia 
através de processos educativos escolares e não escolares que sejam 
capaz de trazer esses segmentos perspectivas educacionais para além 
do conteudíssimo com fim em si mesmo, mas processo educativos 
que atendam para os aspectos identitários1 e multicultural2 desse 
segmento social.

São sujeitos que em uma determinada época de suas vidas não 
conseguiram frequentar a escola formal, seja por falta de oportuni-

1  Segundo Hall (2014), a identidade é simplesmente aquilo que se é: “sou brasilei-
ro”, “sou negro”, sou heterossexual” “sou jovem” “sou homem”. Identidade assim 
concebida parece uma positividade (“aquilo que sou”), uma característica indepen-
dente, um “fato” autônomo. Nessa perspectiva, a identidade só tem referência a si 
próprio: ela é autocontida e autossuficiente.
2  Stuart Hall (2003) destaca para o cuidado na utilização de termos como multicul-
turalismo, pluralismo cultural, raça, etnicidade, identidade, diáspora, os quais ele, só 
podem ser utilizados “sob rasura”.
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dades, ou por vários outros motivos, como, por exemplo: por não ter 
uma escola próximo de suas casas e não ter acesso a transporte para 
chegar até a ela, ou por ter que ajudar no sustento da família desde 
criança, ou gravidez na adolescência no caso das mulheres, entre 
outros, são esses os mais comuns. Nesse pensamento, Arroyo (2005) 
ressalta que desde que à EJA é EJA, os jovens e adultos são os mesmos: 
pobres, desempregados, vivem da economia informal, negros, vivem 
nos limites da sobrevivência.

Como ter acesso a uma educação, se esta não é ofertada e 
quando ofertada, o ensino não responde as suas expectativas e ne-
cessidades? O sistema de ensino, que sempre foi pensado pela classe 
dominante e pela lógica do capital, deixou lacunas sociais irreparáveis, 
excluindo grande parcela da população que vive em situação de po-
breza. Haddad e Pierro (2000) mencionam que a história brasileira 
nos mostra que as margens da inclusão ou da exclusão educacional 
foram sendo construídas simétrica e proporcionalmente à extensão da 
cidadania política e social, em íntima relação com a participação na 
renda e o acesso aos bens econômicos.

QUE LUGARES SOCIOCULTURAIS TEM OCUPADO OS 
SUJEITOS DO EJA? SUJEITOS COLETIVOS DE DIREITOS

Quando o referencial para repensar, reinventar a EJA são os 
próprios jovens e adultos como sujeitos de lutas por direitos huma-
nos negados, um traço com destaque: os educandos/as pertencem 
a coletivos de classe social, raça, etnia. Sabem-se como membros de 
coletivos e lutam por direitos em ações coletivas. Essa consciência se 
choca com a visão das diretrizes e políticas que insistem em vê-lo e 
trata-los como indivíduos (ARROYO, 2017).

Nesse contexto, esses sujeitos geralmente ocupam e moram 
nas periferias das cidades, sendo a maioria vindo do interior, com o 



927COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

objetivo de buscar uma melhor qualidade de vida, por melhores em-
pregos com uma renda maior, contudo ao chegarem à cidade encon-
tram inúmeros obstáculos, são excluídos de alguns empregos por não 
terem escolaridade completa e por não se encaixarem no perfil que o 
mercado de trabalho exige. Pois o mercado de trabalho está cada dia 
mais exigente, buscam por profissionais qualificados.

E para que esses sujeitos busquem qualificação devem concluir 
o Ensino Médio, pois para ingressar em um curso profissionalizante 
ou em um curso superior exige o certificado do Ensino Médio. Desse 
modo os objetivos desses cidadãos são bem comuns, buscam a escola 
simplesmente para aprender o básico a ler e escrever, para poderem 
seguir suas vidas, outros visam concluir os estudos e ter um diploma 
para perfeiçoar em cursos profissionalizantes para poder ter melhores 
possibilidades de emprego.

Sobre um olhar histórico da Educação de Jovens e Adultos nos 
mostra que a EJA no Brasil teve e tem forte e íntima ligação com os acon-
tecimentos sociais, políticos e econômico do país, e por isso ela passou 
por uma serie de (in) compreensão e concepções quanto ao seu verda-
deiro papel frente às demandas educacionais daqueles que por vários 
motivos não tiveram acesso e a permanência aos processos formativos 
escolar propriamente dito (ARAÚJO, 2020). Nesse entendimento Fávero 
(2013) reitera essa discussão afirmando que no caso do Brasil, a Educa-
ção de Jovens e Adultos tem duas vertentes principais: 1. É entendida 
apenas como alfabetização e também como educação fundamental e/
ou educação de base, principalmente a partir de 1947; 2. Como uma 
forma específica de fazer educação inicial, o mais das vezes não escolar, 
numa pedagogia dialógica com os grupos populares, assumindo assim 
uma expressa ou subsumidamente, uma perspectiva política de crítica e 
transformação da realidade, própria da educação popular.

Por esse entendimento, Maia, Paz e Dantas (2016) ressaltam 
que as práticas cotidianas legitimam a esses sujeitos o direito de serem 
considerados cheios de conhecimentos, e devem, portanto, ser reco-
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nhecidos nos espaços, visto que por muito tempo tiveram distante dos 
processos formativos escolares, mas que nem por deixaram de estudar 
em suas práticas sociais.

Desse modo, a percepção de educação desse artigo se amplia 
quando compreendemos que educação acontece em tempo e espaços 
diversos, sendo ele nas reuniões de bairro, da associação, nos movi-
mentos e sociais e também na escola. E é por essa compreensão que 
reiteramos que as marcar identitárias da Educação de jovens e adultos 
assume centralidade nos seus processos educativos, por compreender 
e considerar as múltiplas vivencias desses sujeitos dentro e fora da es-
cola. Afirma Brasil (2010) que é preciso considera essa modalidade de 
ensino não como compensatória, de aceleração dos estudos e não de 
favores, sua atuação não pode desconsiderar a questão étnico racial 
como centralidade, dado o perfil do público do público a que atende: 
majoritariamente negros.

MAPEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO: LÓCUS, 
DADOS E INFORMAÇÕES

Para realizarmos o presente trabalho, utilizamos a abordagem 
qualitativa e a pesquisa de campo, pois, segundo Minayo (1994), a 
primeira responde a questões muito particulares, se preocupando 
com as ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificada, e a segunda que é o trabalho de campo apresenta como 
uma possibilidade de aproximar aquilo que se deseja conhecer e estu-
dar, criando conhecimento, a partir da realidade presente no campo.

O lócus da pesquisa de campo é uma escola municipalizada, 
aqui sendo denominada como Y, situada na sede do município de Bom 
Jesus da Lapa-BA. A mesma atende uma clientela vasta; nos períodos 
matutino e vespertino, estudam alunos do Ensino Fundamental II e no 
período noturno, atende o público do Ensino Médio e a Educação de 
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Jovens e Adultos (EJA). A turma de alfabetização denominada neste 
trabalho por turma X, a mesma é multiseriada, onde é composta por 
25 educandos matriculados, porém apenas dezesseis frequentando.

Atualmente conta-se com uma infraestrutura aparentemente 
bem conservada, sua estrutura fixa é composta por: seis salas equi-
padas com ar condicionado, seis banheiros, uma sala destinada aos 
professores, uma secretaria, um almoxarifado, um laboratório de 
informática, uma cantina, dois depósitos que são usados para o arma-
zenamento da banda da escola, um pátio e uma quadra poliesportiva.

A pesquisa teve como tempo de duração dois dias no período 
noturno, a mesma foi realizada com uma turma da modalidade EJA, 
tendo como público-alvo, jovens adultos e idosos. A metodologia usa-
da foi a de observação no primeiro momento, a fim de conhecermos a 
turma e como está se interagiam ou não com a didática da docente. Para 
tanto no segundo momento, aplicamos um questionário a educadora, 
a fim de conhecermos seus posicionamentos frente à clientela da EJA, 
realizamos também uma roda de conversa com os dezesseis alunos/as 
que neste dia compareceram à aula, com o objetivo de identificarmos 
quem são esses sujeitos e onde estão? E compreender quais foram os 
diversos motivos que levaram estes sujeitos a não terem frequentado 
à escola ou evadiram dela em determinado período de suas vidas. E 
quais são os motivos de retornarem aos bancos escolares? Quais ex-
pectativas/esperanças esperam da presente modalidade ensino (EJA)?

RECONHECENDO OS SUJEITOS DA EJA

A partir dos dados levantados nesta pesquisa de campo, mas 
precisamente da observação e da roda de conversa, percebemos que 
o número de alunos que acabaram evadindo a turma a qual foi feito 
a observação é muito grande, isso é bem comum nas turmas de EJA, 
pois a maioria de sua clientela são trabalhadores que após uma longa 
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jornada de trabalho vão para a escola à noite, e o cansaço faz com que 
muitos desistam com isso não conseguem conciliar estudo e trabalho.

Por outro lado, podemos perceber a determinação e o esfor-
ço dos educandos que permanecem na turma, vencendo o cansaço 
e buscando alcançar seus objetivos. Outro ponto que nos chamou a 
atenção foi os relatos da docente e também de certos discentes onde 
eles disseram que: a maioria dos educandos chegaram à sala de aula 
sem saber ler e escrever, e que é motivo de muita emoção, quando 
um educando sobressai esta situação, lendo pequenas palavras ou até 
mesmo escrevendo o seu próprio nome. Podemos perceber também 
que na turma ainda existem sujeitos que não dominam as habilidades 
de leitura e escrita, como afirma Fávero (2011) que há ainda, milhares 
de jovens e adultos sem dominar os rudimentos da leitura, da escrita 
e das primeiras operações matemáticas e outros milhares com Ensino 
Fundamental ainda incompleto.

Durante as falas alguns alunos/as disseram que o motivo de 
terem retornado para a escola ou ingressado pela primeira vez, era 
por vergonha de não saberem ler nem escrever o nome, outros para 
poder ajudar os filhos com as tarefas da escola e a grande maioria com 
o objetivo de receber o certificado escolar para poder fazer cursos 
profissionalizantes ou técnicos, e terem melhores oportunidades no 
mercado de trabalho. Entre esses relatos alguns nos chamou bastante 
atenção, como o de uma das estudantes, a qual relatou que não tinha 
certidão de nascimento e só conseguiu ser registrada com 17 anos, 
por isso não pode frequentar a escola quando criança, outra disse que 
os pais não deixavam os filhos estudar, principalmente as filhas. Como 
podemos perceber o machismo é um dos motivos de algumas mu-
lheres não terem frequentado uma instituição escolar quando jovem, 
um aluno idoso disse que não teve oportunidade de estudar quando 
jovem, mas que fez o possível para que seus filhos tivessem uma vida 
diferente, hoje tem filhos graduados, e disse que ingressou na turma 
de EJA motivado pelos os mesmos.
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CONSIDERAÇÕES

Diante das análises feitas e dos conhecimentos adquiridos du-
rante o componente curricular de Educação de Jovens e adultos e das 
pesquisas feitas, ficou nítido para nós, o perfil identitário dos sujeitos 
da EJA, são pessoas principalmente de baixa renda, que por falta de 
políticas públicas educacionais e de investimentos, foram negados o 
direito da educação formal.

Percebemos que diante das enormes dificuldades que esses 
sujeitos encontram por não terem o conhecimento que a escola formal 
propõe, esses sujeitos se tornam pessoas facilmente manipuláveis, 
pois não tem o conhecimento da leitura e da escrita, então tornam-se 
presas fáceis para o opressor, nesse sentido eles encontram na EJA 
uma esperança para mudarem suas vidas.

Não podemos negar que na atualidade houve conquistas nesta 
modalidade, mas que sem sombra de dúvidas muito ainda deve ser 
feito para melhor atendê-los. Como por exemplo: mais investimento 
em políticas públicas educacionais, como também investimentos na 
especialização e formação continuada dos docentes, em especial os 
que trabalham com a modalidade EJA, para melhor atender a deman-
da e especificidades desses sujeitos.

Portanto, compreendemos a partir da construção desse traba-
lho que Educação de Jovens e Adultos acontece em tempo e espaços 
diversos, sendo ele nas reuniões de bairro, da associação, nos movi-
mentos e sociais e também na escola. E é por essa compreensão que 
reiteramos que as marcar identitárias da Educação de jovens e adultos 
assume centralidade nos seus processos educativos, por compreender 
e considerar as múltiplas vivencias desses sujeitos dentro e fora da 
escola numa perspectiva popular.
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SLAM, ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: 
UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO POPULAR

Luiz Cláudio Rodrigues Torres
Andréa Rosana Fetzner

RESUMO
Este relato de experiência, considerando o debate da interculturalidade no 
campo da educação, tem o objetivo de destacar o desenvolvimento de prá-
ticas interculturais no ensino de Ciências e Biologia. Para isso, apresenta-se 
o slam como proposta de intervenção cultural permeada por temas sociais 
e políticos que envolvem a realidade de jovens da periferia urbana e de suas 
comunidades e, resgatando as discussões de Paulo Freire sobre Educação 
Popular, debate-se a experiência realizada com uma turma de Pré-Vestibular 
Comunitário localizado na Vila Isabel, bairro do município do Rio de Janeiro, 
no ano de 2019. Por fim, apresentamos uma proposta de diálogo entre os 
conhecimentos cotidianos dos estudantes, o componente curricular Biologia 
e a arte vivenciada por meio do slam, no trabalho com os estudantes.
Palavras-chave: Slam. Interculturalidade. Ensino de Ciências. Educação Po-
pular.

INTRODUÇÃO

O relato de experiência refere-se ao trabalho desenvolvido 
no ano de 2019, junto a uma turma de pré-vestibular comunitário, 
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no bairro de Vila Isabel, cidade do Rio de Janeiro. A turma atendeu 
30 estudantes, em estudos sobre Ciências e Biologia. A questão que 
desencadeou a experiência foi a necessidade de trabalhar Ciências e 
Biologia, de forma a prepará-los para o Enem, considerando que estes 
vivem o cotidiano da precarização, em favelas da cidade e trabalham e 
estudam, tendo pouco domínio dos conceitos específicos da Biologia.

A Educação Popular traz uma das principais discussões acerca 
da realidade vivida e percebida dos estudantes (FREIRE, 2019b): propor 
a leitura crítica do mundo, fazendo assim uma Educação Libertadora 
(FREIRE, 2019b). A esta abordagem acrescenta-se, neste trabalho, a 
interculturalidade no campo educacional, a qual busca a valorização 
da diversidade e empoderamento das subjetividades envolvidas 
no processo, tendo como base as trocas culturais. Entende-se que 
diversidade e subjetividade são apresentadas como fatores que mais 
caracterizam os pré-vestibulares comunitários, onde concentram-se a 
maior quantidade de estudantes que não tem como pagar um curso e 
apresentam uma grande vulnerabilidade social.

Tendo em vista estes debates, o Slam é apresentado como 
proposta inovadora de intervenção cultural, tendo como eixos denun-
ciar aspectos da nossa sociedade e das comunidades, trazendo esta 
realidade percebida e vivida por estes indivíduos que fazem do Slam 
sua principal forma de entender o mundo e suas dinâmicas. Na experi-
ência aqui apresentada o Slam é utilizado no contexto de sala de aula, 
apresentando um diálogo entre a disciplina de Ciências e Biologia, 
ministrada no Curso Pré-Vestibular Comunitário Solidariedade, e os 
conhecimentos trazidos pelos estudantes para a sala de aula.

Ao longo do texto será abordada a Educação Intercultural no 
contexto educacional, fazendo uma relação dos escritos de Freire e 
suas principais contribuições para a Educação. Em seguida, faz-se uma 
breve apresentação do Slam, movimento cultural que surgiu nos EUA 
na década de 80, que busca denunciar por meio da poesia, aspectos 
da vida cotidiana e das favelas. E por fim, a experiência realizada no 
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Pré-Vestibular Comunitário realizada com os estudantes, no qual foi 
utilizado o Slam como prática educativa.

EDUCAÇÃO INTERCULTUTAL E SUAS PROXIMIDADES COM 
A EDUCAÇÃO POPULAR

O termo interculturalidade apresenta-se, em sua origem, ligado 
à Educação indígena, surgido na América Latina em meados dos anos 
70. Como estratégia de ensino começou-se a desenvolver educação 
bilingue como método de alfabetização. Conforme o tempo, o campo 
começou a ter um destaque ainda maior com parcerias entre lideranças 
comunitárias, Universidades e setores progressistas da igreja católica. 
Ouve uma crescente efervescência em defesa das causas indígenas e 
com o objetivo de proteger sua cultura. Mais tarde, o termo foi ga-
nhando mais notoriedade e atravessando fronteiras, indo para além da 
educação indígena (CANDAU; RUSSO, 2010).

O contexto pedagógico que descrevemos é pensado por meio 
de uma perspectiva intercultural, em diálogo com a Educação Popular 
trazida por Paulo Freire (1921-1997), afirmado em uma Educação 
construída com e para as vivências e o cotidiano, na qual educador-e-
ducando dialogam e desvendam as opressões que cercam os indivídu-
os, buscando e construindo uma mudança radical da sociedade. Nesse 
sentido, a perspectiva intercultural segundo Walsh (apud CANDAU; 
RUSSO, 2010, p. 160).

mais do que um simples conceito de inter-relação, a 
interculturalidade assinala e significa processos de 
construção de conhecimentos “outros”, de uma prática 
política “outra”, de um poder social “outro”, e de uma 
sociedade “outra”, formas diferentes de pensar e atuar 
em relação e contra a modernidade/colonialidade, um 
paradigma que é pensado através da prática política.
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Propomos uma Educação que vá além dos conteúdos escolares 
específicos. Propomos a transformação da realidade, fazendo uma 
inter-relação entre a cultura dos estudantes entre si e entre o contexto 
mais amplo, possibilitando o questionamento da sua própria condição 
em que se encontra e relacionando os processos de desigualdade que 
são postos pela cultura hegemônica. Logo, o processo de aprendizado, 
não mais bancária, “[…] reflete seus anseios e esperanças. Daí a in-
vestigação da temática como ponto de partida do processo educativo, 
como ponto de partida de sua dialogicidade” (FREIRE, 2019a, p. 143). 
Nesse sentido, orientandos pela perspectiva intercultural,

[...] entendemos que há espaço, conteúdo e, principal-
mente, necessidade de, tanto no campo do currículo 
quanto no da didática, aprofundarmos a discussão sobre 
a interculturalidade como ferramenta para promoção de 
uma educação mais significativa nas escolas, por meio 
de um entendimento mais aberto do que venha a ser 
o conhecimento escolar e, principalmente, do reconhe-
cimento do potencial de saberes outros disponíveis no 
ambiente escolar (FETZNER, 2018, p. 527).

Com estas considerações a respeito tanto da interculturalida-
de, quanto da Educação Popular, por meio das contribuições de Freire, 
desenvolveu-se uma proposta didática, mediante a estes debates 
representados no Slam, colocados em prática em um Pré-Vestibular 
Comunitário da Zona Norte do Rio de Janeiro na disciplina de Ciências 
e Biologia. Fazendo uma ponte entre os conhecimentos dos estudan-
tes e as “batalhas de poesias”, percebemos a realidade de uma forma 
outra, com epistemologias outras, que valorizam as subjetividades e a 
transformação da realidade.
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A REVOLUÇÃO FALADA: O UNIVERSO DOS SLAMS

A origem do termo Slam, segundo o google tradutor é “bater”, 
é uma onomatopeia da língua inglesa, que em sua esfera poética é uma 
poesia forte e de impacto, se referindo também a grandes torneios 
(BARBOSA, 2020). A palavra é utilizada atualmente nas competições de 
poesia. Inicialmente, o intuito não era nem de competição, em Chicago 
na década de 80, Mark Kelly Smith, operário da construção civil e po-
eta, teve a ideia de tornar a poesia algo menos acadêmico, combater 
a ideia de que ela seria algo de muito difícil acesso, assim, eventos 
poéticos passaram a ser realizados pela cidade e, mais precisamente 
em 1986, o Slam tinha sido criado (D’ALVA, 2011. FREITAS, 2020). Vale 
mencionar o que Smith tinha elaborado uma ideia de como seriam 
estas apresentações no seguinte trecho de Somers-Willett em seu livro 
The Cultural Politics of Slam Poetry:

Smith encontrou, por acaso, um formato que “pegou”. 
Ele realizou uma competição simulada no final do show, 
deixando o público julgar os poemas apresentados no 
palco primeiro com vaias e aplausos e, posteriormente, 
com pontuação numérica. O público foi compelido por 
este formato e Smith logo fez da competição uma atra-
ção regular nas noites de domingo do bar Green Mill. Foi 
lá, entre tilintar dos copos de uísque e rajadas de fumaça 
de cigarro, que o Uptown Poetry Slam nasceu (SMITH 
apud D’ALVA, 2011, p. 120).

Continua a autora: “Cabe ressaltar que o primeiro campeonato 
de Poesia, já levando o nome de Slam, aconteceu em 1990. Chicago foi 
a sede deste campeonato que reuniu três times de Slammers (Poetas) 
das cidades de Chicago, Nova Iorque e São Francisco” (D’ALVA, 2011, 
p. 120). Desde então, espalhou-se pelo mundo inteiro e, hoje, na Fran-
ça, é realizado anualmente o Campeonato Mundial de Poesia Falada 
(Spoken Wold), reunindo poetisas e poetas do mundo inteiro.
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Algumas regras são importantes para entendermos como o 
Slam funciona: não pode utilizar objetos cênicos, batidas musicais e 
nem mesmo incitar a plateia a fazer alguma batida, somente a voz, por 
isso mesmo é também chamado de Poesia Falada. Elementos do Rap 
são utilizados como o flow, que seria uma certa cadência com as mãos 
e voz, na hora de recitar (FREITAS, 2020). O tempo de apresentação é 
de três minutos, ultrapassando este tempo, desconta-se pontos. Os 
jurados são escolhidos na hora e dão notas de 0 a 10, passando para 
a próxima fase o que tiver maior nota na soma das notas dos jurados. 
Antes de começar o evento, abrem-se inscrições que acontecem na 
hora e, após isso, tem-se um “grito de iniciação”, este sendo ecoado 
pelo Slammaster (mestre de cerimônias), em seguida a plateia repete 
uma parte do grito, isso é ensaiado na hora mesmo e também é feita 
uma rodada de microfone aberto para que outros poetas que não 
estejam inscritos possam mostrar seu talento, valorizando assim os 
artistas independentes (BARBOSA, 2019). Ocorrem também venda de 
Zines (pequenos livros de poesia), pelos próprios artistas que estão 
presentes. Vale a pena destacar o que D’Alva (apud NEVES, 2017, p. 93, 
grifo do autor) descreve como Slam,

Poderíamos definir o poetry slam, ou simplesmente 
slam, de diversas maneiras: uma competição de poesia 
falada, um espaço para livre expressão poética, uma 
ágora onde questões da atualidade são debatidas ou até 
mesmo uma forma de entretenimento. De fato, é difícil 
defini-lo de maneira tão simplificada, pois, em seus 25 
anos de existência, ele se tornou, além de um aconteci-
mento poético, um movimento social, cultural, artístico 
que se expande progressivamente e é celebrado em 
comunidades em todo mundo.

Levando em consideração a citação anterior, é importante 
destacar o caráter político e democrático (D’ALVA, 2014) que no Brasil 
tornou-se um fenômeno principalmente nas periferias e favelas, locais 
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que historicamente vivem as pessoas excluídas da sociedade e que 
as políticas públicas não chegam como deveriam, local este de onde 
vem a maioria dos artistas e que expõem, por meio da poesia, suas 
angústias, seus anseios, relatando casos vividos e suas experiências de 
vida, no qual D’alva (2011) atribui o conceito de autorrepresentação, 
trazendo para a discussão temas que são de extrema relevância no 
atual momento, como o racismo, o sexismo, a transfobia, a homofobia, 
entre outros (FREITAS, 2020).

No Brasil, o Slam começou a ganhar mais notoriedade em 
meados de 2008 com a criação do Zap SLAM! (Zona autônoma da 
palavra) em São Paulo, Roberta Estrela D’Alva foi a primeira pessoa a 
trazer o Slam, seguida, na mesma cidade, pelo Slam da Guilhermina. 
Em outras cidades do Brasil também o Slam também é realizado e, em 
cada estado, cada um possui uma eliminatória que garante vaga para 
o Slam BR, neste, os ganhadores podem chegar à vaga no Campeonato 
Mundial realizado na França (NEVES, 2017).

MOMENTO INTERCULTURAL: UMA EXPERIENCIA DE 
EDUCAÇÃO POPULAR PARA O ENSINO DE CIENCIAS E 
BIOLOGIA

Algumas questões são de suma importância para o desen-
volvimento do Momento Intercultural como estratégia de ensino: 
como trazer o conhecimento acadêmico das Ciências Biológicas para 
o cotidiano dos estudantes? Como falar de um assunto relacionado 
as ciências sem ser conteudista ou academicista? Como tornar “visí-
vel” a realidade e problematizá-la de uma forma que os estudantes 
entendam o que a linguagem está dizendo? Através destas perguntas 
geradoras, foi possível elaborar uma estratégia para o ensino de Ciên-
cias e Biologia. A experiência se passou no ano de 2019 no Bairro de 
Vila Isabel no Rio de Janeiro em um espaço social chamado de Centro 
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de Cultura Social11, com uma turma de Pré-Vestibular Comunitário que 
tem objetivo de preparar os estudantes para a prova do Enem e Uerj, 
ambos concursos para ingressar na Universidade, não só no sentido de 
preparar para a prova, mas trazer uma perspectiva crítica da realidade 
para além das provas e vestibulares. O contexto dos estudantes em sua 
grande maioria precarizada, moradores do Morro dos Macacos, que 
trabalham durante o dia e a noite fazem o Pré-Vestibular. 

[...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos 
de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder 
público para discutir, por exemplo, a poluição dos ria-
chos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das 
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde 
das gentes (D’ALVA, 2014, p. 31-32).

Buscando construir estas relações, o Slam proporcionou proble-
matizar e pensar em soluções para que pudessem entender os conceitos 
científicos e compreender melhor suas realidades. Com esta intenção, foi 
proposto o Momento Intercultural, momento este que traz elementos 
dos Slams para o contexto educacional, trazendo uma ciência de uma 
forma não tradicional, dialogando com elementos da realidade.

Basicamente, foi criado um grito que dá início as performances 
de poesia, com a frase “O Rap e a Biologia, juntos numa só, trans-
formando vidas”, este sendo ensaiado antes, o professor diz “O Rap 
e a Biologia, juntos numa só!!!! e os estudantes completam a frase 
dizendo “Transformando vidas”. Algumas poesias foram feitas com 
diferentes temas, a ideia é fazer uma síntese do que foi comentado em 
sala. Seguem algumas poesias, esta sobre o núcleo celular:

1  Centro de Cultura Social é um espaço Comunitário que na década de 60 era 
conhecida como Associação Baiana e abrigava moradores vindos do próprio Morro 
dos macacos e tida como referência em ações de solidariedade.
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[...] Sou o centro das atenções, Tenho material Genético 
e mando nas ações Controlo o metabolismo celular!! 
Isso é Biologia!!![...]

Neste trecho acima, “Sou o centro das atenções” foi uma lin-
guagem utilizada para falar sobre o Núcleo Celular, que é responsável 
pelo controle das atividades das células, logo foi usado essa frase pra 
chamar mais atenção dos estudantes, o trecho “metabolismo celular”, 
linguagem mais científica foi mantido para entender o que é o núcleo e 
é nele onde estão localizados os genes, cromatina, nucleoplasma e entre 
outros componentes do Núcleo que fazem dele controlar todo o meta-
bolismo celular, sendo uma das organelas mais importantes da célula. 

Outra poesia tratava do DNA :

[...] Como disse para você não tem bicho de sete cabeças 
Com essa letra você vai aprender com realeza Se liga na 
DNA polimerase Responsáveis por ligar as bases [...]

Segue mais um trecho de outra poesia que traz como tema os 
Carboidratos, trazendo muitos conhecimentos do assunto e a lingua-
gem informal.

[...] Minha principal função são estrutural e energética 
Pra você aprender com saúde e ética Sempre termino 
com prefixo “ose” Pra você não esquecer mais sacou, 
sem neurose Foca na ligação glicosídica Não confundir 
com ligação peptídica Se não vai errar, se liga na crítica 
Amido, Quitina, Glicogênio e celulose Carboidratos pre-
sentes na sua vida [...]

Os estudantes disseram nunca tinham visto uma aula sendo feita 
dessa maneira, misturando arte de rua com conhecimentos científicos, 
linguagem popular, trazendo para o cotidiano dos estudantes a ciência. 
As impressões foram registradas no decorrer do ano de 2019 em Diário 
de Campo, destacou-se com bastante ocorrência “início estava muito 
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tímida, pois nunca tinha visto alguém ensinar dessa maneira, conforme 
foram passando as aulas, elas foram ficando muito divertidas”; a manei-
ra como o Sr. [professor] ensina é muito legal”, ou ainda “agradecendo 
pelas aulas e que foram de grande ajuda na hora de fazer as provas de 
vestibular e que a poesia é marcante na hora do Enem”. O Momento 
Intercultural proporcionou uma aproximação para além da sala de aula, 
pois além de serem trabalhadores e frequentam o pré durante a noite, 
muitos se queixavam do cansaço pela rotina, então também se tornou 
um momento de descontração por parte dos educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Momento Intercultural mostrou-se uma prática muito poten-
te para o desenvolvimento de uma escola intercultural, emancipatória 
e que valoriza as subjetividades dos estudantes, mostrando a urgência 
que precisamos ter uma Educação Popular, uma educação feita pelos 
subalternizados, que colabore para sua emancipação, por meio do 
pensamento crítico e, assim, na formação de uma sociedade mais 
democrática. A pesquisa continua em andamento, a observância das 
relações entre Educação Popular, Slam e Interculturalidade mostrou-
-se potente mesmo diante das adversidades observadas e que trouxe 
diálogos relevantes para o processo pedagógico.
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OS DESAFIOS DO PROFESSOR  
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E  

ADULTOS NA PRISÃO

Newdith Mendonça Dias
Maria das Graças Reis Barreto

RESUMO
Esse texto resulta de pesquisas do Curso de Pós-graduação stricto sensu, 
Mestrado Profissional uma concluída e uma em andamento –, as quais têm 
como objeto o papel do docente que atua no sistema prisional e os desafios 
enfrentados no cotidiano dessa instituição que se contrapõe com o objetivo 
da educação. Para tanto, foram realizados diálogos e entrevistas em reuniões 
pedagógicas do Colégio Professor George Fragoso Modesto – escola que 
oferta educação no Sistema Prisional, em Salvador. Para isso, é necessário 
compreender os desafios que são enfrentados no cotidiano da prisão pelo 
professor e as possibilidades de novas leituras, novas discussões na pers-
pectiva de dar visibilidade e valorização deste professor que, trabalha como 
mediador do conhecimento para o estudante encarcerado, possibilitando a 
autonomia e emancipação, para que ao sair da prisão, esse estudante, possa 
construir novos projetos de vida. Esse Relato de Experiência apoia-se na lite-
ratura específica da EJA em Prisões a partir de autores como Onofre (2007, 
2013), Julião (2013), Silva (2020), Barreto (2017), além dos dispositivos legais 
da EJA em Prisões.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Sistema Prisional. Educação 
em Prisões.
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INTRODUÇÃO

A EJA em prisões tem a mesma formatação e tempo de atendi-
mento, porém as necessidades vão bem mais além desta EJA extramu-
ros, para pessoas que estão em liberdade.

De acordo com os estudos realizados, a Constituição federal 
(1988), Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – Pnedh 
(2007), o Plano Nacional de Educação PNE (2014 a 2024), a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a Lei de Execução Pe-
nal – LEP (1984), além de outros instrumentos normativos específicos, 
Resolução CNPCP nº 3/2009, Resolução CNE nº 2/2010 e a Resolução 
CEE nº 43/2014. Todos esses dispositivos norteiam as discussões em 
nível nacional e local sobre a Educação em Prisões.

As discussões sobre Educação em Prisões foram ampliadas 
a partir de 2005 com o Projeto Educando para a Liberdade, o qual 
inspirou a elaboração das Diretrizes Nacionais para a oferta de Educa-
ção para Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais, sendo ratificada pelo Conselho Nacional de 
Educação, por meio da Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010. A partir 
da referida Resolução, os estados foram construindo as suas Diretrizes 
específicas para os privados de liberdade. A Bahia consolida a Edu-
cação para essa categoria através da Resolução nº CEE nº 43/2014, a 
qual determina a função docente sendo específica do professor, que 
deve ter um perfil e formação específica para trabalhar em prisões, no 
entanto, não especifica as características que compõem esse perfil, o 
que deixa uma lacuna para o exercício da docência na prisão.

A Resolução nº CEE nº 43/2014, estabelece as condições para o 
exercício da função docente no espaço da prisão, “Art. 14. Educadores, 
gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais deverão 
ter acesso a programas de formação inicial e continuada que levem 
em consideração as especificidades da política de execução penal” 
(BRASIL, 2014).
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Embora a legislação oriente sobre a formação da equipe que 
compõe a Comunidade Escolar, o desafio para educar nesse espaço 
tem sido evidenciado através de relatos desses profissionais, espe-
cificamente os professores, durante as Atividades de Coordenação. 
Relatos em que a articulação diária com a segurança ao adentrem as 
salas de aulas, provocam situações de vulnerabilidade e instabilidade 
para esses profissionais. No entanto, não existe relatos de agressão ao 
professor, embora em um espaço de constante tensão, provocada pela 
privação de liberdade. Para Barreto e Sales (2018, p. 299), exercer a 
docência em prisões, 

É compreender como os estudantes em situação de 
privação de liberdades se comportam em um sistema 
que poderá deteriorar seus pensamentos, suas ideias, 
seus sonhos, sua identidade. Esse ser. Que deve mover-
-se nesse espaço, capaz de garantira particularidade, 
mas também capaz de partilhar esses sentidos junto à 
coletividade e, nesse caso outros na mesma condição de 
privação de liberdade. 

Ser professor na prisão, é compreender que embora exista uma 
estrutura organizacional para punir, é necessário ter um olhar em que 
possibilite articular com essa instituição a possibilidade de contribuir 
na formação dos estudantes, jovens e adultos privados de liberdade, 
considerando as particularidades e saberes dessas pessoas.

METODOLOGIA

A metodologia qualitativa utilizada nas pesquisas se valeu de 
diálogos estabelecidos com os professores nos momentos de Ativida-
de Coordenação, participação nos encontros pedagógicos e reuniões 
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do Grupo de Estudos da Unidade Escolar1. Discutimos as normativas da 
educação e da prisão, dispositivos que norteiam e regulam a Educação 
em Prisões e autores que dialogam com a área da educação e da prisão.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

As prisões são reflexos dos problemas de ordem econômica, 
política e social. Os alunos da escola estão condicionados a disciplina 
específica de cada Unidade Prisional, na qual está cumprindo o seu 
regime. Importante destacar aqui o papel fundamental do professor, 
como aquele que traz um novo significado para o aluno/interno retor-
nar ou iniciar ali, seus estudos, uma nova oportunidade, ressignifican-
do sua vida com perspectivas de continuidade extramuros.

Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, 
produzidos por modelos econômicos excludentes e pri-
vados de seus direitos fundamentais de vida. Ideologi-
camente, como os “pobres” são jogados em um conflito 
entre as necessidades básicas vitais e os centros de po-
der e decisão que as negam. São, com certeza produtos 
da segregação e do desajuste social, da miséria e das 
drogas, do egoísmo e da perda de valores humanitários. 
Pela condição de presos, seus lugares na pirâmide social 
são reduzidos à categoria de “marginais” “bandidos”, 
duplamente excluídos, massacrados, odiados (ONOFRE, 
2007, p. 12).

1  Grupo de Estudos de Educação em Prisões (Geep) é validado pelo Colegiado 
em 2018, em uma Unidade Escolar de Educação Básica localizada no Complexo 
Penitenciário de Salvador para discutir a sobre formação de professores e identificar 
abordagens essenciais nos processos formativo e investigativo em exercício, no 
âmbito da Educação de Jovens e Adultos, considerando os conceitos freireanos na 
perspectiva do diálogo, dos direitos humanos, da diversidade e da educação como 
prática libertadora.
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Diante desse contexto, percebemos que a exclusão social nega 
ao indivíduo das classes sociais menos privilegiadas à sua cidadania. 
Embora, a pobreza não seja condição determinante para o crime, mas 
a segregação fica evidente no encarceramento em massa e, quando 
esses indivíduos são presos, embora os direitos fundamentais sejam 
garantidos, exceto o direito de ir e vir, eles continuam em condições 
vulneráveis, excludentes. Assim, o professor precisa dar-se conta de 
que a sua função vai além da escolarização, um papel fundamental na 
compreensão da diversidade, da educação libertadora.

Para Onofre (2007, p. 4),

A sala de aula de qualquer espaço educativo é portadora 
de várias culturas, várias cidadanias, várias entidades, e 
a escola trabalha com esse jogo complexo de filiações 
e pertences. Apesar dos limites de caráter ideológico, 
social, político e cultural, o professor tem presente que 
o elemento fundamental da eficácia de seu papel reside 
no processo de resgate da liberdade, e a escola é uma 
das instituições que melhor cumpre a tarefa de oferecer 
possibilidades que libertam e unem, ao mesmo tempo. Se 
o aprisionado vive em função desse resgate, não há que 
se medir esforços para o repensar da escola e de outras 
práticas educativas que ocorrem no interior das prisões.

Apesar do desenvolvimento das atividades educacionais regu-
lares dentro das prisões no estado da Bahia ser realizado em parceria 
com a Secretaria de Educação Estadual – através de Convênio de 
Cooperação Técnica –, não é considerado o tempo pedagógico dessas 
atividades, por conta dessa dinâmica; nem uma oferta de atendimen-
to que atenda aos presos provisórios com relação ao seu nível de 
escolarização e tempo de permanência na prisão. Esse atendimento 
desordenado é sinalizado por Julião (2013, p. 32), ao argumentar que, 
“ [...] as ações de educação são realizadas, indiscriminadamente, sem 
levar em consideração as características do público-alvo, do regime de 
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atendimento da unidade (provisório, fechado, semiaberto, aberto e 
Regime Disciplinar Diferenciado)”.

À educação para jovens e adultos em situação de privação de 
liberdade supõem-se novas inserções, novos diálogos com o sistema 
penitenciário com objetivo de efetivar o direito humano à educação 
num ambiente marcado pela lógica da segurança. A escola nesse 
espaço pode e deve criar condições para que esse indivíduo se torne 
protagonista de sua história e possa buscar transformar sua realidade 
presente e futura. Ela exerce um papel de suma importância no espaço 
da prisão, tendo em vista que as trajetórias de vida dessas pessoas 
privadas de liberdade não lhes permitiram possibilidades de sucesso e 
permanência na escola fora do cárcere.

Nesta perspectiva, o professor no seu dia a dia precisa promover 
aprendizagens, relações de sociabilidade, tecendo e ressignificando a 
vida dessas pessoas para que elas possam vislumbrar outras possibi-
lidades de vida extramuros da prisão. Para tanto, é preciso repensar 
a Instituição da prisão como uma comunidade que envolve todos os 
sujeitos que trabalham nesse espaço. As várias educações existentes 
devem dialogar entre si e o professor deve criar possibilidades para 
que isso aconteça, transformando essas relações pedagógicas.

No espaço da prisão, ele precisa construir e desconstruir, 
diariamente, processos de aprendizagem, criando possibilidades aos 
educandos de afirmação de suas identidades, autonomia e emancipa-
ção. Apesar de todas as contradições existentes quanto à inserção da 
educação escolar no espaço das prisões, a educação possui desafios 
que são apresentados no cotidiano da prisão e que requer novas in-
serções, novos diálogos com o Sistema Penitenciário com objetivo da 
efetivação desse direito. Assim,

A característica fundamental da pedagogia do educador 
em presídios é a contradição, é saber lidar com conflitos, 
com riscos. Cabe a ele questionar de que maneira a edu-
cação escolar pode contribuir para modificar a prisão e o 
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preso, tornar a vida melhor e contribuir para o processo 
de desprisionalização e de formação do homem preso. 
Considerando os dispositivos legais para educar em 
prisões, compreender as estruturas das prisões, a rotina 
existente, as relações de poder, tudo isso que sugere 
efeitos sob todos àqueles que transitam nesse ambiente 
(GADOTTI, 1993 apud ONOFRE, 2013, p. 4).

A escola na prisão é apontada pelo aluno como um espaço 
fundamental para que possa fazer valer seu direito à cidadania, e a 
aprendizagem da leitura e da escrita permanece essencial para que 
seja adquirido um mínimo de autonomia.

A escola no espaço da prisão não consegue estar des-
vinculada da proposta expressa na Lei de Execuções 
Penais que é promover sua reinserção na sociedade e 
um comportamento adequado. A escola apenas não re-
solverá as questões do sujeito privado de liberdade, mas 
poderá contribuir para que o mesmo possa exercer a ci-
dadania no em todos os espaços, quer seja na prisão ou 
extramuros dessa instituição. A frequência do aluno nas 
atividades escolares está atrelada a remição, ao desejo 
de aprender e a progressão de regime. A escola também 
lhes proporciona a possibilidade de se relacionarem com 
o mundo externo (ONOFRE, 2007, p. 10).

Neste sentido, por ser um local de conhecimento e também de 
socialização, o professor tem um papel importante em criar possibili-
dades de construção da cidadania desse indivíduo encarcerado, para 
uma vez egresso, possa encontrar novas e melhores possibilidades de 
emprego e reestruturar sua vida social.

Como também já evidenciado em alguns estudos, a 
educação em espaços de privação de liberdade pode ter 
principalmente três objetivos imediatos que refletem as 
distintas opiniões sobre a finalidade do sistema de justiça 
penal: manter os reclusos ocupados de forma proveito-
sa; melhorar a qualidade de vida na prisão; e conseguir 



951COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

um resultado útil, tal como ofícios, conhecimentos, 
compreensão, atitudes sociais e comportamento, que 
perdurem além da prisão e permitam ao apenado o 
acesso ao emprego ou a uma capacitação superior, que, 
sobretudo, propicie mudanças de valores, pautando-se 
em princípios éticos e morais. Essa educação pode ou 
não se reduzir ao nível da reincidência. Já os demais 
objetivos formam parte de um objetivo mais amplo que 
a reintegração social e o desenvolvimento do potencial 
humano (JULIÃO, 2013, p. 193).

Os esforços constantes na busca de estratégias de controle da 
prisão, espaços e movimentos, fazem com que as práticas pedagógicas 
sejam modificadas e adequadas ao espaço e tempo de acordo a rotina, 
horário e normas de cada Unidade Prisional. Na Resolução 239/2011 
lemos que,

Art. 1º. A Educação de Jovens e Adultos – EJA tem 
identidade própria para atendimento em processos 
educacionais diferenciados em relação ao tempo hu-
mano, cultura, experiências de vida e de trabalho, e se 
estrutura por meio de cursos regulares ou exames de 
certificação (BAHIA, 2011).

Faz-se necessário a criação de uma proposta pedagógica 
específica para o sistema penitenciário, estabelecendo uma maior 
articulação dos órgãos gestores da administração penitenciária com a 
Secretaria da Educação para que se possa adequar às necessidades de 
aprendizagens e formas de vida desse coletivo.

Roberto da Silva (2020), ao propor que a oferta da educação 
nos presídios seja específica – EJA Prisional, ele lista vários fatores que 
condicionam ou interferem na tarefa de fazer educação no espaço de 
privação de liberdade:

deficiências de infraestrutura (sala, carteiras, lousas, 
equipamentos etc.); arquitetura prisional que favorece 
a percepção de isolamento, controle e encarceramento; 
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falta de material didático específico e restrições ao uso 
de materiais convencionais de uso comum; salas com 
pessoas de diferentes idades; grande defasagem na 
relação idade/série; classes multisseriadas; excessiva 
rotatividade dos alunos; elevado número de presos 
provisórios; rígidos sistemas disciplinares que impedem 
livre movimentação dos alunos; dificuldade de acesso a 
recursos de TIC (Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação); precariedade de estímulos sensoriais (visual, 
auditivo, tátil, gustativo e olfativo) (SILVA, 2020, p. 61).

Com tantas lacunas estruturais, encontros e desencontros, 
quem é esse profissional que vem modificando o espaço carcerário? 
Quem é esse que faz do espaço prisional, um local de diálogo, levando 
o jovem/adulto a refletir sobre a vida, sobre a cidadania e sua dignida-
de que lhe foi negada?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certamente que o professor no sistema prisional tem um papel 
muito importante para o aluno, que vai além do fazer pedagógico. Fato 
esse mencionado no cotidiano das aulas: “o professor respeita nós, e 
trata como gente!”, “O professor faz a gente se sentir vivo, de volta 
ao ‘mundão’”. Os alunos se referem ao professor como pessoa que os 
valorizam e que conseguem dialogar. Em outras palavras, o professor 
no contato direto da sala de aula pode influenciar a vida dos presos 
e consequentemente da prisão. Entretanto, não somos ingênuos em 
pensar que a educação pode resolver todas as mazelas da prisão e 
perdermos de vista o caráter pedagógico do nosso fazer.

Desta forma, conclui-se que o professor, apesar de ter um papel 
fundamental no sistema penitenciário e ser um profissional respeitado 
pelos alunos, quiçá o mais respeitado por eles, é impedido de conduzir 
sua prática pedagógica de forma autônoma.



953COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

Não pela dinâmica da cadeia, mas pelo preconceito sofrido 
no seu dia a dia, gerador de conflitos que se movimenta contra esse 
sistema que tenta ajustar o indivíduo a máquina carcerária.

Então, pensar em educação e prática pedagógica na prisão, 
é sinônimo de desafio e luta. É resistência! Resistência, aos padrões 
impostos pela prática do cárcere, da punição e controle. O papel do 
professor é imprescindível nesse espaço, não pode ser ignorado, 
subjugado. É preciso ter um olhar para a educação nas prisões que 
seja muito mais que um entendimento de transmissão de conteúdos 
e controle de indivíduos, uma educação com o olhar de humanidade, 
capaz de compreender as ações pedagógicas que provocam mudanças 
nesse indivíduo encarcerado, que o leva a conhecer o mundo e a si 
mesmo como sujeito emancipado e autônomo e, assim possa ser 
capaz de transformar a sua realidade naquele espaço e transportar-se 
para além dos muros da prisão.

A educação tem como princípio fundamental levar o indivíduo 
a construir pensamentos que promovam a reflexão para a descober-
ta, explicação e compreensão de mundo, para que este seja capaz 
de transformar sua realidade, não se tornando um instrumento de 
ajuste à sociedade. É preciso, pois, que, ao tomar consciência desta 
realidade, o homem procure refletir sobre ela, comprometendo-se em 
transformá-la. O papel da escola no espaço da prisão vai muito mais 
além da escolarização. Para Barreto, (2017, p. 5):

A atividade social de educar em prisões nos permite des-
velar fenômenos que permeiam a prática pedagógica, 
que nos remetem a um olhar diferenciado em relação 
aos jovens e adultos em um contexto que vai sendo mol-
dado pela necessidade de sobrevivência em um espaço 
de vigilância e punição, articulação constante entre a 
educação e a segurança.
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O direito do aluno apesar do prescrito não ser efetivado, ele 
existe e é um direito humano subjetivo que, independentemente da 
existência dos dispositivos legais, permanece invisível para sociedade. 
Por certo que o professor que trabalha nesses espaços de construção e 
desconstrução de processos diversos, permanece excluído e à margem 
da sua categoria pela sociedade mais ampla. Nessa perspectiva de ser 
professor na escola da prisão, Barreto e Sales (2018, p. 304), afirmam,

Ser docente na estrutura social da prisão é ir além do que 
está posto na estrutura organizacional das instituições; é 
correr riscos e descobrir estratégias para outras práticas 
pedagógicas que vão fomentar as diversas vertentes da 
aprendizagem da educação formal.

Neste contexto, o professor educa como prática de emanci-
pação, autonomia e liberdade. São práticas que permitem as “trans-
gressões, – um movimento contra as fronteiras e para além delas. É 
esse movimento que transforma a educação na prática da liberdade” 
(HOOKS, 2017, p. 24). O movimento de transgressões na docência que, 
alinha discurso com a realidade do Sistema Prisional.

O que desejamos, para o professor que educa em prisões? Que 
ele possa manifestar em suas práticas pedagógicas, novos desenhos, 
novos olhares, discussões e articulações com a prisão, no sentido ser 
professor em um espaço tão complexo – a prisão.

Vale lembrar que o processo formativo para educar em prisões, 
deve ser pautado nas políticas públicas, na efetivação do direito à 
educação.
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O ROCK COMO INSTRUMENTO 
PEDAGÓGICO EM SALA DE AULA

Renata Elen Santos Macedo

RESUMO
A presente pesquisa tem o rock, como um instrumento didático-pedagó-
gico e reconhecendo o mesmo como uma explosão cultural. Neste sentido, 
pretende-se salvaguardar a história do gênero musical. O estudo tem como 
objetivo compreender o percurso do rock no cenário mundial com os aspectos 
históricos, sociais e culturais mais marcantes, identificar sua influência na 
educação que pode possibilitar diversos sentimentos ao sujeito, desconstruir 
uma educação tradicional. A metodologia foi de cunho bibliográfico com 
abordagem qualitativa, em seguida criando discussões sobre o tema proposto 
possibilitando trabalhar em sala de aula letras de rock-poesia e abordar o rock 
como cultura e sua importância em sociedade. Exercitando a docência em um 
contexto dinâmico através de diálogos, ajudando na construção do sujeito.
Palavras-chave: Educação. Rock n’ Roll. Cultura. Música.

INTRODUÇÃO

O projeto ressalta a importância e as tendências que essa mú-
sica trouxe para a sociedade um estilo de vida, pois ecoou como um 
grito de liberdade, mostrando que somos seres inteligentes e podemos 
usar a música que é um dos mecanismos para expressar diversos sen-
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timentos desde o da indignação como da guerra do Vietnã em 1970, 
com a música Machine Gun, gravada por Hendrix ou também expres-
sar sentimentos dos mais nobres na balada romântica, The Scorpions 
When You Came Into My Life. Portanto, essas músicas são grandes hits 
marcados na história de uma sociedade contribuindo também para 
um instrumento didático por meio a educação em sala de aula, dessa 
forma, mostrando o rock, como um mecanismo de libertação.

Segundo Friedländer (2006) Rock n’ Roll é um gênero musical 
que surgiu na década de 50, composto de vários ritmos como: (o Cou-
ntry) dos brancos e o (Jazz, Rhythm and Blues, Blues, Gospel e outros) 
dos negros. O Blues nasceu no Mississipi nos Estados Unidos no século 
XIX, nas plantações de algodão enquanto os afro-americanos iam tra-
balhando eles cantavam, baladas e letras rimadas. A forma do blues, 
onipresente no jazz, no rhythm and blues e no rock and roll. Grandes 
nomes do Blues como Buddy Guy, B. B. King, Muddy Waters que são 
referência para todos os roqueiros.

De acordo com Crouch (2012), a combinação do movimento 
antiguerra com uma juventude com sede de transformação, naquela 
época o mundo estava muito conturbado, violências, guerras, desi-
gualdades sociais, desrespeito, enfim. Portanto, os jovens estavam 
sem uma estrutura, sem rumo no meio de tanta morbidez, eles saíram 
do campo da manipulação para o campo da contestação, adquirindo 
um novo formato de sociedade se moldando em jovens politizados e 
críticos com o estímulo do Rock. E esse sentido, ainda de acordo com 
o autor:

Grã-Bretanha, final dos anos: os terríveis efeitos da 
Segunda Guerra Mundial ainda são visíveis na econo-
mia da região e na psicologia da geração que lutou e 
viveu o conflito. As crianças que nasceram durante os 
anos da guerra agora estão se tornando adolescente, 
impacientes para se livrarem do sufocante peso das 
experiências e das atitudes dos pais. Muitos procuram 
inspiração na América. Os soldados americanos ainda 
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estão baseados no Reino Unido e na Europa Ocidental, 
e a estação de rádio American Forces Network pode ser 
ouvida facilmente. Jazz e, mais tarde, blues, R’n’B e rock’ 
n’ roll entram nas casas dos adolescentes, ansiosos por 
ouvir essa nova música, excitante e rebelde (CROUCH, 
2012, p. 6).

Diante dessas questões levantadas, percebemos que o rock é 
mais do que um estilo de vida, o mesmo nos mostra uma intrepidez, 
uma ousadia, libertação, ideais, a busca de identidades, enfim. Portan-
to observa-se que o rock e a educação eles possuem algo em comum 
que é a libertação, pois torna-se interessante essa junção, trabalhar 
letras de rock no ensino em sala de aula e abordar o rock, suas evo-
luções, ressaltando suas influências e reflexões nas letras. Entretanto 
nós enquanto docentes devemos trabalhar o rock como instrumento 
pedagógico para a formação de seres humanos pensantes.

METODOLOGIA

Os dados foram coletados por meio de livros, músicas, tomando 
como base metodológica a pesquisa é de cunho bibliográfico. Foram 
feitas investigações sobre a história do rock e sua importância em so-
ciedade, e em seguida uma junção arte e educação, com o ensino em 
sala de aula trabalhando a música, ou seja, o rock. Tendo como pro-
posta a música (rock) para a construção do aluno, fazendo-o sujeito em 
sociedade, ajudando o mesmo a ter uma dimensão da vida, adquirindo 
a ética e moral em temas abordados através do rock em sala de aula 
para o discente no Ensino Fundamental ou médio para que incite mais 
o pensamento do aluno, despertando-o também em um ser crítico e 
cultural. Ressaltando, a pesquisa tem o propósito de compreender o 
percurso do rock no cenário mundial com os aspectos históricos, so-
ciais e culturais mais marcantes revelando no decorrer do artigo, que 
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tema proposto no campo da educação pode ser trabalhado em aulas 
de história, português, literatura, geografia, na realidade é um tema 
flexível que aborda várias vertentes, ressaltando, o rock, pois, pode ser 
um instrumento didático-pedagógico reconhecendo esse importante 
gênero musical como potencial de influência na vida das pessoas.

RESULTADOS DE DISCUSSÕES

Portanto a música, mais precisamente o rock pode se tornar 
em um instrumento didático-pedagógico, o educador deve atentar-se 
de que maneira ele pode trabalhar esse tema, pode ressaltar como o 
ritmo surgiu que foi depois da segunda Guerra Mundial, como forma 
de libertação para a sociedade. O professor pode abordar letras em-
blemáticas de bandas como: Legião Urbana, Raul Seixas, Engenheiros 
do Havaí, Beathes, Rolling Stones. Enfim, esse ritmo tão polêmico que 
é o rock, mas, tão desconhecido por várias pessoas, essa pesquisa 
segue reconhecendo esse importante gênero musical como potencial 
de influência na vida das pessoas.

Dessa forma, o docente como formadores de opiniões ajudando 
na construção do aluno de maneira significativa em várias vertentes, 
uma delas pode ser através dessas maravilhosas letras do rock-poeisa 
que nos fazem ter uma perspectiva de vida melhor, sermos críticos, 
lutar pelo que queremos e no que acreditamos, sermos intrépidos, re-
sistir ao sistema. Portanto, diante desse cenário musical abordado com 
bases bibliográficas desde o princípio com grandes histórias marcantes 
em nossa sociedade e vários expoentes que deram vida e roupagem 
ao rock and roll, temos como fundamento analisar as contribuições 
do rock na educação em sala de aula, o qual é considerado uma meto-
dologia de aprendizagem eficaz, que traz um grande desenvolvimento 
para o aluno, fazendo-o refletir, ajudando a ter uma identidade, ser 
mais crítico, construir ideais novas, aprimorar o ser.
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O rock traz leveza, liberdade, traz poemas e poesias, às vezes 
rebeldia é um estilo de vida. É uma soma riquezas que aumenta o 
saber, e nesse viés, a música tem uma importante contribuição no 
aspecto social e pedagógico. Como assinala o autor:

Os métodos modernos de pedagogia musical estão 
absolutamente corretos ao propor atividades de escuta 
ativa, não somente para evitar que os alunos, se não 
tiverem nada de preciso a fazer, conversem ou se eva-
dam da aula através de devaneios, mas por que faz parte 
da natureza da obra musical despertar uma admiração 
ativa: O objetivo da escuta ativa não é chegar a uma es-
pécie de êxtase teológico, mas despertar emoções con-
troladas, que integrem a alegria ao conjunto da pessoa, 
tanto na sua sensibilidade quanto na sua compreensão 
(SNYDERS, 1997, p. 27).

Enfatizando essa linha de pensamento sobre a escola, pois, 
precisa ser um espaço aberto, voltado para o mundo, para novas expe-
riências. A escola juntamente com o docente tem que contribuir para 
a vida, tocando o sujeito no sentido mais íntimo, através de práticas 
pedagógicas dando liberdade ao aluno questionar, expor suas ideias, 
conhecer poemas, músicas que tragam algum sentido ao longo de sua 
vida, mostrando que somos seres políticos, históricos e capazes de 
ajudar na transformação do mundo para melhor.

Observamos que a música é um veículo de expressão para 
todos, e o rock, é um gênero musical que marcou época, por suas 
contestações, ousadia, uma busca constante de novos horizontes. E 
por que não dizer autênticos visionários? Tem como ideia central a 
expressão, a busca da felicidade, a busca da identidade. Dessa forma, 
esse caminho de levar a arte em forma de música para sala de aula é 
de fundamental importância para a construção do sujeito tanto em 
sociedade como em seus aspectos subjetivos, adquirindo um novo 
formato de realidade, desenvolvendo também um saber epistemo-
lógico. E nesse sentido, Schopenhauer (1960) analisa a música como 
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uma linguagem universal, tocando o ser, penetrando sua alma, agindo 
de maneira envolvente, que desperta sentimentos dos mais variados. 
Com base nesse enfoque, o autor afirma:

A música não exprime nunca o fenômeno, mas unica-
mente a essência íntima de todo o fenômeno, numa 
palavra a própria vontade. Portanto não exprime uma 
alegria especial ou definida, certas tristezas, certa dor, 
certo medo, certo transporte, certo prazer, certa sere-
nidade de espírito, mas a própria alegria, a tristeza, a 
dor, o medo, os transportes, o prazer, a serenidade de 
espírito; exprime-lhes a essência abstrata e a geral, fora 
de qualquer motivo ou circunstância. E, todavia, nesta 
quinta essência abstrata, sabemos compreende-la per-
feitamente (SCHOPENHAUER, 1960, p. 114). 

De acordo com o autor, a música nos leva a um estado de es-
pírito ela realmente nos transporta a diversos sentimentos. Portanto, 
diante dessa perspectiva é necessário dividir tais músicas com outras 
pessoas, acredita-se que uma educação de qualidade trabalha com a 
música mais precisamente exemplificando: o rock-poesia. De acordo 
com Paulo Freire (2006), a educação significa conduzir uma pessoa 
para fora, libertação e não um simples saber limitado, formal, vai além 
dos muros da escola. O saber leva o indivíduo a romper barreiras, 
dando-lhe inquietude sobre o mundo.

Diante dessa visão, o rock é um estilo musical que traz a es-
sência uma vontade de viver, não se limitar ao que é passado como 
verdade, ser perseverante buscar novos conceitos e segmentos e The 
Beathes, The Stones entre outros fizeram isso como ninguém, através 
de suas músicas e ações. Um trecho de Imagine (Imagine), de John 
Lenonn que leva a um grau de humanidade, fazendo ter perspectiva 
de dias melhores um verdadeiro ecumenismo, é utópico, mas tem re-
almente um poder de reflexão sobre uma ética e moral em sociedade 
nos dando um sentido de humanidade.
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Percebemos que determinadas letras leva-nos a um poder de 
diálogo, reflexão, potencializando o saber em um encontro com a sen-
sibilidade e compreensão levando a um grande desenvolvimento do 
raciocínio. É fundamental aplicar métodos inovador em sala de aula, 
com o objetivo de transformação através de uma educação inovadora, 
possibilitando a capacidade de arriscar. E nesse sentido, a educação em 
sala de aula deve ser vital propondo liberdade de pensamentos. Nesse 
contexto, o rock tem um papel social muito importante, de levantar 
questões sócias, atingindo um pensamento talvez ético, antirracista, 
tentando percorrer por caminhos do bem, da ousadia de lutar por 
causas nobres. Então, algumas músicas ressaltam sobre conceitos de 
paz e humanização, como a música do U2 Pride (In The Name Of Love), 
traduzindo, Orgulho (Em nome do amor). Feito para homenagear 
Martin Luther King, importante líder do movimento negro, fez uma 
campanha da não violência. 

É importante que o docente socialize músicas em sala de aula e 
aguce o sentido de respeito, tolerância e criatividade, proporcionando 
no aluno autonomia para debater temas, passando também conhecer 
o cenário social, cultural e político, e lhe dando uma dimensão de um 
ser humano em construção e em busca do melhor como descreve o 
autor e educador sobre a construção do conhecimento: Afirma Freire 
(1996, p. 49), “Como professor crítico, sou um ‘aventureiro’ responsá-
vel, predisposto à mudança, à aceitação do diferente”.

Enfatizando essa linha de pensamento, somos seres em cons-
trução, ou seja, em constante aprendizado a educação nos leva à esse 
caminho, como rock também nos leva a perspectiva de construção de 
ideias, traz protestos, irreverência, identidade, ele aborda também 
temas nobres como o amor na música de John Lennon (Imagine), 
letra profunda e ao mesmo tempo uma constante leveza, fala de um 
amor puro, respeito ao próximo, união entre os povos um verdadeiro 
ecumenismo, um amor que dá sentido a vida.
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O rock é um produto cultural, tornando-se também um instru-
mento para educação em sala de aula. Abordando temas tocantes, 
outras vezes polêmicos como Pink Floyd, Another Brick in the Wall 
(Mais um tijolo no muro). Portanto, é uma música instigante, ela abre 
discussões em torno de abuso de poder que é imposto na sociedade e 
na escola, em que o sujeito é uma vítima, a falta de respeito com ser 
humano, padronização de comportamento. Diante, dessa realidade 
castradora isso é frustrante. Nós, mediadores temos que pontuar essas 
questões abusivas existente em sociedade e trabalhar reflexões junta-
mente com os alunos, uma vez que somos seres pensantes podendo 
transformar a realidade, derrubando muros e construindo pontes, 
sendo um tijolo fundamental em sua construção.

Outra música atemporal que deve ser trabalhado em sala de 
aula, para atualidade do nosso país a partir da letra de Raul Seixas 
Aluga-se. Dá para debater as privatizações, a exclusão do povo dos 
processos de transformações da história, nossa dependência econô-
mica e política, frutos do nossos processo de colonização. Portanto, é 
de fundamental importância trabalhar esses temas polêmicos, a edu-
cação tem esse papel, devemos cultivar em cada discente a reflexão e 
o pensamento crítico para gerar saberes epistemológicos, através de 
letras de músicas.

De acordo com o pensamento de Vigotski (1998) o ser humano 
é apreciador da música desde os primórdios, foi uma das coisas mais 
criativas idealizada na humanidade, ela é como se fosse o sopro da 
vida, vozes ecoam sobre o universo e isso faz bem para alma!

Instrumentos musicais nos ajudam a caminhar para uma ex-
pressão corporal. Portanto, a arte possui um enorme poder sobre nos-
sos sentimentos, mostrando-nos a uma dimensão de mundo, algumas 
questionando sobre a nossa existência, outras ressaltando problemas 
sociais, socioambientais. Essas temáticas inseridas na música vêm 
acoplada com instrumentos como a guitarra, bateria, instrumento de 
sopro, levando-nos a momentos singulares.
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Vigotski (1998, p. 307-308) “A arte está para a vida como o vinho 
para a uva – disse um pensador, e estava coberto de razão, ao indicar 
assim que a arte recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse 
material algo que ainda não está nas propriedades desse material”. A 
comparação dada por Vigotski é pertinente ao que estamos refletindo, 
pois a arte faz parte da vida, ao longo do tempo a cada geração nos 
mostrando portais, fazendo atingir outras percepções. Música é uma 
grande dádiva e existe nos mais variados ritmos todas têm o seu valor a 
ser absorvida de muitas formas, através de diversas vertentes.

Mas, o rock em especial tem a sua marca, não é apenas uma 
música, mas, também um movimento de contestação e resistência, 
que faz provocações,busca de identidades, tocando na subjetividade 
do sujeito, resumindo, muda comportamentos é um estilo de vida. 
Se faz necessário a presença substancial da arte na educação nas es-
colas, passando para adolescentes e jovens letras emblemáticas, que 
perpassam o caminho da reflexão sobre fatos existenciais. Atingindo 
uma consciência sábia, sendo assim, nós como mediadores do saber 
precisamos instrumentalizar arte em todos os seguimentos em nossas 
vidas, ou seja, através da música, do teatro, dança, poesia enfim. Para 
que possamos ser dinâmicos naquilo que queremos, ou naquilo que 
temos como verdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, docentes precisam de atitudes ousadas, aplicando 
uma metodologia atrativa como o rock em sala de aula, mostrando 
também que o referido gênero musical foi e é considerado mais do 
que um gênero musical ele é um importante movimento cultural dono 
de um ritmo vital que motiva para emoções variadas, algumas músi-
cas estimulam ações políticas, o dever de amar ao próximo, algumas 
estimulam críticas, poesias, enfim. O rock faz um papel importante na 
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sociedade, tanto através de seus ícones quanto em suas obras musi-
cais! Além da estética musical, através de suas guitarras prazerosas, 
baixos hipnotizadores e percussões transcendentais, várias músicas de 
rock têm uma sintonia com a reflexão e o poder de levantar questões 
polêmicas vivenciadas em sociedade, como: O capitalismo, selvageria 
entre pessoas, educação castradora, enfim! Esse gênero é libertador, 
interessante para a educação em sala de aula, é uma importante ferra-
menta pedagógica que atrai discussões proporcionando no aluno um 
olhar crítico sobre tudo ao seu redor, construindo uma capacidade de 
evolução cultural rica e uma percepção analítica dos assuntos aborda-
dos, de maneira fundamental contribuindo para um novo pensamento.
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LETRAMENTOS SOCIAIS NO 
WHATSAPP EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA 

CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS

Daniela Costa Souza
Nohara Vanessa Figueiredo Alcântara Goes

RESUMO
As práticas atuais de leitura e escrita tem se diversificado a partir das intera-
ções mediadas pelas mídias digitais, principalmente quando estas se intensi-
ficaram no contexto de isolamento social na pandemia em 2020. Aplicativos 
de conversação como o WhatsApp revelaram-se ambientes férteis para a 
escola mobilizar discursos e identificar as construções identitárias dos alunos 
em seus discursos. Neste contexto, esta pesquisa busca responder o seguinte 
questionamento: Como as interações propostas pela escola no WhatsApp, 
a partir de reflexões identitárias, potencializam os letramentos sociais? 
Além de apresentar as potencialidades desta mídia digital na proposição de 
letramentos e na construção de identidades, foi realizada uma pesquisa-ação 
com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública em um 
grupo de WhatsApp. O objetivo foi investigar como os letramentos sociais 
propostos pela escola nesta plataforma revelam e estimulam uma reflexão 
em torno das identidades das crianças. Conclui-se, a partir deste estudo, que 
as práticas de leitura e escrita disparadas pela escola se multiplicam e se di-
versificam no WhatsApp, porém o conteúdo veiculado precisa contemplar de 
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forma ampliada os aspectos comunitários, culturais e étnico-raciais para que, 
de fato, estes letramentos possam cooperar com as construções identitárias 
dos alunos.
Palavras-chave: Letramentos Sociais. WhatsApp. Construções Identitárias.

INTRODUÇÃO

Apesar de há muito ser proposta a superação da concepção de 
“língua” enquanto um mero sistema de regras gramaticais, ainda mos-
tra-se presente nas escolas uma pedagogização das práticas sociais 
da leitura e da escrita que insiste em privilegiar seus aspectos formais 
em detrimento de uma abordagem contextual e problematizadora. A 
ênfase dada à consciência metalinguística no estudo da língua e sua 
associação equivocada com o letramento mascara e naturaliza o papel 
social e ideológico do letramento na sociedade contemporânea (STRE-
ET, 2014), objetificando e neutralizando a língua.

O conceito de letramento quando associado à escolarização 
e à pedagogia altera a rica variedade de práticas letradas existentes, 
transformando os letramentos em uma prática única e homogeneizada 
(STREET, 2014). Tal situação leva-nos a supor que só existe um tipo de 
letramento, desconsiderando os diferentes contextos e objetivos em 
que a língua é utilizada e desprezando seu aspecto plural. Desta forma, 
o letramento não pode ser resumido à aquisição da escrita; “existem 
‘letramentos sociais’ que surgem e se desenvolvem a margem da escola, 
não precisando por isso serem depreciados” (MARCUSCHI, 2010, p. 19).

O termo “letramentos sociais” surge, portanto, para enfatizar o 
aspecto social do letramento e o caráter múltiplo das práticas letradas, 
contrapondo a ênfase dominante que defende um Letramento único e 
neutro – com L maiúsculo e no singular (STREET, 2014). Falar de letra-
mentos sociais implica em, portanto, considerar as condições sociais e 
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materiais que afetam uma dada forma de comunicação num determi-
nado contexto e reconhecer a natureza ideológica destes letramentos.

As práticas sociais contemporâneas, marcadas pela diversidade 
cultural e linguística, potencializam a partir das mídias digitais e suas 
múltiplas linguagens, diferentes trocas interativas. Neste contexto, a 
noção de letramento se expande e reverbera-se no conceito de mul-
tiletramentos, que incorpora a ideia de respeito às múltiplas línguas e 
culturas que integram principalmente os meios digitais e suas redes.

Dentro deste cenário, o WhatsApp1 se constitui numa mídia 
digital que apresenta uma nova sociabilidade configurando-se, desta 
forma, num ambiente fértil para letramentos outros. Seu caráter 
ubíquo, suas potencialidades técnicas e sua popularidade confere um 
diferente contorno às práticas de leitura e escrita construídas neste 
espaço. Segundo Porto, Oliveira e Alves (2017, p. 125), o processo 
educativo que ocorre por meio da escrita e leitura multilinear e não 
sequencial do WhatsApp reconfigura a noção de letramento que se 
reinventa com a possibilidade de inserção de vídeos, imagens e sons.

Há, de certo, um reconhecimento de que o WhatsApp tem 
favorecido processos comunicativos e possibilitado novas práticas de 
leitura e escrita, já que permite novas formas de interação, autoria e 
produção de conteúdo (PORTO; OLIVEIRA; ALVES, 2017, p. 115, 119). 
Desta forma, comumente encontramos grupos de turmas de estudantes 
e professores que utilizam o WhatsApp como ambiente de suporte para 
práticas pedagógicas ou para processos de ensino-aprendizagem (COU-
TO; SOUZA, 2017), denotando que a escola vem preocupando-se em 

1  WhatsApp – “é um aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio 
e vídeo pela internet, disponível para smartphones Android, iOS, Windows Phone, 
Nokia e computadores Mac e Windows”. WHATSAPP: história, dicas e tudo que 
você precisa saber sobre o app. Olhar digital, 20 dez. 2018. Disponível em: https://
olhardigital.com.br/noticia/WhatsApp-historia-dicas-e-tudo-que-voce-precisa-
saber-sobre-o-app/80779. Acesso em: 7 abr. 2021.
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apropriar-se destes espaços e criando novas possibilidades pedagógicas, 
principalmente no que diz respeito às práticas de leitura e escrita.

Diante deste contexto, importa-nos avançar nesta discussão 
e buscar compreender: como as interações propostas pela escola no 
WhatsApp, a partir de reflexões identitárias, potencializam os letra-
mentos sociais? Notando a fertilidade desta mídia na constituição de 
práticas de letramentos, esta pesquisa sugere um estudo sobre como 
se dão os letramentos sociais no WhatsApp. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola pública de Salvador em um grupo de WhatsApp que teve como 
objetivo investigar tais letramentos a partir de intervenções sistemati-
zadas propostas pela escola.

Há que se considerar que a maioria dos alunos residem em 
bairros carentes de Salvador, de prevalência étnico-racial negra, reco-
nhecidos como comunidades quilombolas e que, portanto, possuem 
linguagens próprias e concepções de mundo singulares, marcados 
pela história de vida de suas respectivas comunidades. Considerando 
a necessidade de construir modelos ideológicos de letramentos nos 
quais seus usos e significados estão relacionados a lutas em prol de 
identidades particulares contra outras identidades que são comumen-
te impostas (STREET, 2014), esta pesquisa justifica-se pela necessidade 
de ampliar o olhar voltado para o estudo da língua de forma a consi-
derar a realidade sócio-histórica em que os processos linguísticos são 
produzidos e analisar até que ponto as práticas de leitura e escrita vei-
culadas pela escola potencializam os letramentos sociais numa mídia 
digital como o WhatsApp.

Desta forma, as discussões aqui expostas pretendem apontar 
os letramentos sociais como uma forma de tornar possível que indi-
víduos se construam identitariamente pela linguagem. Levando-se 
em consideração que a escola tem por objetivo “possibilitar que os 
alunos participem das várias práticas sociais que se utilizam da leitura 
e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e 
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democrática” (ROJO, 2009, p. 11), veremos a seguir como este fato se 
projeta nos letramentos sociais mobilizados pela escola.

LETRAMENTOS SOCIAIS PARA CONSTRUÇÕES 
IDENTITÁRIAS

No contexto atual a comunidade escolar vive um grande desafio 
que é repensar as práticas de leitura e escrita, propiciando novas formas 
de aprender fora do contexto escolar. No final da década de 80, o termo 
alfabetização ainda estava bastante em evidência, pois bastava uma pes-
soa saber ler e escrever que era considerada alfabetizada. A partir desta 
mesma década surge o letramento, termo que vem do inglês literacy 
como sendo o “[...] resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler 
e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 
2010, p. 18). Assim o termo letramento buscava mitigar esta lacuna 
através do uso da linguagem associada com as práticas sociais de leitura 
e escrita. Sobre isto Street (2012, p. 78) afirma que:

[...] o letramento não é simplesmente um conjunto de 
habilidades funcionais, como grande parte da esco-
larização moderna e muitas agências de letramento 
o representam, mas ao contrário é um conjunto de 
práticas sociais profundamente associadas à identidade 
e posição social. É a abordagem do letramento como 
prática social que fornece o modo de construir sentido 
sobre as variações nos usos e nos significados do letra-
mento nesses contextos, e não há confiança nas noções 
vazias de habilidades, taxas e níveis de letramento que 
dominam o discurso contemporâneo sobre letramento.

Dessa forma, o letramento é mais do que saber ler e escrever, 
ou seja, não se trata meramente do desenvolvimento de habilidades 
individuais de leitura e escrita, porque evolve uma interação social 
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entre indivíduos com todas as implicações históricas, culturais e ide-
ológicas que um processo comunicativo abarca, somando-se, ainda, 
ao fato de que os indivíduos envolvidos são direta ou indiretamente 
influenciados pelo contexto social o qual estão inseridos.

A língua não é neutra, pois carrega consigo uma história cons-
truída socialmente e nela são revelados os aspectos próprios de um 
grupo ou nação. Ainda assim, o que vemos na maioria das realidades 
escolares é que “os tipos de letramento que as crianças poderiam 
adquirir com grupos de amigos e na comunidade são marginalizados 
contra o padrão do letramento escolarizado” (STREET, 2014, p. 144). 
Dessa forma, apesar do letramento ser um conceito já apropriado 
pela escola, ainda há uma lacuna na proposição de letramentos que 
considerem os aspectos sociais e ideológicos das práticas de leitura e 
escrita, desassociando-os dos processos de pedagogização que tende 
a “coisificar” os usos da língua e concebê-la com neutralidade.

Compreende-se, portanto, a importância de considerar o com-
ponente crítico no estudo e na prática do letramento, pois, conforme 
afirma Trevisan (2019, p. 57), “a abordagem crítica do letramento é 
a base para assegurar que os participantes possam não só atuar em 
uma prática e construir sentido dentro dela, mas que possam de várias 
formas transformá-la e produzi-la novamente”. Tal perspectiva pode, 
portanto, não somente possibilitar uma criticidade nos usos sociais da 
leitura e da escrita, como também produzir novos sentidos aos discur-
sos e, por consequência, possibilitar a ressignificação das identidades 
dos indivíduos e grupos sociais.

Considerando que as identidades são construídas por meio das 
práticas discursivas com o outro e que estas não são fixas podendo ser 
reposicionadas (MOITA LOPES, 2002), é que se evidencia o potencial 
transformador dos letramentos sociais, principalmente se estes forem 
mobilizados pela escola e imbuídos de uma intencionalidade. A partir 
disto, nota-se que as diferentes identidades não são resultado de 
escolhas individuais, mas são determinadas pelas práticas discursivas 
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de poder e estão relacionadas ao contexto em que foram produzidas 
(MOITA LOPES, 2002).

Diante desses aspectos é que se compreende que as práticas de 
letramentos sociais podem constituir-se em espaços de construções 
identitárias, na medida em que estas tornam férteis a produção de 
discursos. Segundo Lima (2015, p. 83) “[...] a linguagem, concretizada 
em práticas discursivas cotidianas, inclusive no contexto escolar, assu-
me papel central na constituição das identidades [...]” e complementa: 
“[...] pelo discurso, as identidades se revelam em suas multiplicidades, 
facetas e diferenças [...]” (LIMA, 2015, p. 83).

Ao pensar neste potencial dos discursos quando produzidos 
numa plataforma como o WhatsApp, por exemplo, ocorre um efeito 
multiplicador de possibilidades, já que esta mídia dota de caracte-
rísticas comunicativas que ampliam a sociabilidade das interações, 
conforme veremos a seguir.

A APROPRIAÇÃO PEDAGÓGICA DO WHATSAPP EM 
TEMPOS DE CORONAVÍRUS

Diante da pandemia causada pelo coronavírus que assola o 
mundo desde o final do ano de 2019 e impôs para os brasileiros em 
2020 o isolamento social como forma de conter o avanço do vírus, to-
dos os alunos foram colocados longe das salas de aulas e os educadores 
se viram diante do desafio de criar novas metodologias para garantir a 
aprendizagem dos seus alunos que se encontram distante fisicamente.

Uma das maneiras encontradas pela maioria das unidades de 
ensino foi angariar um processo de ensino-aprendizagem online atra-
vés do uso de dispositivos móveis e aplicativos de conversação como 
o WhatsApp. Diante da demanda posta às escolas de dar continuidade 
ao processo educativo independente do distanciamento físico, o en-
sino através dos dispositivos móveis, se constituiu numa alternativa à 
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continuidade, não somente da aprendizagem, mas também do vínculo 
entre alunos e professores.

É sabido que as tecnologias móveis impõem novos desafios às 
instituições de ensino ao propor uma mudança no modelo tradicional 
de ensino-aprendizagem, que é transmissional e centrado no professor, 
para um modelo mais colaborativo e participativo, onde o professor 
passa a ser um mediador deste processo (MORAN, 2013). Durante o 
período da pandemia do coronavírus, esta realidade ganhou um novo 
contorno pela necessidade preeminente de manutenção do processo 
de ensino-aprendizagem que extrapolasse a sala de aula, tornando, 
desta forma, inevitável o uso de novos “espaços” para gerar novas 
interações e formas de aprender.

Segundo Merije (2012, p. 40), da “união entre tecnologia e 
educação podem nascer oportunidades de ensino significativas para 
o educador e o educando”. Assim, o WhatsApp pode ser considerado 
uma estratégia promissora da aprendizagem, em contextos como 
o da pandemia, pois ele dispara práticas sociais de leitura e escrita 
diferenciadas que permitem a circulação de textos multissemióticos, 
possibilitando para o aluno uma construção do conhecimento mais 
interativa, criativa e crítica.

Sendo o WhatsApp uma mídia social que permite desenvolver 
vários tipos de letramentos, além de possibilitar o uso de diversos 
recursos, como: áudio, vídeo e textos, e de permitir criar diversas co-
nexões hipertextuais com outras redes sociais, faz-se necessária uma 
discussão sobre as práticas multiletradas no WhatsApp, refletindo 
sobre as potencialidades que este aplicativo pode trazer frente aos 
desafios impostos aos professores.

Fonte e Caiado (2014, p. 476), afirmam que:

Podemos encontrar na interação via WhatsApp diversos 
gêneros discursivos, que variam quanto ao estilo, ao 
formato e ao conteúdo. Esses gêneros podem permear 
práticas discursivas formais ou informais. Essas práticas 
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multimodais integram palavras, sons, imagens e movi-
mentos, sincronicamente, em um meio caracterizado 
por noções de multilinearidade e exigem dos sujeitos 
dialógicos “atitudes ativamente responsivas”, conforme 
propõe a perspectiva dialógica bakthiniana).

De acordo com as autoras, o WhatsApp viabiliza diversos gêneros 
discursivos e recursos semióticos os quais permitem a produção de senti-
dos e significados por parte dos alunos. Portanto, neste cenário, emerge 
um novo perfil de aluno que é um nativo digital, o que possibilitou para 
eles práticas diferenciadas de leitura e escrita, além transformá-lo num 
produtor de conhecimento e não mais num mero consumidor.

Nota-se, portanto que, a partir do WhatsApp e de suas fun-
cionalidades comunicativas, são possibilitadas práticas multiletradas 
e, com seu caráter ubíquo, sentidos e significados são produzidos 
continuamente pelos alunos. De acordo com Araújo e Bottentuit Jr. 
(2015, p. 13), o WhatsApp dá “a ideia de um bate papo contínuo. Nes-
se sentido, torna-se possível alcançar objetivos interessantes acerca da 
aproximação comunicativa em ambiente virtual”.

Em tempos de pandemia, esta mídia social, por estes e outros 
atributos, apresentou-se como uma alternativa para estreitar a rela-
ção do professor com a escola e, o que antes era opcional, tornou-se 
inevitável. Carente de canais de comunicação eficazes para dar um di-
recionamento pedagógico aos alunos, algumas escolas apropriaram-se 
do WhatsApp como uma alternativa possível para manter o trabalho 
pedagógico, ainda que dificuldades de acesso aos dispositivos móveis 
e à internet seja uma realidade.

PERCURSO METODOLÓGICO

Diante desta emergência do WhatsApp e de outras redes sociais 
enquanto principais veículos dos discursos produzidos no período da 
pandemia, consideramos aqui a linguagem e suas multimodalidades 
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como possibilidade teórico-metodológica para o entendimento dos 
contornos dados às práticas educacionais neste momento emergen-
cial, bem como, dos letramentos mobilizados a partir destas práticas.

Partindo desta concepção, a linguagem é abordada nesta pes-
quisa, considerando que ela nos trará elementos objetivos e subjetivos 
da constituição dos sujeitos a partir das práticas multiletradas nas 
quais estão envolvidos. Desta forma, foram analisadas aqui as falas 
produzidas pelos alunos, ao serem questionados sobre sua identidade 
comunitária e étnico-racial, a partir das atividades propostas pela 
escola no ambiente online do WhatsApp.

Considerando que “a linguagem media e institui modos de ser, 
de viver e de conviver” (LIMA, 2015, p. 63) é que as respostas dos alu-
nos no WhatsApp constituíram-se no objeto de análise desta pesquisa. 
O percurso metodológico foi, portanto, construído de forma relacional 
e interativa buscando mobilizar letramentos sociais que trouxessem à 
tona os sentidos atribuídos pelos alunos sobre a sua comunidade, sua 
história e sua identidade racial e cultural.

Dentro desta perspectiva, esta pesquisa foi além de compreen-
der como ocorrem as práticas letradas num determinado tempo-es-
paço; ela buscou o despertamento dos alunos para a possibilidade de 
reconhecer-se enquanto sujeitos de uma comunidade, constituintes 
de uma história e levá-los, a partir dos letramentos sociais, a construir 
uma visão emancipada de si mesmos e de sua cultura.

Evidencia-se, portanto, o aspecto transformador deste estudo 
na medida em que, não somente, pode gerar uma ressignificação das 
práticas letradas veiculadas pela escola, mas principalmente, pela possi-
bilidade de estimular um novo olhar e uma nova relação com o contexto 
comunitário e étnico-racial no qual os sujeitos estão imersos. Este as-
pecto a caracteriza como uma pesquisa-ação já que, Barros e Lehfeld 
(2007 apud CARVALHO et al., 2019, p. 45) asseveram que “a pesquisa 
não fica em um simples nível de ativismo, mas o objetivo de aumentar o 
conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência das pessoas e 
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grupos considerados”. Além disto, segundo os autores, além da efetiva 
interação entre pesquisadores e pesquisados – o que de fato acontece 
nesta pesquisa dentro do grupo do WhatsApp – a pesquisa-ação preocu-
pa-se com a resolução e/ou esclarecimento da problemática apontada 
(BARROS; LEHFELD, 2007 apud CARVALHO et al., 2019).

Os sujeitos da pesquisa aqui descrita são os alunos e profes-
sores do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Antônio 
Euzébio, localizada no bairro do Cabula em Salvador-BA. Entretanto, 
o lócus de pesquisa não foi o espaço físico da instituição e sim, o am-
biente online de um grupo de WhatsApp da turma em questão, no 
qual foram observadas as interações entre os alunos, bem como, as 
respostas dadas aos questionamentos levantados pela coordenadora 
pedagógica – uma das pesquisadoras – e as professoras dos alunos. 
Tais questionamentos eram parte de atividades pedagógicas propostas 
no intuito de mobilizar práticas de letramentos durante o período da 
pandemia do coronavírus que manteve os discentes e docentes em 
isolamento domiciliar. Desta forma, as telas printadas de tais conversa-
ções constituíram-se no instrumento de coleta de dados.

A análise de dados foi feita concomitantemente com as inter-
venções, caracterizando o espiral de ação-reflexão típico da pesquisa-a-
ção. Assim, à medida em que foram propostas as atividades aos alunos 
(ação), foi analisada toda a dinâmica das práticas letradas (reflexão), 
o que produziu o ajuste das novas ações (ação) que se reverberavam, 
por conseguinte, em outras reflexões.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

As atividades propostas no grupo de alunos no WhatsApp 
tiveram como objetivo promover uma reflexão sobre as raízes comu-
nitárias, culturais e étnico-raciais dos alunos e construir um diálogo 
entre eles e com a coordenadora e a professora sobre o assunto. A 
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ideia inicial era que, a partir da mobilização de uma reflexão em torno 
das suas identidades, os alunos pudessem envolver-se em práticas de 
letramentos sociais que construíssem uma aprendizagem da língua a 
partir dos discursos produzidos nestas conversações.

Diante das inúmeras perguntas de ordem identitária que fo-
ram sendo lançadas aos alunos no WhatsApp – a exemplo: “(i) Vocês 
sabem qual a origem do nome Saramandaia? (ii) Lembram de como 
era a Saramandaia antigamente? O que tinha e o que não tinha no 
bairro? (iii) Vocês gostam da Saramandaia? Por quê? Para quem não 
mora na Saramandaia, qual a ideia que vocês fazem do bairro? Vocês 
tem vontade de conhecer mais sobre essa comunidade?”, entre outros 
questionamentos – foi percebido de forma frequente uma objetivida-
de nas respostas. Este aspecto chamou atenção para um fato: as res-
postas curtas podem indicar para a escola a necessidade de explorar 
mais profundamente a temática com as crianças no sentido ampliar o 
repertório vocabular e informativo acerca da sua comunidade. Con-
siderando o currículo como “uma instância e dispositivo com grande 
potencial no processo de ‘construção’ de identidades” (RODRIGUES, 
2016, p. 34), é que se alerta aqui que os aspectos culturais e comunitá-
rios devem ser explorados pela escola para que a identidade do aluno 
seja construída e valorizada pelo mesmo.

De tudo que foi experenciado, nota-se que a escola – represen-
tada aqui na figura da coordenadora (pesquisadora) e da professora 
– buscou mobilizar conversações – às vezes, em forma de interações 
informais, e outras, mediante a proposição de perguntas de cunho pe-
dagógico – que gerassem práticas de letramento que, indiretamente, 
levassem os alunos a usarem a língua nas suas mais diversas formas 
de expressão sem que necessariamente eles estivessem sendo persu-
adidos a aprender prescrições e regras técnicas de uso da linguagem 
que normalmente a escola faz no seu ambiente físico e formal da sala 
de aula. Diante dessa realidade, acredita-se, portanto, que “[...] os 
cenários futuros para as escolas devem incluir a leitura e escrita de 
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gêneros discursivos multissemióticos [...] e os multiletramentos e no-
vos letramentos requeridos pelas práticas letradas em que eles estão 
inseridos” (ROJO, 2013, p. 4-5).

Outro aspecto a se considerar nas análises é que, quando estas 
práticas de letramento estão implicadas num contexto social muito bem 
definido, partindo dele e falando sobre ele e para ele, estas práticas 
ganham um outro status. Levar a cabo os letramentos sociais significa 
considerar a natureza social e cultural da leitura e da escrita mediatiza-
dos por um conteúdo identitário que dá sentido às práticas letradas dos 
alunos. Compreendendo a relevância deste aspecto, é que a temática 
das perguntas (identidade comunitária e racial) foi escolhida.

A partir desta pesquisa, confirma-se que a escrita, através 
das suas diferentes linguagens, no contexto do século XXI passou a 
constituir os sujeitos, tornando-se, inclusive, uma condição para sua 
inserção social (FERRAZ, 2019). Suas construções identitárias encon-
tram um lócus privilegiado a partir das multimodalidades oferecidas 
pelos letramentos praticados no WhatsApp e compreende-se aqui que 
a escola precisa considerar que esse modus operandi linguístico já foi 
consagrado e legitimado socialmente nestes ambientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi identificar como as interações 
propostas pela escola no WhatsApp, a partir de reflexões identitárias, 
potencializam os letramentos sociais. A partir do estudo dos autores 
referenciados, nota-se que os discursos produzidos nos diferentes con-
textos sociais, revelam as identidades dos indivíduos e ao transpor isto 
para o WhatsApp, observa-se que os letramentos produzidos ganham 
outros contornos.

Em conformidade com o estudo teórico, foi observado, a partir 
da experiência descrita nesta pesquisa, que as possibilidades de práticas 



980COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

letradas estimuladas pela escola se multiplicam numa plataforma onli-
ne como o WhatsApp, e são enriquecidas por suas multimodalidades e 
pela convergência de diferentes plataformas e redes sociais. Nota-se, 
entretanto, que o conteúdo veiculado pela escola precisa contemplar 
os aspectos comunitários, culturais e étnico-raciais para, de fato, 
fazer frente aos letramentos sociais. Não que estes sejam definidos 
apenas pelo conhecimento ou pelas informações veiculadas, mas ficou 
evidenciado que tal aspecto pode ser determinante, principalmente, 
quando objetivo é despertar para a reflexão das identidades.

Dentre os inúmeros aspectos observados, esta pesquisa evi-
denciou dois grandes desafios postos às escolas e aos poderes públicos 
de educação: Em primeiro lugar, a necessidade de buscar estratégias 
para incluir digitalmente todos os alunos nas atividades online através 
de uma democratização do acesso à internet. E, em segundo lugar, 
incluir nas agendas pedagógicas ações que levem a cabo os letramen-
tos sociais, superando a visão cognitivista e acrítica dos letramentos e 
promovendo uma conscientização das identidades dos alunos, tema 
tão caro no contexto pós-moderno.
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VIVIOGRAFIA E REFERÊNCIAS 
VIVIOGRÁFICAS NA EJA POR MEIO 
DE NARRATIVAS DE MEMÓRIAS E 

LETRAMENTO LITERÁRIO

Laís Lemos Silva Novo Pinheiro 

RESUMO
Este estudo é um recorte da pesquisa em andamento no âmbito do Dou-
torado em Educação da Faculdade de Formação de Professores da Uerj e 
busca entender de que maneira o diálogo entre leitura literária e narrativas 
de memórias pode contribuir para formação e autoria discente em turmas 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa vem sendo desenvolvida 
em uma escola pública de São Gonçalo/RJ com alunos do nono ano da EJA, 
fundamentada tanto nas contribuições teóricas de Arroyo (2005), Ecléa 
Bosi (1994), Cosson (2014a, 2014b), Nóvoa (1995), Fontoura (2011), entre 
outros, quanto nas dos próprios alunos da EJA reconhecidos como referên-
cias viviográficas, um embasamento por experiência de vida. Objetiva-se, 
pois, valorizar as memórias e trajetórias de vida dos estudantes, através da 
metodologia de Círculos de leitura com oficinas artístico-literárias e métodos 
de pesquisa narrativa por meio de estratégias de letramento literário que 
pressupõe abordagem educacional voltada às práticas sociais. A docência 
em contextos de (a)diversidade como o da EJA demanda sensibilidade e 
dentre os resultados já alcançados, destacam-se reafirmação de identidade, 
fortalecimento da autoestima e melhorias quanto à proficiência oral e lei-
tora. Espera-se que os alunos ocupem posição de protagonismo e autoria, 
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cujas experiências individuais assumam funções sociais e se transformem em 
ensinamentos coletivos.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA). Narrativas de Memórias. 
Letramento Literário. Viviografia. Referências Viviográficas.

INTRODUÇÃO

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 
Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. 
Ensino, porque busco, porque indaguei, porque indago 

e me indago. Pesquiso para constatar e constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade” 

(Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia).

O presente estudo faz parte de uma pesquisa em andamento no 
âmbito de Doutorado em Educação da Faculdade de Formação de Pro-
fessores da Uerj e tem por objetivo valorizar as vivências e as memórias 
dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), através do potencial 
das narrativas e do letramento literário. As reflexões desta pesquisa são 
direcionadas aos alunos do nono ano do Ensino Fundamental da EJA de 
uma escola pública do município de São Gonçalo/RJ, localizada no bairro 
Alcântara, sendo esta a realidade profissional da pesquisadora.

A mobilização para a pesquisa emergiu mediante percepção da 
urgência de práticas pedagógicas mais condizentes com as reais neces-
sidades dos alunos da EJA que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos na idade própria e que compõem turmas híbridas formadas por 
jovens, adultos e idosos. A EJA, embora reconhecida como modalidade 
de ensino da Educação Básica, ainda ocupa posição marginalizada no 
campo da educação, reflexo de seu passado histórico de muita luta, 
com avanços e retrocessos e a distância entre o proclamado em lei e 
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o realizado. Desta forma, a Educação de Jovens e Adultos ainda sofre 
com muito descaso e discriminação. Os alunos, por sua vez, são, em sua 
maioria, relegados a um ensino mais precário sob a justificativa de que 
são menos “capazes” por conta de suas histórias de vida muitas vezes 
marcadas por constantes dissabores ou ainda são submetidos a currícu-
los adaptados do ensino regular que não se encaixam às suas realidades.

Partindo dessa constatação, percebeu-se a importância em se 
considerar as memórias, os conhecimentos prévios e as experiências 
que esses alunos carregam consigo e que se transformam em ensina-
mento coletivo. As histórias de suas vidas que acabam por justificar o 
abandono ou a descontinuidade dos estudos trazem à tona grandes 
aprendizagens, momentos de superação e até mesmo pontos de con-
tato com a história do outro. Reconhecer e valorizar a experiência do 
aluno da EJA por meio de suas narrativas de vida promove reafirmação 
de identidade e autoestima, além de potencializar a internalização de 
conteúdos mais sistemáticos. Nesse sentido, espera-se que, por meio 
do trabalho com textos curtos da literatura brasileira de temáticas 
memorialísticas seja possível inspirar narrativas discentes acerca de 
suas vivências, promovendo letramento literário que são práticas 
sociais decorrentes da construção literária de sentidos. Intenciona-se 
também, por conseguinte, a promoção de protagonismo e autoria 
discentes no desenvolvimento da viviografia, conceito insurgente na 
defesa da importância das narrativas orais e escritas das histórias de 
vida e memórias dos alunos para sua formação dentro e fora do es-
paço escolar, com status de referências viviográficas até mesmo para 
estudos na área.

Importa ainda declarar que, devido ao atual contexto de pan-
demia e isolamento social instaurado desde março do ano passado 
(2020), a pesquisa vem enfrentando alguns desafios. A gravidade do 
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vírus da covid-191 e seu alto grau infeccioso e contagioso impede o 
contato presencial com os alunos, especialmente na EJA que apresenta 
alunos com idade mais avançada e considerados do grupo de risco. No 
entanto, adaptações e estratégias vem sendo elaboradas a fim de dar 
prosseguimento às ações pedagógicas e superar obstáculos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento da pesquisa, de cunho qualitativo e que 
entende os colaboradores como parte integrante e fundamental do 
processo da pesquisa, são exploradas estratégias de letramento literá-
rio (COSSON, 2014a, 2014b), através do diálogo entre reconstrução de 
memórias e leitura de textos curtos da literatura, a partir da temática 
de valorização das vivências dos alunos da EJA. Letramento literário 
é o processo de apropriação da literatura enquanto linguagem, com 
construção literária de sentido, garantindo o contato do leitor com a 
obra através de prática social e que se utiliza dos diferentes domínios 
da vida e que é uma responsabilidade da escola (COSSON, 2014b; 
ZAPPONE, 2008).

Atividades de sensibilização com músicas, filmes, imagens e 
dinâmicas de grupo vem sendo elaboradas e realizadas a fim de ga-
rantir familiarização com as temáticas trabalhadas. Em seguida, são 
utilizadas metodologias de Círculos de leitura (COSSON, 2014a) com 
textos curtos da literatura brasileira de temáticas memorialísticas e 
lidos coletivamente, como contos, crônicas e poemas. Alguns exem-
plos de indicações e de textos já trabalhados são Coisas lembradas, 
de Carlos Drummond de Andrade; O espelho, de Machado de Assis; 
Primavera, de Cecília Meireles; A casa materna, de Vinícius de Moraes; 
Feliz Aniversário, de Clarice Lispector; dentre vários outros.

1  Maiores informações acerca do assunto disponíveis em: https://coronavirus.
saude.gov.br/sobre-a-doenca. Acesso em: 10 fev. 2021.
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Com o intento de aproximar a realidade dos alunos e as apren-
dizagens advindas das leituras são realizadas oficinas artístico-literárias 
de “contação de histórias”, “museu de pessoas”, “elaboração de cartas 
e cápsula do tempo”, entre outras, ampliando sentidos e inspirando 
o fruir de narrativas orais e escritas, desenvolvendo, assim, métodos 
de pesquisa narrativa (CONNELY; CLANDININ, 1990; NÓVOA, 1995) 
e dinâmicas subjetivas em contextos de formação em estudos sobre 
produção de significados, processos de posicionamento e identificação 
em narrativas.

A concepção de narrativa é assumida enquanto movimento e 
que mobiliza processos de reflexão e construção de saberes em par-
tilha, despontando como um conceito de fio condutor de diferentes 
abordagens, tanto na sua dimensão epistemológica, quanto nas suas 
possibilidades metodológicas, em que histórias de vida, memórias e 
diálogos constituem-se ferramentas de apreciação interpretativa. O re-
conhecimento da importância das narrativas de histórias de vida e de 
memórias no âmbito educacional, com especial atenção ao campo da 
EJA, inaugurou uma nova conceituação que vem sendo desenvolvida 
na presente pesquisa relatada e despertando curiosidade e interesse 
sobre viviografia e referências viviográficas.

O conceito de viviografia surgiu da experiência enquanto 
professora, pesquisadora e defensora da EJA e trata justamente da te-
mática da vida, das experiências e das vivências, e, claro, da relevância 
dessa pauta para o âmbito da educação. A escrita da vida e a vida ins-
crita no chão da escola e valorizada enquanto processo fundamental 
de formação plena do sujeito não só da EJA, mas de maneira ampla. 
Assim sendo, indo além nessa conceituação, diferentemente das então 
conhecidas referências bibliográficas, tem-se as referências viviográ-
ficas que são um embasamento por experiência de vida, valorizando 
as contribuições dos alunos da EJA, por meio de suas narrativas de 
memórias inspiradas pelo literário.
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A pesquisa que vem sendo desenvolvida e relatada aqui é cons-
truída e escrita junto com os alunos que assumem papel de autores e 
coautores, cujas narrativas fundamentam a pesquisa lado a lado dos 
teóricos renomados da área. Desta forma, os estudantes da EJA assu-
mem papel de referências viviográficas em diálogo com as referências 
bibliográficas, uma vez que não se intenciona desmerecer uma em 
prol da outra, mas sim demonstrar as potencialidades de diálogo e as 
contribuições da viviografia para a área educacional e de pesquisa.

A análise das narrativas de memórias a partir do literário é feita 
através da metodologia da tematização proposta por Fontoura (2011) 
que consiste em apreender núcleos de sentido contidos nos relatos 
dos participantes da pesquisa interligados ao referencial teórico, o 
que propicia a relação aqui defendida entre referências bibliográficas 
e referências viviográficas. A pesquisa é fundamentada por meio de 
reflexões de renomados teóricos da área, mas também das citações, 
experiências e ensinamentos dos próprios alunos colaboradores da 
pesquisa e reconhecidos como referências viviográficas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A pesquisa vem se desenrolando, fio a fio, tecida com as linhas 
da vida dos alunos e entrelaçada a várias outras histórias e reflexões 
teóricas e, conforme já explicitado, encontra-se em andamento, logo, 
sem resultados conclusos. No entanto, a partir de algumas ações 
pedagógicas, já são visíveis mudanças comportamentais discentes e 
docentes diante de si e do outro.

A professora, narradora, pesquisadora passa a ter um olhar de 
pesquisa diferenciado ao entender, pragmaticamente, a importância 
de contribuições não só do cânone teórico e de livros renomados, 
mas dos próprios envolvidos no processo de construção da pesquisa 
como os alunos da EJA que são parte integrante e fundamental deste. 
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Professores de outras disciplinas vêm observando também avanços 
nas atividades que demandam interpretação de textos e melhoras no 
relacionamento interpessoal entre os alunos. Alguns professores se 
disponibilizam a colaborar com as atividades e oficinas artístico-literá-
rias propostas.

Os alunos, por sua vez, experimentam construção e reafirma-
ção de identidade e respeito à própria história de vida e a dos colegas, 
além de evoluções quanto à proficiência oral e leitora. De acordo 
com Cosson (2014a), ao expandir o âmbito interpretativo da leitura 
individual por meio da partilha das leituras e do diálogo em torno da 
obra selecionada, os Círculos de leitura adquirem cunho formativo. Os 
discentes evoluem para outras percepções acerca da importância da 
literatura dentro e fora do espaço escolar e experimentam um fortale-
cimento da autoestima, a partir do momento em que suas histórias de 
vida e memórias são valorizadas através de suas narrativas.

Os alunos da EJA “trazem para o espaço-tempo escolar tanto a 
marca da destituição de direitos quanto a riqueza de suas experiências 
de luta pela vida” (CIAVATTA; RUMMERT, 2010, p. 465), portanto, co-
nhecer e entender os alunos dessa modalidade de ensino é de suma 
relevância para não colaborar com a consolidação de um ensino homo-
gêneo. A docência em contextos de diversidade demanda sensibilidade 
e atitudes coerentes à realidade vivenciada. Nóvoa (1995) colabora ao 
destacar a necessidade de promover a experiência reflexiva com pro-
fessores, através da análise das decisões pedagógicas ou pela narrativa 
das histórias de vida. Arroyo (2005) esclarece que os jovens e adultos 
não paralisaram os processos de sua formação mental, ética, identitária, 
cultural, social e política mesmo que tenham estacionado o processo 
de escolarização. Eles precisam ser reconhecidos como sujeitos que são 
protagonistas de suas histórias de vida, tal como aponta Freire (1989), 
segundo o qual as múltiplas vivências dos discentes da EJA permitem ao 
professor vislumbrar possíveis caminhos para se alcançar uma aprendi-
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zagem significativa, desde que se valorizem suas trajetórias e que sejam 
reconhecidos como autores de suas próprias histórias.

Desta forma, esta proposta de intervenção vem colaborando 
para um ensino voltado às práticas sociais através de estratégias de 
letramento literário (COSSON, 2014a, 2014b; ZAPPONE, 2008) e contri-
buindo para a formação plena do cidadão da EJA. Mollica e Leal (2009) 
acentuam a necessidade de práticas educacionais pelo viés do letra-
mento para turmas da EJA, por esta modalidade de ensino ser rece-
bedora de sujeitos que ora estão na condição de discente nas salas de 
aula ora estão ativamente inseridos em várias atividades na sociedade. 
Ferreira (2008, p. 72) alerta que “tal qual o letramento, a EJA, como 
campo epistemológico, é também “marginalizada” e secundarizada”. 
Ela apresenta argumentos para justificar práticas educacionais contex-
tualizadas na EJA para não perpetuar preconceitos e discriminações 
em grupos já socialmente diminuídos.

Já a importância da literatura é ratificada por Candido (1995), 
quando diz que ela precisa ser concebida enquanto um conhecimento 
específico do humano, constituindo-se como um direito inalienável a 
ser ofertado ao aluno, independentemente de sua condição social e 
econômica. Para o autor, “negar a fruição da literatura é mutilar a nos-
sa humanidade” (CANDIDO, 1995, p. 256). Assim sendo, defende-se 
um ensino de literatura que permita o diálogo entre a leitura do texto 
literário e a leitura da própria vida, propiciando momentos de identifi-
cação com o lido, de reminiscências e de interpretação a partir de uma 
temática próxima à realidade dos estudantes, como suas histórias de 
vida, memórias e experiências.

O trabalho com as memórias que emergem a partir da leitura 
literária desponta como estratégia de ensino adequada à modalidade 
da EJA e facilitadora da aprendizagem, tanto a de conteúdos mais 
sistemáticos, quanto a de conhecimento de mundo, promovendo 
aprendizagens a partir das histórias de vida e experiências dos alunos 
da EJA e que servem de exemplo e de referência viviográfica a outros. 
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Freire (1996, p. 16) já dizia que “ensinar exige respeito aos saberes dos 
educandos” e complementa alertando que,

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, 
mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar 
os saberes com que os educandos, sobretudo os das 
classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 
construídos na prática comunitária – mas também, [...], 
discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 
saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Porque 
não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver 
em áreas da cidade descuidadas pelo poder público 
para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos 
córregos e os baixos níveis de bem estar das populações, 
os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. 
[...] Porque não discutir com os alunos a realidade con-
creta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo 
se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 
constante e a convivência das pessoas é muito maior 
com a morte do que com a vida? Porque não estabelecer 
uma necessária “intimidade” entre os saberes curricula-
res fundamentais aos alunos e a experiência social que 
eles têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 16-17).

Desta forma, as relações com a experiência e com a memória 
são embasadas em Ecléa Bosi (1994), pois, segundo a autora, a me-
mória atende uma função social e o que parece ser individual passa 
a fazer parte do coletivo. Através da memória dos leitores, o entendi-
mento e a aproximação com a história do livro se torna mais próxima. 
Bosi (1994) afirma que a memória não é apenas sonho, mas trabalho e 
que relembrar em conjunto é um ato de reconstrução da memória de 
forma compartilhada, construindo laços de relacionamento entre os 
indivíduos, envolvidos em uma bagagem cultural comum, por meio da 
experiência que forma e transforma. Cabe lembrar que as narrativas 
de memórias e experiências dos alunos da EJA são apresentadas não 
apenas como resultados da pesquisa, mas também como fundamento 
teórico-viviográfico para justificar e embasar holisticamente a própria 
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pesquisa, utilizadas em citações, epígrafes e referências e não somente 
figurando na parte destinada às aplicações pedagógicas e aos resulta-
dos. Os alunos não são nem objetos nem sujeitos da pesquisa, eles são 
atores e autores.

O atual andamento desse estudo vem sofrendo alguns desafios 
por conta da situação pandêmica provocada pelo coronavírus, como 
apontado nas linhas introdutórias deste artigo, o que caracteriza ainda 
mais uma docência em contextos de (a)diversidade na EJA. Assim sen-
do, o contato com os alunos tem se dado de maneira remota e virtual, 
o que dificulta muito o desenvolvimento das atividades ainda mais 
considerando a realidade da escassez de meios/recursos apropriados 
para tal. Muitos alunos da EJA não possuem acesso à internet e/ou não 
sabem fazê-lo, e outros nem mesmo possuem computador ou celular.

Sem desmerecer as conquistas já alcançadas através da página da 
EJA no Facebook da escola com narrativas bem representativas, a mobi-
lização agora pela Secretaria de Educação do município de São Gonçalo 
(Semed) é a instauração de um ensino híbrido, com possibilidade de au-
las presenciais com grupos reduzidos de alunos. Essa possibilidade vem 
sendo estudada e planejada nessa pesquisa para desenvolvimento das 
oficinas artístico-literárias com pequenos grupos podendo ser realizadas 
ao ar livre, até mesmo na quadra esportiva do colégio.

COSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, percebe-se que trabalho pedagógico direcionado à 
Educação de Jovens e Adultos carece de práticas mais condizentes com 
suas reais necessidades e em conformidade com as peculiaridades de 
seu alunado. Um ensino voltado às práticas sociais pode propiciar 
condições aos discentes de experimentarem um fortalecimento da 
autoestima, com reafirmação de identidade e conquista de autonomia 
através de usos efetivos da língua e de fruição ética e estética.
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Ao entender a literatura e a memória como função social, o 
diálogo entre leitura literária coletiva e oficinas artístico literárias a 
partir de narrativas de memórias garante um processo de ensino e 
aprendizagem mais lúdico e em consonância com as expectativas e 
com a realidade dos alunos da EJA. Esses alunos transbordam as mais 
diversas histórias de vida e quando retomam os estudos, muitas vezes 
após anos sem frequentar o espaço escolar, voltam cheios de vivên-
cias, experiências e sonhos, mas também com inseguranças e desafios 
como trabalhar de dia e estudar à noite, ou cuidar de casa, filhos e 
garantir tempo e sustento à família. Dessa maneira, pensar ações 
pedagógicas que contemplem momentos narrativos e que valorizem 
o conhecimento de mundo e as bagagens de vida dos discentes jovens 
e adultos colabora para a instauração de concepções curriculares mais 
apropriadas à modalidade EJA.

Acredita-se que por meio do letramento literário, os alunos 
possam narrar e escrever as suas próprias histórias de vida, e que suas 
memórias e experiências se transformem em ensinamento coletivo, 
facilitando a internalização de conteúdos mais sistemáticos e servindo 
de inspiração e referência para reflexões em sala de aula e para a área de 
estudo. Reconhecer as contribuições dos alunos da EJA como referências 
viviográficas tecidas na pesquisa horizontalmente às contribuições de 
autores renomados é um início de mudança de perspectiva e de valori-
zação concedida a um público que em sua maioria é marginalizado.
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CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
ESTRANGEIROS EM UM CONTEXTO 

BAIANO-BRASILEIRO

Ana Regina Teixeira

RESUMO
Este relato de experiência tem como objetivo socializar aportes teóricos-pe-
dagógicos que promovam a atuação do professor frente a um processo de 
ensino da Língua Portuguesa para estrangeiros e partilhar práticas pedagógicas 
que utilizaram palavras afro-brasileiras e dos povos originários tão presentes 
no cotidiano baiano neste processo de ensino. Para isso, o referencial teórico 
utilizado foi: Ferreiro (1994), Freire (1997), Candau (2020), entre outros. A me-
todologia adotada foi a Pesquisa narrativa e bibliográfica e este relato de do-
cência na diversidade tem como problema: quais aportes teóricos-pedagógicos 
foram necessários para que nós contribuíssemos com a aprendizagem desses 
estudantes estrangeiros? Nesse sentido, o artigo está estruturado da seguinte 
forma: introdução; a socialização das bases teóricas, das práticas pedagógicas 
e as ressonâncias para a formação do professor; compartilhando práticas 
pedagógicas que utilizaram palavras afro-brasileiras e dos povos originários; 
as considerações finais e referências. Foi observado que a maioria das pessoas 
que buscaram o curso se adaptaram e passaram a falar a Língua Portuguesa 
com maior domínio. Apesar de uma pequena parte ter tido dificuldades, a 
maioria passou a falar e interagir bem com a comunidade na qual está inserida.
Palavras-chave: Estrangeiros. Língua Portuguesa do Brasil. Interculturalida-
de. Baiano.
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INTRODUÇÃO

Ao buscar atividades que pudessem aperfeiçoar a fluência na 
Língua Inglesa, me candidatei para ser tutora em um curso de Língua 
Portuguesa para estrangeiros na modalidade de Educação à Distância 
em uma ONG de Programas Interculturais na qual sou voluntária. A 
ideia era que ao mesmo tempo que ensinava a minha língua nativa, 
estaria em contato com uma outra. Na realidade, em pouco tempo de 
curso percebi que eram muitas línguas faladas, pois me deparei com 
estudantes franceses, italianos, dinamarqueses e belgas que falavam 
Inglês como segunda língua e tinham sotaques, culturas e outras 
dinâmicas estudantis. Assim, estava cada vez mais implicada com as 
questões interculturais e com a internacionalização da educação, a 
qual, mais tarde veio a se tornar o meu objeto de estudos no curso de 
Mestrado em Educação.

Como coordenadora pedagógica em uma escola da Educação 
Básica, já havia convivido com estudantes de outras nacionalidades 
e acompanhava com proximidade os professores em seus anseios e 
superações de desafios. Mas, para este momento, em que acompa-
nhava os estudantes em um curso à distância de Língua Portuguesa 
Brasileira, um outro campo se abria para realizar novas intervenções 
pedagógicas, observando e posteriormente investigando o ensino de 
um idioma. Este curso tinha um perfil de público com idade entre 16 
e 21 anos e a maioria estava cursando o Ensino Médio na Educação 
Básica; apenas um estudante francês tinha acabado de concluir este 
nível. Neste relato de experiências, trago diálogo com duas outras 
professoras e um professor que também lecionam nesse tipo de curso 
e se dispuseram a compartilhar conosco suas experiências. Eles serão 
chamados de maneira fictícia por Tâmara, Pitanga e Guaraná. Tâmara 
é professora da Língua Inglesa e Língua Portuguesa, e ensinava a estu-
dantes e professores estrangeiros que já atuavam em escolas interna-
cionais em Salvador. Pitanga é professora da Língua Alemã, Inglesa e 
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Portuguesa e ensinava a estudantes e a profissionais de outras áreas; 
ambas ensinavam na modalidade presencial. Guaraná é professor de 
Língua Inglesa e Espanhola e ensina a Língua Portuguesa para estran-
geiros que vieram de países africanos (Camarões, Marrocos, Guiné 
Equatorial), Estados Unidos e Europa; um público jovem adulto, que se 
aproxima mais do Ensino Superior.

E, em um movimento dinâmico entre as nossas práticas educa-
cionais e as diversidades estudantis internacionais e interculturais que 
vinham ao nosso encontro as seguintes questões foram percebidas: 
que aportes teóricos-pedagógicos foram necessários para que nós 
contribuíssemos com a aprendizagem desses estudantes? Quais desa-
fios emergiram para a efetivação de uma prática docente que buscou 
ensinar a Língua Portuguesa do Brasil para estrangeiros com ênfase 
em um vocabulário baiano que traz fortemente as raízes dos povos 
originários e afrodescendentes?

Para esse estudo o foco está em socializar os aportes teóricos-
-pedagógicos para atuar frente a um processo de ensino da Língua 
Portuguesa para estrangeiros; e nesse ínterim refletir como esses apor-
tes teóricos pedagógicos ajudam a desenvolver o processo de ensino 
em um contexto baiano. E, por fim, partilhar práticas pedagógicas que 
utilizaram palavras afro brasileiras e dos povos originários tão presentes 
na Bahia. Este artigo está estruturado em quatro seções apresentadas a 
partir da introdução a qual apresenta de maneira geral o relato, seguida 
da seção: a socialização das bases teóricas, das práticas pedagógicas e as 
ressonâncias para a formação do professor, seguida da seção: compar-
tilhando práticas pedagógicas que utilizaram palavras afro-brasileiras e 
dos povos originários; as considerações finais e referências.

Para isso, este relato terá como alicerce diferentes teóricos: 
Ferreiro (1994), Freire (1997), Candau (2020), André (2010), Meneses 
(2009), Grove (2003), entre outros. A metodologia adotada foi a Pes-
quisa narrativa e bibliográfica, foi tomado como recorte temporal os 
anos de 2019 a 2021 e o cenário de análise é: a Bahia e o contexto 
educacional brasileiro.
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A SOCIALIZAÇÃO DAS BASES TEÓRICAS, DAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS E AS RESSONÂNCIAS PARA A FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR

Ao se planejar um curso, ou ser professor de um curso já pla-
nejado como é o meu caso e o caso de Guaraná, o que acontece de 
forma recorrente é que seguimos um plano de aula e cronogramas 
previamente estabelecidos pela coordenação de um curso para apri-
morar o uso de uma nova língua, em que a formatação mais utilizada é 
a de: cumprimento, apresentação, letras do alfabeto, números, cores, 
aparência, características de seu país e gostos. Falamos a Língua Por-
tuguesa na maior parte do tempo. No curso à distância A habilidade 
da escrita é majoritariamente realizada em inglês, já no presencial, em 
casos emergenciais (questões ligadas a médico e documentos) fala-se 
a Língua Inglesa. Já as professoras Tâmara e Pitanga, como são pro-
fessoras que dão aula particular, organizam o curso sob medida para 
atender as necessidades do estudante. Por exemplo, se o estudante 
tem uma emergência médica, a aula é organizada de forma que os 
assuntos como apresentação, números, aparência, queixas de dores e 
medicação simulem uma consulta médica. Ou seja, esta é uma forma-
tação planejada que traz aspectos da realidade do estudante alinhados 
ao que o curso entende ser prioritário.

A proposta dos cursos pode até ser de aprimorar habilidades 
de leitura, escuta, fala e escrita, mas nós, professores, na maioria das 
vezes vamos além do refinamento, pois ao ministrar aula para um 
estudante japonês, tailandês, por exemplo, precisamos pesquisar por 
práticas pedagógicas adequadas. O nosso primeiro aporte teórico fala 
que em casos assim,

É fundamental ensinar a escola a trabalhar com a diver-
sidade. Nem a diversidade negada, nem a diversidade 
isolada, nem a diversidade simplesmente tolerada. Mas 
tampouco a diversidade é assumida como um mal 
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necessário, nem celebrada como um bem em si, sem 
assumir seu próprio drama. Transformar a diversidade 
conhecida e reconhecida em vantagem pedagógica: isso 
me parece o grande desafio para o futuro (FERREIRO, 
1994, p. 12, tradução nossa).

Então, ao pensar nos cursos, lembramos também dos professo-
res das escolas da Educação Básica que recebem estudantes estrangei-
ros e vivenciam este tipo de diversidade de forma súbita. Ao receberem 
intercambistas ou imigrantes na sala de aula, eles precisam adminis-
trar, incluir e articular os conteúdos de modo corriqueiro, quando, na 
verdade, esse contexto pede uma visada intercultural. Assim, o nosso 
segundo referencial, Candau (2020, p. 39), “[...] quer promover uma 
educação para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os 
diferentes grupos sociais e culturais, que valorize a interação de vários 
saberes em comunhão de vivências entre participantes”.

Dessa forma, receber um estudante estrangeiro que traz em 
sua bagagem pouco ou nenhum conhecimento sobre a nossa língua, 
seja de um curso ou em uma sala de aula escolar, presencial ou virtual 
é desafiante para o professor. Pois, ele fica exposto a uma realidade 
diferente daquela que ele está acostumado. É como se adentrasse em 
uma zona quase desconhecida, já que é sabido que esse estrangeiro 
está passado por um processo dedescobertas e provavelmente de 
adaptações, está vivendo alguns choques culturais e aprendendo ao 
mesmo tempo praticando um novo idioma.

Nós quatro, diante dessa situação complexa, buscamos ou pelo 
menos tentamos saber previamente de qual país o estudante está 
vindo, como é o sistema educacional, como é a escola e a partir da 
aquisição dessas informações, iniciamos a procura de referenciais teó-
ricos para subsidiar a intenção, a reflexão e a nossa prática pedagógica. 
Assim, percebemos que a medida em que nos desenvolvíamos, preci-
sávamos atentar para detalhes que poderiam passar desapercebidos 
e comprometer a nossa práxis, como por exemplo os valores culturais 
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acerca da aprendizagem de cada país. Assim, a próxima referência é 
Grovewell (2003) e ele diz que “existem culturas em que o foco está na 
transferência de conhecimento e outras que o foco está no estudante 
[...]”; essa perspectiva é configurada em escala e pode pender mais 
para um dos dois lados ou se posicionar em equilíbrio entre os dois. 
Ainda nessa ótica, a maneira na qual a língua é ensinada em sua terra 
natal e os métodos educacionais podem traduzir a intencionalidade so-
ciopolítico-econômica de cada país, a qual subjaz a lógica do aprendiz 
internacional que por vezes, pode ser diferente da lógica do professor 
que está acolhendo esse estudante.

Então, a partir dessa complexidade, fazemos um movimento de 
escuta do estudante,

Na relação transferencial da sala de aula, pela condição 
de escuta, o professor-sujeito permite ao aluno expres-
sar suas subjetividades e desejos, resultando em uma 
significativa compreensão dos conteúdos, sem perder 
de vista a interpretação das diversas linguagens e os 
contextos que elas estão inseridas (FARIAS; ORNELLAS, 
2020, p. 10).

E, ao expressar os seus anseios, expectativas e desejos, nós 
comparamos as informações trazidas por eles com os resultados ob-
tidos pelas pesquisas realizadas sobre a vida no país de onde ele vem. 
Fazemos atividades educacionais ligadas às duas realidades e assim, 
criamos conexões entre as línguas a partir das brincadeiras inicialmen-
te semelhantes, alimentação e outros elementos básicos como água, 
fome, frio e a expressão de sentimentos como alegria, dor, tristeza.

Neste ponto, ao criarmos atividades inicialmente lúdicas para 
potencializar a oralidade, escuta e escrita, nos deparamos com o cam-
po de disputa que envolve o currículo. Cumprimos o currículo formal 
que está estabelecido no curso, mas ao reconhecer a diversidade do 
outro, damos voz e vez ao currículo oculto. Luna (2016) nos remete a 
questões ligadas interculturalidade e internacionalização do currículo; 
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a qual utilizamos como estratégia de conexão com temáticas tidas como 
subalternas, como a questão do racismo estrutural, ancestralidade 
e interseccionalidade ao abordarmos as características da sociedade 
brasileira. Então, dialogamos com Santos (2009) através de Meneses 
(2009, p. 200) em nossa prática, ao compreendermos que

As Epistemologias do Sul, reclamam o recuperar máximo 
das experiências de conhecimento do mundo, alargando 
o espaço de produção de conhecimentos e de modos 
de pensar, instaurando a própria possibilidade de falar 
com – em vez de falar sobre outros mundos e saberes.

Desse modo, entendemos que ao iniciar a aprendizagem de 
uma nova língua, partilhamos experiências de mundo e neste caso, 
um mundo que traz em sua essência, um legado subalterno. Seja no 
curso ou na escola, formal ou informalmente ampliamos as maneiras 
de produzir conhecimentos, inserimos outros modos de pensar; por 
vezes subvertemos, revivemos, transgredimos a ordem de maneira 
crítica e seguimos adiante inserindo as pessoas em nossa realidade de 
maneira assimétrica e cidadã.

Muitos autores fazem parte desta trilha que se alonga a medida 
em que o texto é escrito. Poderíamos trazer Andreotti (2014) e a cida-
dania global crítica, Knigth (1994) e o conceito de Internacionalização 
na Educação Superior, Thiesen (2019) e seus estudos sobre a Interna-
cionalização dos currículos voltadas para a Educação Básica, Libâneo 
(2012) que discute a internacionalização das políticas de Educação 
Básica, entre outros que falam sobre o multilinguísmo e a educação 
internacional. Entretanto, não pretendemos esgotar os teóricos que 
estão implicados em nossa prática, mas socializar dentro das possibili-
dades requeridas por este relato de experiências como esses autores 
influenciam a nossa docência; como essas teorias transformam a nossa 
prática e estimulam a busca pela formação.
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Formação essa que segue aparentemente um modelo intuiti-
vo e na verdade perpassa pela necessidade que nos toca, a qual, ao 
compartilharmos as nossas experiências, entendemos que não temos 
receitas prontas. Embora percebamos que a partir de encontros in-
formais, mediados pelas redes sociais devido a pandemia, emergiram 
subsídios que geraram resultados positivos, como por exemplo, maior 
segurança ao lidar com esse fenômeno nas aulas; imaginemos se fosse 
sistematizado? Isso nos fez refletir o quanto ainda somos desassistidos 
em relação a ações governamentais ou elaboração de políticas públi-
cas de formação de professores voltadas para a internacionalização e 
interculturalidade. André (2010, p. 176) nos diz que “[...] a formação 
é pensada como um aprendizado profissional ao longo da vida que 
pode promover mudanças”. De fato, compreende-se que ela seja um 
movimento processual, coletivo e reflexivo, e deve ser pensada com os 
professores dos cursos, escolas ou universidades atuando em espaços 
diferentes e passando por situações que se aproximam cada vez mais 
do nosso cotidiano docente para promover mudanças no próprio pro-
fessor e consequentemente em seu entorno.

COMPARTILHANDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE 
UTILIZARAM PALAVRAS AFRO-BRASILEIRAS E DOS POVOS 
ORIGINÁRIOS

Aprender a Língua Portuguesa do Brasil é diferente de aprender 
a Língua Portuguesa de Moçambique, Guiné Bissal, Angola, Cabo Ver-
de, Macau, Malásia, Goa, Timor Leste, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
outros lugares do mundo. A pronúncia e supressão de algumas letras, 
o vocabulário que se mistura a outros dialetos, a cultura, a forma que 
os pronomes e o gerúndio são utilizados e a inserção ou não de termos 
estrangeiros podem fazer com que em uma comunicação ocorra ruídos, 
problemas de interpretação e apreensão de novos conhecimentos.
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Até mesmo no Brasil, as diferenças regionais marcam a diversi-
dade nas formas de falar, escrever e compreender a Língua Portuguesa 
devido a influência dos povos originários, africanos, árabes, asiáticos 
e europeus. Ao estabelecer um diálogo com as pessoas de diferentes 
regiões, notamos o chiado no falar carioca, a ênfase dada a letra r no 
falar paulistano e em muitas partes da região sul brasileira o uso do tu 
em vez de você. Esses aspectos nos fazem notar o quanto a língua é 
rica e está viva; não é um sistema imutável ou fechado. Para Orlandi 
(1987, p. 99) “[...] nem a sociedade e nem as línguas se modificam 
autonomamente. São os atos dos homens que tomam parte delas que 
as vão transformando”. E cada vez mais fazemos arranjos e rearranjos 
de acordo a nossa vivência, a nossa necessidade.

Outra marca muito presente na Língua Portuguesa adquirida a 
partir de um contexto baiano, é a inserção de palavras afro e dos povos 
originários, fato que acontece em todo o Brasil. Na Bahia, a Língua Por-
tuguesa também traz as suas especificidades. O baianês, tornou-se um 
dialeto rico socioculturalmente por abreviar palavras, criar palavras 
com novos significados a partir de outras palavras, omissão de letras 
e da inversão frasal negativa. Como disse Lariú (2013), ao se referir a 
qualidade do livro, “o dicionário de Baianês tem isso por ser um resgate 
da linguagem popular: Todo baiano que lê aquilo ali, se enxerga”.

E para nós, que somos professores na Bahia, sabemos dos 
estigmas, como o “falar arrastado e preguiçoso”, e entendemos que 
esses preconceitos em relação ao dialeto baiano devem ser vencidos. 
Por isso, propagamos em nossa prática educativa essa forma de falar, 
a arte e nossos saberes para os estrangeiros que aqui chegam, e se 
deparam com esta linguagem dinâmica. Assim, ficamos sempre aten-
tos aos movimentos culturais e como diria Freire (1996, p. 42) “como 
educador preciso de ir ‘lendo’ cada vez melhor a leitura do mundo 
que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto 
imediato e do maior de que o seu é parte”. Assim, articular o vocabu-
lário, conhecimento e comportamento com os elementos cognitivos 
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trazidos pelos estudantes estrangeiros é uma outra atividade nossa. E, 
como o estudante já está imerso a interação com o idioma e saberes 
populares baianos, a articulação é mais rápida.

Além da imersão em um contexto social mais comum da re-
alidade, alguns estudantes intercambistas visitam aldeias indígenas, 
quilombos e comunidades, ou seja, é uma imersão dentro de outra. 
Dessa maneira, eles vão se modificando, vão ampliando a visão de 
mundo e acabam por perceber o valor das culturas marginalizadas. 
Percebemos nos relatos que a partir de experiências como essas, eles 
tiveram a oportunidade de ressignificar fatos sociais, históricos, cien-
tíficos, políticos, econômicos e ambientais que foram ensinados em 
muitos casos a partir de uma perspectiva hegemônica, impregnada de 
marcadores eurocêntricos.

Como essa oportunidade ainda é seletiva, pois nem todos os 
estudantes podem custear uma visita in loco a lugares como esses, 
nós professores promovemos esse conhecimento através de vídeos, 
leitura de notícias e participação de redes sociais em que as informa-
ções acessadas expressam fortemente a nossa cultura. Então, nessas 
atividades correlatas, os gêneros alimentícios assumem a liderança: 
eles visualizam acarajé, moqueca e outras iguarias da culinária baiana 
e saem da aula a procura da baiana de acarajé, do vizinho que saiba 
fazer ou do restaurante. Notamos que além de falar, eles querem sentir 
o aroma e o sabor da comida. Ao ouvir as músicas e olhar as nossas 
danças, eles falam “isto é Axé”, e alguns cantam, dançam e repetem as 
gírias baianas como se fossem deles; eles se sentem partícipes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante por em foco que nem todo o processo de aprendi-
zagem da Língua Portuguesa em um contexto brasileiro baiano é assim, 
receptivo. A depender da idade e de onde os estudantes, intercambistas 
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e até mesmo profissionais venham, eles têm sérios choques culturais e 
alguns levam muito tempo para se adaptarem devido a timidez, medo 
ou exigência. Foi observado que a maioria das pessoas que buscaram 
os cursos, adaptaram-se e passaram a falar a Língua Portuguesa com 
maior domínio. Apesar de uma pequena parte ter tido dificuldades, 
a maioria passou a falar e interagir bem com a comunidade na qual 
está inserida. A professora Tâmara por exemplo relata que nas aulas 
para professores americanos muitos ficavam receosos para falar. A 
exigência para com eles mesmos de falar o idioma corretamente era 
muito grande; eles não se sentiam pressionados na escola, pois dentro 
dela só falavam a Língua Inglesa, mas o contato social e a convivência 
com pessoas de diferentes círculos faziam com que eles ficassem ten-
sos. Por isso, o curso dela enfatizava mais a oralidade. Já a professora 
Pitanga, por exemplo, ao se deparar com o obstáculo da escrita em 
ideograma, precisou alfabetizar uma estudante japonesa. Um outro 
caso, foi o choque cultural, a negação de uma cultura mais aberta em 
que as pessoas além de falar, permitiam o toque.

Enfim, foram muitas aprendizagens durante esses anos de 
professorado que acreditamos que deveriam ser compartilhadas. Esse 
movimento pesquisador, reflexivo e aprendente gerou readaptações 
em nossas práticas pedagógicas e sabemos que elas não se esgotam 
aqui. Entendemos que essa é uma contribuição para que outros relatos 
nos quais tenham em seu bojo o ensino e aprendizagem multilinguís-
tica, intercultural e internacional tenham cada vez mais visibilidade.
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ABORDAGENS MULTICULTURAIS 
INTERDISCIPLINARES: O DESENHO 

ENQUANTO ARTEFATO METODOLÓGICO

 Manuela Evangelista da Silva
 Maristela Rocha Lima

RESUMO
O processo de colonização exploratório que ocorreu no Brasil construído sob 
uma superioridade de raças, através da expropriação de terras indígenas e da 
diáspora de povos negros desterritorializados para a escravidão, consolidou 
uma concepção de hierarquização de culturas. Esta perspectiva foi sendo 
refletida no silenciamento de identidades negras e indígenas no contexto 
da sala de aula, como sendo saberes indignos de estarem em tais espaços 
de conhecimento. Portanto, a abordagem multicultural do currículo permite 
pensar as possibilidades de práticas pedagógicas que possam construir mais 
que debates pontuais, mas auxiliar na construção de valores, como respeito e 
empatia, bem como na identidade e subjetividade dos/das alunos/as. Diante 
desta premissa, este escrito tem por objetivo analisar as potencialidades do 
desenho, enquanto artefato metodológico que auxilia na construção de uma 
abordagem multicultural do currículo. As experiências narradas são fruto 
do projeto “Mais Educação: manifestações culturais e questões identitárias 
no Sertão do Sisal”, desenvolvido na Escola Arlindo José de Lima, no âmbito 
do Programa Mais Educação, com alunos/as das turmas de 3º e 5º anos do 
Ensino Fundamental. Trata-se de uma abordagem metodológica qualitativa 
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constituída sob a relação entre as potencialidades do desenho e a perspecti-
va multicultural do currículo.
Palavras-chave: Desenho. Multiculturalismo. Programa Mais Educação. Ofi-
cina Pedagógica.

CORES, LINHAS E FIGURAS: NOTAS INTRODUTÓRIAS

O período considerado como um marco importante para a 
humanidade, o qual ratificou a importância da Cartografia nas loca-
lizações marítimas, bem como possibilitou o conhecimento de novos 
territórios; foi também a época em que os “[...] brancos europeus po-
diam sair colonizando o resto do mundo” por estarem ancorados “[...] 
na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava 
ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para ser essa 
luz incrível” (KRENAK, 2019, p. 13) e justificando a agressividade da 
colonização imposta no Brasil e na América Latina.

Diante deste pressuposto, as identidades de grupos considera-
dos minoritários, tais como negros e indígenas foram sendo silenciadas 
pelo currículo escolar, através da perpetuação de uma hierarquização 
de culturas, sob a qual os sujeitos são “formados” para naturalizar o 
capital cultural da classe dominante (PATRÍCIA; AMARAL, 2014; SILVA, 
2005) sob a égide de que “[...] os valores, os hábitos e costumes, os 
comportamentos da classe dominante são aqueles que são considera-
dos como constituindo a cultura” (SILVA, 2005, p. 34) e, em contrapar-
tida, as classes dominadas veem suas culturas sendo desvalorizadas e 
anuladas no espaço escolar.

Para reformular tais perspectivas, a abordagem pós-crítica 
sobre currículo nos auxilia a partir da apropriação de práticas anco-
radas no multiculturalismo e atreladas a uma compreensão ativa dos 
pares (professor/a-aluno/a) no processo de ensino e aprendizagem a 
ressignificar a práxis pedagógica na sala de aula. Todavia, ainda temos 
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um multiculturalismo “folclórico” reduzido “[...] a práticas e datas 
pontuais sem serem compreendidas e debatidas a partir da existência 
dos educandos” (PATRÍCIA; AMARAL, 2014, p. 110).

Em contraposição a esta realidade é que foi desenvolvido o 
projeto “Mais Educação: manifestações culturais e questões identitá-
rias no Sertão do Sisal”1, no intuito de redimensionar a lógica de uma 
análise pontual a partir da Semana do Folclore, buscando construir 
outras relações multiculturais e identitárias a partir das manifestações 
culturais locais. Tendo uma abordagem metodológica de cunho quali-
tativo, os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos em tur-
mas de 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, no contexto das Oficinas 
de Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática), 
Capoeira e Artesanato.

O projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa Mais Educa-
ção2, na Escola Arlindo José de Lima, situada no distrito de Bandiaçu, 

1  O projeto “Mais Educação: manifestações culturais e questões identitárias no 
Sertão do Sisal” intencionou analisar as manifestações culturais locais cuja influência 
é originária de povos negros e indígenas, em consonância com as relações identitárias 
(re)construídas a partir do lugar, enquanto espaço da afetividade. A abordagem 
metodológica é qualitativa, cujos procedimentos foram construídos a partir de cada 
oficina pedagógica, a saber: em Língua Portuguesa foi construído um álbum de 
figuras a partir das manifestações culturais locais, de seres lendários e mitológicos; 
em Matemática a monitora utilizou personagens de lendas e parlendas para 
construir uma roleta folclórica, com material reciclado, para o ensino das operações 
matemáticas; na oficina de Capoeira foram promovidas rodas de conversa sobre a 
análise deste esporte/arte como resistência negra, além da formação de rodas de 
capoeira e; no Artesanato foram produzidos desenhos atrelados às manifestações 
culturais locais, a partir dos quais foi produzido um painel.
2  O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 
regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério 
da Educação para indução da construção da agenda de educação integral nas 
redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar nas escolas 
públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos 
macrocampos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; 
direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 
comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e 
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município de Conceito do Coité, Território de Identidade do Sisal, 
estado da Bahia. Neste escrito discorreremos sobre as experiências 
advindas da apropriação didático-pedagógica do desenho, na Oficina 
de Artesanato, sob a mediação da monitoria, cujo objetivo foi mapear 
as manifestações culturais locais, através da construção de desenhos 
espontâneos, os quais culminaram na elaboração de um painel. As-
sim, é objetivo desta escrita analisar as potencialidades do desenho, 
enquanto artefato metodológico que auxilia na construção de uma 
abordagem multicultural do currículo. 

A escolha deste artefato está atrelada ao fato do projeto ter 
sido desenvolvido em turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
compreendendo que esta é uma forma de linguagem que possibilita 
atrelar a aprendizagem à ludicidade no ensino.

O desenho auxilia na “[...] aproximação do espaço vivido pelo 
aluno e suas experiências ao contexto da sala de aula” (SILVA; LIMA; 
PORTUGAL, 2019, p. 198), evocando a visão de mundo construída pe-
los estudantes através dos traços, linhas e cores contornados no papel. 
Portanto, destacamos a importância de utilizar este artefato não so-
mente para o ensino de conteúdos de áreas relacionadas às artes, mas 
na busca por permitir a apropriação de outras linguagens e a formação 
de sujeitos com múltiplas competências e habilidades.

CURRÍCULO E CULTURA: TECENDO ALGUMAS ANÁLISES

A abordagem de currículo enquanto objeto de estudo e pes-
quisa inicia-se nos Estados Unidos, na década de 1920, mediante o 
contexto histórico-econômico de industrialização e intensos movimen-
tos imigratórios que conduziam a necessidade de uma racionalização 
e desenvolvimento de currículos (SILVA, 2005). A concepção “teórica” 

educação econômica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-
educacao/apresentacao?id=16689. Acesso em: 12 fev. 2021.
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deste período estava baseada na “administração científica” de Taylor, 
em um modelo fabril, de formação para o mercado e foco na mensu-
ração de dados.

Assim, “uma definição não nos revela o que é, essencialmente, 
o currículo: uma definição nos revela o que uma determinada teoria 
pensa o que o currículo é” (SILVA, 2005, p. 14) É a escolha de uma 
abordagem que define o caminho a ser percorrido no escopo deste 
escrito, o qual nos direciona a uma análise ampla, através da noção de 
discurso sobre currículo, e acerca das concepções que permearam as 
práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar.

É importante tecer algumas indagações diante desta análise, 
tais como: “qual conhecimento ou saber é considerado importante ou 
válido ou essencial para merecer ser considerado parte do currículo?” 
(SILVA, 2005, p. 14-15). O currículo é permeado por um conjunto de 
seleções, sob a qual vão sendo traçadas justificativas que buscam legi-
timar a escolha de alguns conhecimentos em detrimento de outros. É 
por isso, que por um longo período na história da educação brasileira 
os saberes de povos africanos e indígenas foram sendo ocultados da 
escola em um processo de silenciamento destas identidades. De todo 
modo, currículo é poder. “Selecionar é uma operação de poder. Privile-
giar um tipo de conhecimento é uma operação de poder. Destacar, en-
tre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade como 
sendo ideal é uma operação de poder” (SILVA, 2005, p. 16), ainda mais 
quando analisamos as identidades de culturas dominadas. Portanto, 
abordar questões curriculares é também discutir sobre qual sujeito 
se deseja formar ao fim de cada etapa de escolarização, é ir além do 
conteúdo curricular em si, mas analisar as identidades e subjetividades 
que podem se sobressair ou não nesta trajetória.

Logo, “se quisermos recorrer à etimologia da palavra ‘currículo’, 
que vem do latim curriculum, ‘pista de corrida’, podemos dizer que no 
curso dessa ‘corrida’ que é o currículo acabamos por nos tornar o que 
somos” (SILVA, 2005, p. 15). Isto reitera a importância de ressignifi-
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carmos as análises curriculares a partir de visões outras que não seja 
apenas o eurocentrismo, o hegemônico e a concepção de escola que 
está a serviço da manutenção do status quo.

Moreira e Candau (2007) definem o currículo tendo como pre-
missa as experiências que são vivenciadas por intermédio da produção 
de conhecimento que, de algum modo, contribuem para a formação de 
identidades. Daí a necessidade de falar em multiculturalismo estando 
relacionada à normatização de uma identidade cultural como padrão 
social e legítimo. No decorrer da história da humanidade, sobretudo 
a partir do século XV alguns conceitos de cultura foram sendo elabo-
rados, inclusive àqueles que privilegiavam apenas uma classe como 
definidora de um padrão civilizatório. Corroboramos, pois, com a con-
cepção de cultura derivada da Antropologia Social que analisa a sua 
dimensão simbólica, pensando-a enquanto “[...] o conjunto de práticas 
por meio das quais significados são produzidos e compartilhados em 
um grupo” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 27). Portanto, são os signifi-
cados constituídos a partir das relações estabelecidas em sociedade.

Esta concepção também nos permite pensar o currículo a partir 
desta construção de significados. As práticas curriculares não são neu-
tras e, como dito anteriormente, o currículo também perpassa pela 
formação identitária e subjetiva do/a aluno/a, por ser “[...] um conjun-
to de práticas que propiciam a produção, a circulação e o consumo de 
significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para 
a construção de identidades sociais e culturais” (MOREIRA; CANDAU, 
2007, p. 28). O currículo é o terreno no qual os conflitos culturais e 
de poder se manifestam através dos conhecimentos a serem ou não 
considerados no espaço escolar.

Em outras palavras, relacionar currículo e cultura é compre-
ender que o primeiro destes “[...] é um território em que se travam 
ferozes competições em torno dos significados. O currículo não é um 
veículo que transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas sim um 
lugar em que, ativamente, em meio a tensões, se produz e se reproduz 
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a cultura” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 28). Logo, é um espaço de 
conflitos, mas também de possibilidades.

Para articular a dimensão cultural a concepção de currículo 
pós-crítica apropriamo-nos do desenho enquanto potencial artefato 
didático-pedagógico capaz de evocar as percepções, compreensões, 
sentidos e significados que os/as alunos/as estabelecem com seu es-
paço de vivência; revelando a forma subjetiva como compreendem os 
processos culturais e a notoriedade de tais manifestações na formação 
de suas identidades.

O DESENHO COMO ARTEFATO PEDAGÓGICO: 
POSSIBILIDADES PARA O ENSINO MULTICULTURAL

A compreensão da noção de currículo sob as análises de Silva 
(2005), Moreira e Candau (2007) nos permitem ratificar a importância 
do/a professor/a refletir sobre a proposta curricular da escola, tecendo 
considerações e analisando possibilidades de práticas que possam ser 
desenvolvidas na sala de aula. Tais propostas respeitam a individuali-
dade e subjetividade dos sujeitos? As práticas pedagógicas atendem 
ao tempo de aprendizagem dos aluno/a? Contempla as expressões 
culturais locais e as particularidades dos espaços de vivência dos sujei-
tos em sala de aula?

Estes questionamentos vinculados a uma análise multicultural 
do currículo, bem como a busca por desmitificar as concepções ar-
raigadas de que as culturas negras e indígenas, marcadas por lendas, 
parlendas, contos e seres mitológicos são folclore, relegadas a uma 
data específica no calendário escolar culminaram na construção e 
desenvolvimento do projeto “Mais Educação: manifestações culturais 
e questões identitárias no Sertão do Sisal”.

Um dos caminhos metodológicos do projeto que motivou esta 
escrita foi a apropriação metodológica do desenho e a análise de suas 
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potencialidades para a construção de conhecimentos no âmbito do 
projeto desenvolvido. O desenho é considerado a primeira forma de 
representação gráfica da humanidade, sendo evidenciada pelas pintu-
ras rupestres, além da presença em papiros e pergaminhos, estabele-
cendo conexões com os modos de vida, a memória e a imaginação das 
comunidades primitivas e, sendo um importante conteúdo de análise 
do processo evolutivo humano (OLIVEIRA; PORTUGAL, 2012). Portanto,

Essas representações sempre foram impregnadas de valo-
res provenientes da sua própria cultura e representavam 
caminhos, rotas, riquezas, mitos, lendas, medos, etc. Por-
tanto, as representações se constituíam enquanto forma 
de linguagem das diferentes civilizações, unindo aspectos 
objetivos aos subjetivos, práticas a valores, mitos aos 
fatos comprovados, constituindo-se no verdadeiro “ver” 
das sociedades (GALVÃO, 2007, p. 53).

Coadunamos, pois, com Galvão (2007) ao analisar o desenho 
enquanto representação de aspectos do cotidiano das civilizações, uma 
vez que através do desenho “[...] o homem torna possível a manifestação 
de ideia e do próprio desenvolvimento da cultura gráfica na produção 
da imagem” (OLIVEIRA; PORTUGAL, 2012, p. 189). Estas concepções 
ratificam a importância da escolha deste artefato para a compreensão 
de aspectos culturais locais dos/das alunos/as participantes das oficinas. 
A apropriação do desenho enquanto linguagem possibilita aos alunos/
as a representação em um plano de imagens mentais, carregadas de 
emoções, evocando sentimentos, aguçando a imaginação e propiciando 
inúmeras aprendizagens (SANTOS; OLIVEIRA, 2016), desde que se tenha 
intenção pedagógica com objetivos bem delimitados.

Enquanto artefato didático-pedagógico, o desenho potenciali-
zou a representação das manifestações culturais locais, tendo como 
premissa, a abordagem da categoria de análise lugar, compreendida 
enquanto porção do espaço geográfico norteada pela relação de fa-
miliaridade e afetividade (TUAN, 1983), a qual permitiu a construção 
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de desenhos espontâneos (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009). 
Os/as alunos/as, sob a mediação da monitora e mediante debates 
construídos também no espaço das oficinas desenvolvidas, tiveram a 
possibilidade de escolher qual elemento da cultura local seria repre-
sentado, revelando através dos traços as relações estabelecidas com 
o lugar, a construção de sentidos e significados através destas mani-
festações, além de permitir uma análise do processo cognitivo dos/
das alunos/as, as visões e leituras de mundo, através dos traços que 
sintetizam o não dito (SILVA, 2019).

A natureza um tanto complexa do desenho, ao revelar a subjeti-
vamente de quem vê o fenômeno em análise, tem em “[...] seu caráter 
infinitamente sutil” a possibilidade “[...] de ser ao mesmo tempo uma 
transitoriedade e uma sabedoria” (ANDRADE, 1965, p. 71). Portanto, a 
escolha do desenho enquanto artefato metodológico é uma abertura 
para que a construção e registro do conhecimento não sejam feitos 
somente a partir da linguagem escrita. O/A professor/a que analisa o 
traço feito precisa ter um olhar atento e sensível, pois trata-se de uma 
abstração do real em uma dimensão plana. “Ao olhar um desenho já se 
tem uma visão global do mesmo e o podemos ‘ler’ em vários sentidos 
[...]” (OLIVEIRA JR., 1994, p. 9), sob várias óticas e com as contribuições 
do sujeito que o produziu.

A figura 1 (a seguir) registra uma das manifestações culturais 
mais representadas nos desenhos: o Samba de Roda. Em primeira 
análise a frequência destas imagens pictóricas revela que há uma pre-
sença significativa, desta formação cultural, nos espaços de vivência 
destes sujeitos. Durante as oficinas o Samba também foi abordado 
em espaços de diálogo e até mesmo na formação de rodas com os/as 
alunos/as enquanto um importante registro histórico de resistência da 
cultura negra no país.

No Território de Identidade do Sisal há uma marcada influência 
do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, uma das regiões com um dos 
maiores fluxos de africanos escravizados, devido à produção de açúcar 
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nos engenhos e a localização geográfica que facilitava o escoamento 
para o porto. Sua importância histórica fez com que o Samba de Roda 
fosse a primeira prática musical brasileira a ser registrada como Patri-
mônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2005.

Unindo dança, música e poesia esta tradição cultural foi re-
tratada nos desenhos a partir de algumas características, a saber: a 
organização em forma de roda, a qual dá o nome a esta manifestação, 
permitindo aos participantes dançarem e seguirem o ritmo das mú-
sicas através das palmas. Uma concepção muito peculiar é o fato da 
representação da mulher como única integrante na roda, bem como o 
destaque para as indumentárias que facilitam o movimento na dança. 
Esta é uma especificidade do lugar de vivência de muitos alunos, nos 
quais os homens possuem maior dificuldade em dançar e se limitam 
ao canto, as palmas e aos instrumentos.

Figura 1 – Representação de Samba de roda.
Fonte: Arquivo pessoal de Manuela Evangelista da Silva.
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Outro desenho recorrente foi o Maculelê (figura 2), represen-
tação artístico-cultural oriunda das manifestações dos povos africanos 
e indígenas, tendo origem no Recôncavo Baiano, como parte da cele-
bração da Festa de Nossa Senhora da Conceição. Através das lendas 
conta-se que Maculelê era um negro, que tendo fugido da senzala 
foi acolhido por indígenas em uma tribo, mas não podia realizar as 
atividades em grupo por não ser um nativo. Tendo ficado sozinho na 
aldeia, eis que apareceu uma tribo rival para dominar aquele território 
e, o jovem usando dois bastões de madeira lutou vencendo a disputa 
(MESQUITA; MEDEIROS, 2019). Além disso,

Provavelmente teve sua origem em meio aos canaviais e 
colheitas da Cana-de-açúcar, remanescente de um jogo 
de bastões dos antigos Cucumbis. Acredita-se que os 
escravos africanos que lá trabalhavam, com saudades 
de sua pátria, dançavam suas danças nativas, que ali em 
outro contexto, começou a ter incorporados outros ele-
mentos culturais. Onde antes se dançava por celebração 
ou adoração aos seus deuses, no Brasil, passou a ser uma 
dança-luta de lamentação pelo cativeiro e aspiração pela 
liberdade (MESQUITA; MEDEIROS, 2019, p. 209).

Portanto, a bravura de um povo escravizado que foi represen-
tada através desta manifestação (figura 2) como uma encenação de 
lutas tribais utilizando dois bastões de madeira, cuja história do jovem 
guerreiro de mesmo nome, como mencionado, é narrada. A presença 
de desenhos sobre o Maculelê está relacionada ao fato de ser uma das 
danças, cujas músicas e estilo próprios eram ensinados e aprendidos 
na oficina de Capoeira.
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Figura 2 – Representação do Maculelê.
Fonte: Arquivo pessoal de Manuela Evangelista da Silva.

Tanto o Samba de Roda quanto o Maculelê são manifestações 
culturais permeadas pelas experiências negras e indígenas em seus 
espaços de vivência, mas que normalmente, são relegadas enquanto 
danças “folclóricas”, sendo apenas citadas na sala de aula de forma 
pontual. Todavia, estas tradições permeiam as noções do simbólico, da 
construção de significados e das relações construídas entre os sujeitos. 
Utilizar o desenho enquanto artefato metodológico para registrar no 
plano o modo como cada aluno/a compreende estas manifestações, é 
permitir evocar sentimentos e sensações entre o real e o imaginário, o 
dito e o não dito, mas sobretudo o vivido.
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CORES, LINHAS E FIGURAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem multicultural no contexto da sala de aula é com-
preendida enquanto um desafio, uma vez que muitas concepções e 
proposições metodológicas precisam ser superadas. É preciso desmisti-
ficar o ideário de uma hierarquia de culturas, propondo esta análise para 
alunos/as desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Foi mediante a 
provocativa de produzir conhecimento tendo como ponto de partida o 
lugar no qual os/as alunos/as estabelecem relações de afetividade, que 
o desenho foi elencado enquanto artefato metodológico.

A apropriação pedagógica deste recurso permitiu aos alunos/
as que possuíam algum tipo de dificuldade em utilizar a linguagem 
escrita, de “[...] revelar seus entendimentos e conhecimentos do seu 
espaço vivido/percebido [...]” (VIEIRA; ARAÚJO; BARBOSA, 2016, p. 
25). Além do mais, mesmo que de forma subliminar, foram desen-
volvidas habilidades de abstração espacial, diante da necessidade 
de reduzir a manifestação cultural a ser representada, do real para o 
papel, permitindo também a construção de noções de escala e abrindo 
possibilidades para uma leitura de mundo.

E aprender a ler o mundo constitui por si só um desafio, ainda 
mais quando estas análises estão vinculadas às questões culturais. 
Todavia, pensar o currículo a partir da abordagem multicultural é abrir 
possibilidades para que os/as alunos/as possam valorizar suas raízes 
culturais, construírem um sentimento de pertença e afetividade ainda 
maior com o espaço e se reconhecerem enquanto sujeitos que podem 
fazer parte destes processos culturais.
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A ARTE COMO EXPRESSÃO DE 
SENTIMENTOS: A SOCIOEDUCAÇÃO E  

A PEDAGOGIA DA AMOROSIDADE

 Valdilene Almeida Bruno

RESUMO
O presente artigo surge da necessidade de viabilização e escuta de uma po-
pulação encarcerada de jovens em conflito com a lei que não conseguem se 
ver representados pelas políticas públicas. Conforme estabelecido no ECA, a 
educação é fator primordial para a ressocialização e para ressignificação social 
após o término do cumprimento das medidas Socioeducativas determinado 
pela lei. A proposta é que a Arte seja um caminho metodológico que auxilie na 
ressignificação desse jovem em sociedade em uma abordagem crítico social, 
arte educação, além de contemplar a afetividade no desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Socioeducação. Arte. ECA. Ressignificação.

INTRODUÇÃO

As Unidades de internação de jovens em conflito com a lei 
desenvolvem um trabalho detalhado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente ECA (BRASIL, 1990) de ressocialização através da edu-
cação e do cumprimento da penalidade estabelecida juridicamente, 
com objetivos de ressocialização após o período de cumprimento das 
medidas socioeducativas, mas não há um projeto para esse jovem em 
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conflito com a lei pós essas medidas, estes jovens voltam para seus la-
res, quando os têm, e não existem políticas públicas voltadas para uma 
reinserção educativa, ou no mercado de trabalho e no meio cultural, 
permanecendo estes jovens à margem das dinâmicas socioculturais, 
contribuindo para um ciclo vicioso de marginalização e exclusão tão 
escancarado na sociedade brasileira e comprovados nas estatísticas 
governamentais1.

Nesse sentido, em cumprimento de internação para medidas 
socioeducativas (BRASIL, 1990, art. 123), no ambiente escolar so-
cioeducativo, os jovens não se sentem motivados ou percebidos no 
desenvolvimento dessas atividades pedagógicas, cumprindo de forma 
mecânica e enfadonha as atividades. Perde-se assim o objetivo princi-
pal dessas atividades pedagógicas que seria a reintegração, a valoriza-
ção e a autonomia desse jovem quando novamente no convívio social, 
familiar e da comunidade local. Pensando dessa forma, a educação é o 
fator gerador dessa ressignificação e dessa autonomia e de percepção 
de mundo e da importância desse jovem no convívio da sociedade, 
buscando novas alternativas, valores e projetos de vida, numa pers-
pectiva de valorização de seu conhecimento e na busca de projetos 
que este jovem possa se ver pertencido a sua comunidade e valorizado 
por ela, numa visão de alteridade e pertencimento (BHABHA, 1998).

Assim, a Arte, como expressão humana fala muito das neces-
sidades e aspirações desses jovens, não da fala formal-escrita, mas 
através da corporeidade, do canto, da poesia, do desenho, ou seja, do 
grito inconsciente que se manifesta através da produção artística, que 
extrapola o consciente e se manifesta no ser.

Mesmo sendo jovens com restrição de liberdade, a atividade 
humana acontece entre e nas relações sociais. Dewey (1959, p. 13) já 
mencionava a importância de dois sujeitos que tendem a ser sociali-

1  Ver em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/protecao-social.html. Aces-
so em: 7 abr. 2021.

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/protecao-social.html
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zados e integrados à sociedade, uma vez que: “Um ser cuja atividade 
está associada a outros possui um ambiente social. O que você faz e 
pode fazer depende dos desejos, demandas, aprovação e desaprova-
ção dos outros”. Segundo o pensamento do autor, “o meio social cria 
as atitudes mentais e emocionais comportamentais dos indivíduos, 
que os fazem se envolver em atividades que despertam e revigoram 
certos impulsos, que têm certos objetivos e acarretam certas conse-
quências” (DEWEY, 1959, p. 18). Assim, percebemos a importância da 
escola que vai além da alfabetização, é o meio de relacionar com seus 
semelhantes, é o se ver no outro, é uma questão de reconhecimento e 
pertencimento social.

A vida social das crianças e adolescentes, fora do ambiente 
familiar, ocorre basicamente na escola e em suas manifestações, bem 
como atividades na comunidade, encontros festivos, datas comemo-
rativas, que podem estabelecer o sentimento de pertencimento nos 
ambientes do cotidiano das crianças e adolescentes, seus valores e 
normas, estabelecidos ao longo desse processo. A criança e o adoles-
cente se adaptam, participam e a convivência ocorre de forma simples 
e em uma relação harmoniosa. Dewey (1959) propõe que a escola tem 
três funções: a função social; função intelectual; e o papel da interação 
na família, no conhecimento científico e na sociedade.

Freire (1987) já mencionava o papel fundamental da educação 
nas sociedades modernas para que haja diálogo, comunicação, enten-
dimento e enfrentamento social, e define que:

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o en-
contro que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos 
endereçados ao mundo a ser transformado e humaniza-
do, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de 
um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 
troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes 
(FREIRE, 1987, p. 45).
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Esse diálogo deve ser estabelecido nas salas de aulas por todos 
os atores envolvidos nas atividades socioeducativas; nas Unidades de 
Internação como fator de relacionamento harmonioso e amoroso com 
objetivos claros de ressignificação de projetos de vida, onde escola, fa-
milia, profesores e alunos devem procurar caminhos viáveis e seguros 
para que esse jovem se sinta respeitado, comprometido como pessoa; 
com necessidades, sonhos e dificuldades que perpassam pela vida de 
todos, mas com resiliência e com uma rede de ajuda e de acolhimento. 
Nesse sentido, Arte e suas várias formas de expressão humana pode 
ser um elo significativo para que esses objetivos possam ser alcança-
dos numa visão ampla, sistémica, globalizante. Seguindo as ideias de 
Comenius (2011) que em sua Magna Didáctica já falava sobre a ética, o 
amor ao saber e a formação do homem integral:

[...] a arte das artes está em formar o homem, o mais 
versátil e mais complexo de todos os animais... ensinar a 
arte das artes é, portanto, tarefa árdua, que requer juízo 
atento não só de um homem, mas de muitos, porque 
ninguém pode ser tão atilado que não lhe escape muitas 
coisas (COMENIUS, 2011, p. 14-15).

Nessa perspectiva a arte em sala de aula com dinâmicas que 
envolvam os saberes dos alunos e suas potencialidades, usando 
uma metodología dialógica e de respeito ao conhecimento cultural 
do aluno, envolvendo seus gostos pela música, ritmos, expressões, 
chegando aos grafites e movimentos como o Hip Hop, Rap,trance, e 
outras formas dos jovens se expressaremé um viés de aprendizagem 
que enxergue o joven como ser integral. Ainda Comenuis (20011) esta-
belece o verdadeiro objetivo da educação, ou seja, a educabilidade, a 
formação integral e integradora:

Digo que corresponde a seus fins a escola que seja 
uma verdadeira oficina de homens: onde as mentes 
dos discentes sejam iluminadas pelo fulgor do saber 
para penetrar facilmente todas as coisas secretas e 
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manifestas [...] onde os espíritos e suas paixões sejam 
encaminhados para a harmonia universal das virtudes, 
onde os corações ardam de amor pela divindade [...]. 
Numa palavra, onde todos aprendam totalmente tudo 
(COMENIUS, 2011, p. 103).

Nesse sentido de uma educação voltada para o todo e prin-
cipalmente para o conhecimento que o jovem já traz em si, de sua 
vivência, e seus gostos e valores que usamos para complementar com 
uma metodología que traga mais conhecimento e prática e que esta 
tenha sentido e valor ao jovem para se ver em planos futuros e proje-
tos de integração e de valorização social e cultural.

Freire (2001) estabeleceu em seus escritos a importância da 
criatividade, da curiosodade para uma educação eficaz e plena, no que 
concerne ao desenvolvimento não só intelectual, mas moral e libertador 
do estudante, lhe permitindo crescer emocionalmente entre seus pares.

A curiosidade como inquietação indagadora, como 
inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta ver-
balizada ou não, como procura de esclarecimento, como 
sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante 
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente 
impacientes diante do mundo que não fizemos, acres-
centando a ele algo que fizemos (FREIRE, 2001, p. 53).

Essas ideias são complementadas pelos estudos de Barbosa 
(2010, p. 2), quando diz:

A necessidade de Alfabetização Visual vem confirmando 
a importância do papel da Arte na Escola. A leitura do 
discurso Visual, que não se resume só a uma análise de 
forma, cor, linha, volume, equilíbrio, movimento, ritmo, 
mas principalmente é centrada na significação que estes 
atributos em diferentes contextos conferem à imagem é 
um imperativo da contemporâneidade.
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Esses movimentos culturais e também sociais passam a ser a for-
ma de comunicação entre o jovem e o mundo que o cerca. Essa comuni-
cação vai além das palavras, além da escrita, além do mundo idealizado 
por ele, é o sentimento exteriorizado de várias formas e maneiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, trazemos outro sentimento, a felicidade, muito 
esquecido ou desprezado pela sociedade contemporânea e que atual-
mente, neste século XXI, além da educação de qualidade voltado para 
a paz e que enxergue o ser que existe em cada um, há a busca da 
felicidade. Felicidade pelo saber, pelo aprender, pelo bem-estar social. 
L’Ecuyer (2015) conecta felicidade ao ato de aprender. E assim Come-
nius sempre traz a ideia de aprender, de algo que encanta, de algo que 
fascina. É esse fascínio que leva a novas descobertas, traz a felicidade 
do conhecimento, da compreensão e do posicionamento do indivíduo, 
do eu e de leitura do eu no mundo.

Dewey (1959, p. 111) já falava em “pedagogia sentimental”, 
na qual falamos atualmente de educação para a paz, depois da busca 
por uma educação consistente e de qualidade que faça emergir o mais 
belo do ser. À medida que a sociedade se torna mais complexa em es-
trutura e recursos, aumenta a necessidade de ensino e aprendizagem 
formal ou intencional voltado para a educação moral, daí a educação 
do século XXI. Uma educação com tendência a ser mais humana, mais 
ética e mais libertadora. Essas ideias já são compartilhadas pela Unicef 
(1990, p. 11):

Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge 
como um trunfo indispensável à humanidade na sua 
construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça 
social. [...] a Comissão faz, pois, questão de afirmar a sua 
fé no papel essencial da educação no desenvolvimento 
contínuo, tanto das pessoas como das sociedades. Não 
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como um “remédio milagroso”, não como um “abre-te 
sésamo” de um mundo que atingiu a realização de todos 
os seus ideais, mas, entre outros caminhos e para além 
deles, como uma via que conduza a um desenvolvimen-
to humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo a 
fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreen-
sões, as opressões, as guerras.

Atualmente, com velhos e estruturais problemas socioeconó-
micos, o mundo passa pelas transformações causadas pela pandemia, 
que afetam também o ámbito educativo. Para esses períodos de caos 
e incertezas, a Arte é e foi uma aliada para dar mais leveza, mais su-
avidade e esperança para dias mais promissores. A arte é uma forma 
de analisar e reestruturar velhos padrões, velhos pensamentos, velhos 
conceitos e pré-conceitos, dando liberdade de pensar e sentir um novo 
tempo de atitudes renovadoras e diversas, enxergando o quão rico é a 
diversidade, é o olhar diferenciado. Cito Barbosa (2010) para comple-
mentar meu pensamento: “O compromisso com a diversidade cultural 
é enfatizado pela Arte/Educação Pós-moderna. Não mais somente os 
códigos Europeus e Norte Americanos Brancos, porém mais atenção 
à diversidade de códigos em função de raças, etnias, gênero, classe 
social etc.” (BARBOSA, 2010, p. 3). 

Pensando assim, começamos a perceber as potencialidades, 
trabalhar como o que sabemos para crescimento, com pontos positivos 
e não massificando as características negativas das pessoas. Como diz 
Bauman (2001), em tempos líquidos, há de se estabelecer laços fortes 
para reestruturar uma sociedade mais humana, mais responsável, 
mais igualitária dentro de suas especificidades.

Assim, a Socioeducação passa a ser orientada pela cultura da 
paz numa visão de ressignificação de valores, de projetos de vidas, de 
dar importância à vida e a suas atitudes, com significado individual e de 
indivíduo em sociedade. Numa educação humanizada e humanizado-
ra, a afetividade, o relacionar-se é de fundamental importância, onde 



1029COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

há escuta e diálogo (FREIRE, 1989) para um crescimento que percebe 
as singularidades e também as dificuldades de cada ser. Iremos assim 
para a pedagogia do amor, do respeito, da ética, da alteridade.

Para finalizar, não há como deixar de falar da importância das 
relações familiares, da participação, do convívio entre os familiares. De 
acordo com o ECA (BRASIL, 1990) é essencial que a família incentive, 
participe, motive o crescimento de seu filho, dos jovens que convivem 
com seus filhos, criando uma rede de ajuda mútua, onde todos cresçam 
e a arte pode fazer esse elo entre família e a observação de mudanças 
de paradigmas através das manifestações artísticas da comunidade em 
específico dos jovens nas Unidades Socioeducativas, dando visibilidade 
para os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes.

Priorizar a educação para a vida é priorizar as relações afetivas 
que se desenvolvem ao longo do convívio e que este convívio seja com 
amorosidade e respeito às diversidades em qualquer lugar que ele se 
estabeleça. Para Calimam (2015) o jovem, sobretudo o adolescente, 
precisa sentir-se estimado, querido e valorizado seja pelo educador 
quanto pelo ambiente que o acolhe. Ressaltando aí a importância de 
vínculos fortes com os familiares e todos os envolvidos no processo 
de ressocialização. Esse sentir se estimado pode ser visto através das 
atividades desenvolvidas nas unidades socioeducativas relacionadas 
ao fazer artístico dos jovens, pois é um momento lúdico, mas com 
objetivos específicos desde o início levando ao aprendizado de forma 
mais concreta e eficaz, daí a importância de se estabelecer objetivos e 
metodologias integradoras.

A prática de colocar arte (desenho, colagem, modela-
gem, etc) no final de uma experiencia ligando-se a ela 
por meio de conteúdo, vem sendo utilizada ainda hoje 
na Escola Fundamental no Brasil, e está baseada na ideia 
de que a arte pode ajudar na compreensão dos concei-
tos, porque há elementos afetivos na cognição que são 
por eles mobilizados (BARBOSA, 2010).
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Continuando com as ideias de Barbosa (2010)

No que diz respeito à cultura local, pode-se constatar 
que quase sempre apenas o nível erudito dessa cultura 
é admitido na escola (Tarsila, Portinari etc.). As culturas 
de classes sociais economicamente desfavorecidas con-
tinuam a ser ignoradas pelas instituições educacionais, 
mesmo pelos que estão envolvidos na educação destas 
classes. Nós aprendemos com Paulo Freire a rejeitar a 
segregação cultural na educação (BARBOSA, p. 3).

Metodologicamente, as atividades devem partir do conheci-
mento cultural e interesse dos jovens, fica claro que não é uma negação 
ao que se denomina de cultura erudita, não há uma contraposição, mas 
aliar o conhecimento com as atividades culturais desenvolvidas por 
esses jovens, e retornamos aos seus gostos e hábitos, como o exemplo 
do Hip Hop e tantas outras expressões artísticas por eles usadas.

Mesmo assim, a arte é imprescindível para a ressignificação 
social para crianças e jovens e principalmente, para jovens em conflito 
com as leis. Segundo Barbosa (2010, p. 4): “Arte/Educação baseada na 
Comunidade é uma tendência contemporânea que tem apresentado 
resultados muito positivos em projetos de educação para a reconstru-
ção social, quando não isolam a cultura local, mas a discute em relação 
com outras culturas”.

Não há como deixar de mencionar as políticas públicas que 
devem ser criadas, institucionalizadas, respeitadas e contínuas para que 
não haja quebra nesses processos onde a criança e o jovem devem ser 
priorizados, onde percebemos o ECA como grande avanço para a cons-
trução de políticas públicas específicas para esse público, restando o seu 
cumprimento normativo e integral ainda em todo o territorio nacional.

Barbosa (2010, p. 2) afirma que:
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A Arte na Educação como expressão pessoal e como 
cultura é um importante instrumento para a identifica-
ção cultural e o desenvolvimento individual. Através da 
Arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, 
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a 
capacidade crítica, permitindo analisar a realidade per-
cebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar 
a realidade que foi analisada.

Resta nos ainda esclarecer sobre a importância da educação 
como forma preventiva e não como forma punitiva. E nesse sentido de 
socialização, identificação em uma sociedade e a necessidade de que 
ela seja aceita e respeitada como ser social, a escola deve assumir sua 
responsabilidade, que é fundamental na adaptação e percepção da 
vida em sociedade. Então, é possível deduzir que segundo Kant (2005) 
toda educação deve ser a favor do desenvolvimento intelectual-moral 
do bem humano, levando o homem até a perfeição de sua natureza. 
Resta-nos essa busca incessante do saber para a harmonia, cultura da 
paz e felicidade em sociedade.
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RESUMO 
O presente trabalho aborda a necessidade de se ter uma formação docente 
na qual se leve em consideração as diferenças socioculturais existentes no 
panorama atual, objetivando alcançar uma visão mais alargada sobre o que 
se chama de interculturalidade, na qual se façam presentes os fundamentos 
da ética e da alteridade, na busca da construção de uma contexto educacio-
nal verdadeiramente igualitário, com o fortalecimento do respeito à pessoa 
humana, independente da sua condição de raça, gênero, etnia, partindo do 
pressuposto de que a igualdade se faz, dentre outros prismas, no respeito 
à diversidade. Elegendo-se metodologicamente a pesquisa qualitativa, mais 
especificamente a revisão bibliográfica, cujo principais referenciais teóricos 
foram Giroux (1997, 1998), Tardif (2012), Candau (2005a, 2005b), Dussel 
(1995), Arendt, Herkenhoff (2002), Lévinas (2009), Wolkmer (2004), dentre 
outros, apresentou-se, em termos de resultados, a relevância do tema para 
que se possa ter o despertar para um novo pensar do docente e, conse-
quentemente, uma nova forma de concretizar ações, as quais merecem ser 
guiadas por uma vertente cidadã, capazes de ressignificar as conjunturas 
educacionais, políticas e sociais vigentes.
Palavras-chave: Docência. Diversidade. Educação Cidadã.
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INTRODUÇÃO

Nas searas sociais, de forma geral, as resistências ainda são 
muito acentuadas em relação às chamadas minorias ou, em outras 
palavras, àquelas parcelas da população tidas como hipossuficientes, 
a saber: afrodescendentes, mulheres, idosos, crianças, homossexuais, 
transexuais, dentre outros, o que faz com que se acredite que há 
urgência de se pensar estratégias de resistência a tais paradigmas 
preconceituosos e violadores da liberdade daqueles que apresentam 
posições que divergem do modelo implantado pelos que dominam 
o cenário atual e que, assim sendo, tentam impor estereótipos para 
atender seus interesses.

Inúmeros documentos normativos, de caráter nacional e inter-
nacional, vêm sendo editados, na busca de demonstrar a relevância 
do tratamento igualitário a todos, assim como de se ter na educação, 
em todas as suas esferas, um mecanismo em prol da efetivação dessas 
garantias. Todavia, pensa-se que, buscando tal escopo, é necessário 
romper-se com o que se chama de educação bancária e verticalizada, 
lançando-se mão dos pilares da Educação em Direitos Humanos, como 
forma de se construir renovações no modo de se pensar o homem, 
com vistas à alteridade, à ética e à formação de relações verdadeira-
mente cidadãs.

Neste trabalho, procurar-se-á enfatizar tais ideias, dando espe-
cial atenção à questão da interculturalidade, e sua vinculação com os 
Direitos Humanos, como meio de se garantir laços educacionais que 
minimizem alguns dos problemas que estão impregnados na conjun-
tura social hodierna e, consequentemente, no ambiente educacional, 
seja ele da Educação Básica à Educação Superior.
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OBJETIVOS

O objetivo central do estudo é despertar a atenção para 
a necessidade de se buscar, por meio da educação, a efetivação de 
postulados que contribuam para a verdadeira formação humana, res-
saltando-se, por oportuno, que esse processo envolve todos os atores 
sociais que se articulam no contexto educacional, com vistas a uma 
educação emancipadora, apta a tornar as pessoas verdadeiros agen-
tes de transformação social. Consequentemente, o referido objetivo 
central dá margem a uma série de fatores que se interligam ao tema 
geral proposto, acendendo uma centelha reflexiva em determinadas 
particularidades que serão aqui vislumbradas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Utilizou-se uma metodologia de pesquisa de natureza qualitati-
va, por meio da revisão de literatura cujo referencial teórico trabalhado 
partiu dos estudos dos clássicos aos contemporâneos da Educação, da 
Educação em Direitos Humanos e da Filosofia como Tardif, Henry Gi-
roux (1997, 1998), Vera Maria Candau (2005a, 2005b), Noberto Bobbio 
(1992), Enrique Dussel (1995), Jurgem Habermas (1968), João Batista 
Herkenhoff (2002), Hans Jonas (2006), Emmanuel Lévinas (2009), 
dentre outros.

Sabe-se que essa metodologia promove limites aos resultados, 
em termos da característica generalista dos mesmos, o que não os 
inviabiliza nem os desmerecem, uma vez que possibilitam captar di-
mensões particulares da temática, por meio da análise pormenorizada 
do recorte empírico que aqui é proposto.
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DISCUSSÕES E RESULTADOS

Buscando melhor sedimentar as ideias que serão aqui esboça-
das, fundamental se torna analisar de forma mais pormenorizada o 
modo pelo qual os direitos humanos surgiram dentro de uma ordem 
social, política, cultural e educacional.

Assim, é importante registrar as palavras de Herkenhoff (2002, 
p. 30), quando o mesmo assevera que direitos humanos “são aqueles 
direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, 
por sua natureza humana, pela dignidade que a ele é inerente”.

Observa-se, assim, que um marco na consolidação normativa 
desses direitos teve sua origem histórica ligada à Idade Média, com o 
surgimento, em 1215, na Inglaterra, da Magna Charta Libertatum, que 
visava primordialmente limitar o exercício do poder absoluto existente 
em consequência do modelo imperial então vigente. Todavia, só mais 
tarde, no início da chamada Idade Moderna, surgem quatro diretrizes 
essenciais no tocante à matéria, a saber: Petition of Rights de 1628, 
Habeas Corpus Act de 1679, Bill of Rights de 1689 e a Declaração de 
Virgínia de 1776.

Em termos de embasamento filosófico, não se pode deixar 
de considerar que foi com os ideais de Thomas Hobbes, John Locke e 
Jean-Jacques Rousseau que as proclamações de direito inglesas ganha-
ram maior amplitude.

Nesse segmento de ideias, chega-se a uma grande conquista 
no ano de 1945, que foi a criação da ONU (Organização das Nações 
Unidas), fruto das conferências de paz realizadas no final da Segunda 
Guerra Mundial, dando assim início ao surgimento da proteção inter-
nacional mais acurada dos Direitos Humanos.

É oportuno ressaltar ainda que a educação como um direito 
social e universal, nesse contexto da luta em prol dos direitos huma-
nos, é evidenciada também no século XX, século que nas palavras de 
Machado e Oliveira (2001) traduz-se naquele que foi palco de reconhe-
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cimento dos direitos que devem ser assegurados a cada ser humano. 
Ainda na visão dos citados autores a educação, além de ser um direito 
social, “é um pré-requisito para usufruir-se dos demais direitos civis, 
políticos e sociais emergindo como um componente básico dos Direi-
tos do Homem” (MACHADO; OLIVEIRA, 2001, p. 57).

Nessa esteira, Bobbio (1992, p. 49) realça que o início da era 
dos direitos é reconhecido com o pós-guerra, já que “somente depois 
da 2ª Guerra Mundial é que esse problema passou da esfera nacional 
para a internacional, envolvendo – pela primeira vez na história – todos 
os povos”.

Três anos após a criação da ONU, em 1948, foi aprovada una-
nimemente, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que apesar de, em termos técnicos, 
representar uma resolução e não um tratado, desenvolveu de forma 
global os direitos humanos, inaugurando a concepção de dignidade da 
pessoa humana e outros vetores difundidos até os dias atuais.

Feito esse breve retrospecto, passar-se-á a analisar como os 
direitos humanos se coadunam à vertente intercultural, buscando 
avaliar como é possível contemplar os mesmos colocados em prol de 
uma educação emancipatória. Assim, visando imprimir uma sequência 
didática às ideias aqui lançadas, não se torna excessivo trazer à cena 
o que se busca trabalhar com “interculturalidade”, ressaltando que 
se observa nessa terminologia não apenas um conceito revestido de 
simbolismo socioantropológico, mas um elemento que vise extrapolar 
as diferenças culturais, por meio da interação de problemas que são 
presumidamente universais.

Nas palavras de Candau (2005b), a interculturalidade tem como 
pressuposto o reconhecimento do direito à diferença e à luta contra 
todas as formas de discriminação e desigualdade social, buscando 
a concretização de relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e 
grupos que fazem parte de universos culturais diferentes, minimizando 
os conflitos inerentes a esta realidade. Não se ignora as relações de 
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poder presentes nas relações sociais e interpessoais. Ao contrário, 
reconhecem-se e assumem-se os conflitos, procurando as estratégias 
mais adequadas para enfrentá-los.

Assim, a Educação, observada em uma forma mais abrangente 
de se contemplar os já anunciados direitos humanos, que aqui serão 
desnudados tendo por base o prisma da interculturalidade, assume 
neste trabalho a função mais específica de dar margem à discussão 
em torno da ideia de como as diferentes culturas contemplam as “di-
ferenças” como forma de garantir a isonomia, e, consequentemente, 
a concretização de uma formação humanista, por meio da qual os do-
centes aceitem e propaguem a igualdade nas suas práticas educativas 
formais e informais.

Sabe-se que sob a ótica da tão propagada globalização, tem-se 
uma agilidade de informações em várias áreas que acarretam diretas 
implicações nas identidades culturais em busca de reconhecimento, 
que se traduz na necessidade de mostrar determinada cultura como 
pertencente a um grupo majoritário.

Assim, ao tempo em que os denominados avanços econômicos 
e tecnológicos facilitam a intermediação entes os povos, prefiguram, 
por outro lado, certas formas de invisibilidade e/ou exclusão, o que 
fere literalmente a concepção de direitos humanos, de dignidade da 
pessoa humana, de cidadania na acepção mais irrestrita do termo.

Todavia, imperioso destacar o pensamento de Habermas, em 
sua obra “A inclusão do outro”, quando o filósofo revela que a diversi-
dade cultural não colide necessariamente com a ideia de universalidade 
dos direitos humanos. Ao contrário, é a possibilidade particular de uma 
cultura reivindicar reconhecimento com base nesses mesmos direitos.

Tais reclames são uma maneira das culturas lançarem seus gritos 
reagindo às “diferenças” que são ignoradas, buscando resguardar suas 
particularidades dentro de uma lógica de pertencimento, de inclusão. 
Se não houver respeito às diferenças, reconhecendo-se a igualdade na 
diferença restará dificultada a universalidade dos direitos humanos.
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Como afirmava Arendt (2016), só se pode conceber um huma-
nismo libertário onde a condição da pluralidade humana seja constituí-
da por valores éticos que respeitem a dignidade humana simplesmente 
pelo impacto da pessoa existir, respeitando suas faculdades inteligíveis 
e sensitivas. Segundo a filósofa, a pluralidade é a condição da ação 
humana porque todos são iguais, isto é, humanos, de um modo tal 
que ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá. 
Todos são iguais porque, antes de tudo, são diferentes.

Como já declinado, pensa-se que os direitos humanos, como 
mínimo ético universal, devem ser a resposta contundente para equa-
lizar as diferenças que se mostram frente à diversidade cultural. Isso 
pode ser possível por meio de uma atividade cultural dialógica.

Assim, ao falar em dialogicidade, importante ressaltar a dis-
tinção feita por Dussel (1995) entre diálogo multicultural e diálogo 
intercultural, em artigo de Petter Damázio (2008), ao mostrar que o 
primeiro exige a aceitação de certos princípios procedimentais ociden-
tais que devem ser acatados por todos os membros da comunidade, 
permitindo ao mesmo tempo a diversidade valorativa cultural (ou 
religiosa). Politicamente isto significa aceitar o Estado liberal multicul-
tural, sem questionar que sua estrutura, tal como se institucionaliza no 
presente, é a expressão da cultura ocidental e restringe a possibilidade 
de sobrevivência de todas as demais culturas. O diálogo intercultural, 
diferentemente, deve ser transversal, isto é, deve partir de outro lugar, 
além do mero diálogo entre os eruditos do mundo acadêmico ou insti-
tucionalmente dominante. Fornet-Betancourt (1994, p. 19) considera 
o diálogo intercultural como: “[...] a única alternativa que promete 
nos conduzir à superação efetiva de formas de pensar que, de uma 
ou outra maneira, resistem ao processo da argumentação aberta, ao 
condensar-se em posições dogmáticas, determinadas somente a partir 
de uma perspectiva monocultural”.

Dessa forma, o diálogo intercultural deve ser vislumbrado 
como uma forma de se pensar um novo pensar, extrapolando os 
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limites dos discursos ideológicos e colonizadores que insistem em 
negar a alteridade.

Conforme propugnado por Dussel (1995, p. 18), em sua obra 
A Filosofia da Libertação: crítica à ideologia da exclusão, a Filosofia 
da Libertação repousa na descoberta do fato opressivo da dominação, 
em que os sujeitos se colocam como “senhores” de outros sujeitos. E 
prossegue afirmando que:

Esta “experiência” inicial vivenciada por todo latino-a-
mericano, até mesmo nas aulas universitárias europeias 
de filosofia – se expressaria melhor dentro da categoria 
“Autrui” (outra pessoa tratada como outro), como pau-
per(pobre). O pobre, o dominado, o índio massacrado, 
o negro escravo, o asiático das guerras do ópio, o judeu 
nos campos de concentração, a mulher objeto sexual, a 
criança sujeita a manipulações ideológicas (também a 
juventude, a cultura popular e o mercado subjugados 
pela publicidade) não conseguirão tomar como ponto de 
partida, pura e simplesmente, a “estima de si mesmo”. O 
oprimido, o torturado, o que vê ser destruída a sua carne 
sofredora, todos eles simplesmente gritam, clamando 
por justiça: Tenho fome! Não me mates! Tem compaixão 
de mim!

Dentro dessa reflexão, importante ainda trazer à cena o 
pensamento de Henry Giroux (1997), que, por apresentar suportes 
teóricos na Escola de Frankfurt, realizou contestações ao positivismo 
e, por via de consequência, ao reprodutivismo, defendendo que o 
homem é elemento ativo e a sua presença no mundo deve dar conta 
de realizar uma transformação social. Nessa vertente, o autor traba-
lha temas que também são idealizados por Paulo Freire, tais como 
transformação e a emancipação.

Assim, Giroux se debruça sobre a importância da ideologia que 
é vinculada na seara escolar como também aponta para a necessida-
de de uma ampla reforma educacional, em que os docentes possam 
ser, de fato, protagonistas da construção do conhecimento dos seus 
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alunos, fazendo dos mesmos não apenas mero reprodutores de ideias 
que lhe são entregues prontas e acabadas, mas sim agentes dotados 
de consciência crítica e espírito reflexivo.

Nesse segmento de ideias, ressalta Giroux (1988) que é pre-
ciso entrar nesse debate declinando ser a instituição educacional um 
ambiente de luta e a Pedagogia uma das formas de política cultural, 
sendo que em ambas situações é imperioso deixar nítido que a insti-
tuição educacional é uma possibilidade de dimensionar a capacidade 
humana, tornando as pessoas aptas a mudarem determinadas ideolo-
gias, contribuindo para a promoção do fortalecimento da democracia 
cidadão. É indispensável que se tenha uma Pedagogia crítica, em que 
se repense as formas como as pessoas valoram eticamente as suas 
experiências e discursos.

Em outras palavras, pode-se dizer que se trata de um apelo 
para que se reconheça que, nas escolas, os significados são produzidos 
pela construção de formas de poder, experiências e identidades que 
precisam ser analisadas em seu sentido político-cultural mais amplo 
(GIROUX, 1988). Dentro dessa proposta, o autor acentua com muita 
ênfase que:

Devemos enaltecer o impulso crítico e revelar a distinção 
entre a realidade e as condições que escondem a reali-
dade. Esta é a tarefa que todos os educadores devem 
enfrentar. [...] nossa principal preocupação é abordar a 
questão educacional do que significa ensinar os estu-
dantes a pensarem criticamente, a aprenderem como 
afirmar suas próprias experiências, e compreenderem a 
necessidade de lutar individual e coletivamente por uma 
sociedade mais justa (GIROUX, 1997, p. 45).

Dentro dessa corrente de ideias, Giroux (1997) vai declinar 
também que um desafio crucial na formação de um cidadão com 
senso crítico reside na própria formação recebida pelo professor, já 
que na visão do autor trabalhar o professor enfatizando apenas o co-
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nhecimento técnico é um verdadeiro desserviço à natureza do ensino 
e aos estudantes, pois, no lugar de desenvolverem espírito reflexivo, 
os futuros docentes ficam presos a metodologias que parecem negar a 
própria necessidade de pensamento crítico. Ou seja, os programas de 
treinamento de professores não se atrelam à necessidade de educar 
os alunos para que eles pensem as raízes dos problemas escolares, 
limitando-se a tentar entregar respostas prontas e acabadas.

Tais argumentos podem ser justapostos ao que é preceituado 
por Tardif (2012, p. 32), em sua obra Saberes Docentes e Formação 
Profissional, quando ele levanta uma série de questionamentos, a saber:

Os professores sabem decerto alguma coisa, mas o que 
exatamente? Que saber é esse? São eles apenas “trans-
missores” de saberes produzidos por outros grupos? 
Produzem eles um ou mais saberes, no âmbito de sua 
profissão? Qual é o seu papel na definição e na seleção 
dos saberes transmitidos pela instituição escolar? Qual 
a sua função na produção dos saberes pedagógicos? 
As chamadas ciências da educação, elaboradas pelos 
pesquisadores e formadores universitários, ou os 
saberes e doutrinas pedagógicas, elaborados pelos 
ideólogos da educação, constituiriam todos os saberes 
dos professores?

Uma possível resposta para tais problema residiria, segundo 
Giroux, no que ele chama de formação de professores intelectuais, os 
quais teriam como característica básica ser detentores de um alicerce 
que os fizesse conscientes de que seu papel não se circunscreve apenas 
a atividades tecnicistas, mas que são, antes de tudo, agentes críticos 
capazes de intervir na realidade na qual se produz o que é propagado 
em suas práticas diuturnas.

Nessa perspectiva, tem-se que para Giroux (1997, p. 161):
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Os professores podem ser vistos não simplesmente 
como “operadores profissionalmente preparados para 
efetivamente atingirem quaisquer metas a eles apre-
sentadas”. Em vez disso, eles deveriam ser vistos como 
homens e mulheres livres, com uma dedicação especial 
aos valores do intelecto e ao fomento da capacidade 
crítica dos jovens.

Assim, dentro da visão até então esboçada, o citado autor 
entende que esses professores intelectuais devem ter estratégias pe-
dagógicas que estabeleçam com os alunos relações de dialogicidade, 
estreitando o diálogo crítico e trazendo à discussão problematizações 
em torno do conhecimento, saindo assim da rotina reprodutora para 
uma ação mais transformadora.

Em seus exatos termos:

Os intelectuais transformadores precisam desenvolver 
um discurso que una a linguagem da crítica e a linguagem 
da possibilidade, de forma que os educadores sociais 
reconheçam que podem promover mudanças. Desta 
maneira, eles devem se manifestar contra as injustiças 
econômicas, políticas e sociais dentro e fora das escolas. 
Ao mesmo tempo, eles devem trabalhar para criar as 
condições que dêem aos estudantes a oportunidade de 
tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e 
coragem para lutar a fim de que o desespero não seja 
convincente e a esperança seja viável. Apesar de parecer 
uma tarefa difícil para os educadores, esta é uma luta 
que vale a pena travar. Proceder de outra maneira é 
negar aos educadores a chance de assumirem o papel 
de intelectuais transformadores (GIROUX, 1997, p. 163).

Nessa perspectiva, deve-se combater o que Paulo Freire con-
cebe como educação bancária, ou seja, o modelo educacional que se 
desenvolve de forma verticalizada, em que o “dono” do conhecimento 
se encontra em posição de superioridade a quem não o detém que, por 
tal razão, fica em patamar de inferioridade, em relação de submissão e 
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passividade, em uma verdadeira distorção do papel educacional para 
uma atividade de alienação.

Como esclarece Freire (1979, p. 38):

As sociedades latino-americanas começam a se inscrever 
neste processo de abertura, umas mais que outras, mas 
a educação ainda permanece vertical. O professor ainda 
é um ser superior que ensina a ignorantes. Isto forma 
uma consciência bancária. O educando recebe passiva-
mente os conhecimentos, tornando-se um depósito do 
educador. Educa-se para arquivar o que se deposita. Mas 
o curioso é que o arquivado é o próprio homem, que 
perde assim seu poder de criar, se faz menos homem, é 
uma peça. O destino do homem deve se recriar e trans-
formar o mundo, sendo sujeito de sua ação.

E prossegue tal raciocínio, declinando que: “a consciência 
bancária pensa que quanto mais se dá mais se sabe.Mas a experiência 
revela que com este mesmo sistema só se formam indivíduos medío-
cres, porque não há estímulo para a criação” (FREIRE, 1979, p. 38).

Por outro lado, deve-se prezar pela ação de um educador hu-
manista, ação esta na qual, segundo Freire (1987, p. 35), o educador 
identifica-se “desde logo com os educandos e deve se orientar no sen-
tido da humanização de ambos. Do pensar autêntico e não no sentido 
da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar influenciada da 
profunda crença nos homens. Crença no seu poder criador”.

Tudo isso faz a consequente correlação com outro fator já men-
cionado e também de preponderante relevância no tocante à necessi-
dade de se pensar a educação em direitos humanos como instrumento 
de concretização de respeito à dignidade humana de forma ampla, a 
saber: a construção de valores éticos que fomentem novas reflexões 
teóricas e práticas dentro da sociedade como um todo.

Nessa perspectiva, para se falar em ética, indispensável ter em 
mente a ideia de que o ser humano se porta no convívio social em con-
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sonância com determinados valores, quase sempre ligados a princípios 
normativos dos quais dependem sua forma de enxergar o mundo.

Sabe-se, por oportuno, que o caráter universal desses valores 
passou por uma transformação na contemporaneidade, deslocando o 
homem do seu eixo tradicional para outro pensar ético.

Nesse contexto são pertinentes indagações como: o que é 
ética? O que é a moral? Qual é o compromisso da ética com o “outro”?

Para tentar responder a tais questões, abre-se um horizonte 
ético dinâmico que se restabelece no mundo a partir das seguintes 
problemáticas: o homem que é consigo e com o outro no mundo; o 
problema do meio ambiente e da alteridade; o avanço da tecnologia, 
o problema da responsabilidade; a crise dos valores e a sociedade 
pós-metafísica; o problema do discurso; e, por fim, a ação ética como 
atividade da práxis ligada à filosofia da libertação.

Nesse raciocínio, não é excessivo sustentar que o pensamento 
de Lévinas, com sua primazia ética na obra “Ética e Infinito” tem sua 
máxima na axiologia. No entanto, se ética significa autolegislação racio-
nalista e liberdade (deontologia), o cálculo da felicidade (utilitarismo) 
ou o cultivo de virtudes (virtude ética), então a filosofia de Lévinas não 
é uma ética.

Lévinas alegou, em 1961, que ele estava desenvolvendo uma 
“primeira filosofia”. Essa primeira filosofia não é nem lógica tradicional 
nem metafísica, no entanto, é uma descrição interpretativa e fenome-
nológica da ascensão e repetição do encontro face a face, ou a relação 
intersubjetiva em seu núcleo precognitivo. Trata-se de uma ética da 
alteridade. Se a experiência precognitiva, isto é, a sensibilidade huma-
na, pode ser caracterizada conceitualmente, então deve ser descrita 
naquilo que lhe é mais característico: um olhar para o “outro” que 
nega os ditames da razão e encontra na “sensibilidade” e “emoção” 
sua essência na interconectiva.

Lévinas rompe com o tradicionalismo de que os valores estão 
fora do “eu” e do “outro”, em uma realidade ontológica, para ver na 
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liberdade e na alteridade os princípios que constituem a autenticidade 
da condição humana. Todavia, essa condição humana se expande ao 
mundo, já que as pessoas são potencializados pela tecnologia, o que 
traz para a ética o embate da “responsabilidade”.

Hans Jonas (2006), na sua obra O princípio responsabilidade: 
ensaio de uma ética para civilização tecnológica afirma que a civiliza-
ção contemporânea, marcada pela síndrome da tecnologia, garante o 
domínio do “homo faber” (homem que fabrica, capacidade humana 
de criar) como detentor da natureza. Ele é livre para manipular os 
objetos externos, bem como para analisar as estruturas internas do 
“homo sapiens”.

O progresso da tecnologia desvaloriza a natureza e causa niilis-
mo e vácuo no lugar da moralidade. Esses fatores levam Hans Jonas a 
escolher a responsabilidade como o primeiro princípio da nova ética: 
responsabilidade que abrange não apenas os seres humanos, mas 
também a ciência, a tecnologia e a natureza.

Vê-se, dessa forma, que ele sublinhou a responsabilidade moral 
pessoal do cientista pela implementação prática de suas descobertas 
e invenções. Segundo Hans Jonas, a nova ética não é uma ciência da 
moralidade: é uma instrução de dar futuro à humanidade. Mas como 
opera uma ética que considera a responsabilidade sem discorrer sobre 
o seu discurso? É nessa Perspectiva que Jürgen Habermas reflete sobre 
a ética contemporânea e o discurso.

A ética do discurso de Habermas é uma tentativa de explicar as 
implicações da racionalidade comunicativa na esfera do discernimento 
moral e da validade normativa. É um esforço teórico complexo para 
reformular os insights fundamentais da ética deontológica kantiana 
(universalismo e formalismo) em termos da análise das estruturas co-
municativas. Esse tipo de ética consiste em conversas sobre ideias em 
contextos cívicos ou comunitários marcados pela diversidade de pers-
pectivas que exigem envolvimento público ponderado. Esse discurso é 
composto de diferentes insights que ajudam a moldar o engajamento 
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do público uns com os outros, servindo para proteger e promover o 
bem público.

A responsabilidade pública consiste em três fatores básicos, 
a saber, uma diversidade de ideias, um engajamento na tomada de 
decisões públicas e, finalmente, uma explicação para continuar com 
uma prática ou uma maneira de fazer algo, ou um meio ou razão para 
mudar a prática. Finalmente, a ética do discurso público coloca uma 
grande responsabilidade sobre o indivíduo. Eles devem continuamente 
fazer perguntas e encontrar respostas.

Enrique Dussel, com sua Filosofia da Libertação, por sua vez, 
resgata que os princípios éticos contemporâneos só fazem sentido se 
estiverem livres da abstração e posicionados contra o relativismo dos 
valores. Assim, a ética deve ser consequência do trabalho vivo.

Dussel imprime de Marx essa concepção e instaura a sua filosofia 
como movimento que encontra na alteridade e na responsabilidade uma 
crítica ao modelo neoliberal. O “outro” da alteridade é pobre e a “res-
ponsabilidade” é sua libertação da exploração do trabalho vivo, fazendo 
com que reclame uma ética que vê na natureza o seu grito ofegante.

Dussel aproxima o conceito de trabalho vivo de Marx e da 
fenomenologia do mundo da vida de Habermas com o conceito de 
exterioridade de Levinas. Nessa junção, Dussel encontra na filosofia da 
libertação o diagnóstico para refletirmos os impactos do mundo globa-
lizado, para superar o conceito de proletariado do marxismo clássico, e 
reconsiderar que o “outro” é o indígena, os favelados, marginalizados, 
mulheres, crianças, negros, homossexuais, e todos aqueles que se 
encontram na periferia social, sendo preciso imprimir na ética o seu 
caráter de praticidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após essa breve reflexão em torno das questões fundamentais 
que perpassaram os problemas das diferenças de raça, gênero, bem 
como da ligação do contexto intercultural aos postulados da formação 
docente com base no viés da Educação em Direitos Humanos, pode-se 
sustentar que a ideia de uma ética universal a todos os homens se 
tornou um objetivo subterrâneo na sociedade atual, já que, como 
afirma Jean-François, vive-se um contexto em que a verdade, inclusive 
moral, se recusa a narrativas longas, vive-se em uma era em que a 
deontologia e o formalismo encontraram o ápice da sua ruína.

Em outras palavras, significa dizer que se vive a era das in-
certezas, em que a verdade dentro de um plano epistemológico ou 
metafísico moral escapa dos homens nesse momento da história.

Assim, faz-se indispensável a necessidade de se (re)pensar um 
outro pensar, isto é, de tutelar a ideia de que a verdade não é proce-
dimento de condução, mas desvelamento do ser. Isso implica em um 
olhar para o humano que exige um ponto de partida na alteridade. O 
homem existe na temporalidade e na espacialidade, com isso herda 
o modo de ser do mundo, acarretando uma vivência consigo, com o 
outro e com o próprio mundo. A ética, embora apareça relativa na era 
atual, pressupõe uma urgência para salvar o homem dele mesmo. Isso 
pode ser algo concretizável se a educação, em todas as suas esferas, 
for alicerçada com bases fortes nos pilares do humanismo, desafian-
do, assim, o docente a repensar seu papel na atividade de preparar 
estudantes para conceber, refletir e colocar em prática os valores que 
permeiam uma visão cidadã verdadeiramente equitativas, atendendo 
assim às necessidades reais da conjuntura social.

A evolução humana precisa se vincular a princípios morais e 
educacionais, que garantam acima de tudo respeito ao ser humano. 
Validar o significado da democracia, dos direitos e das liberdades 
fundamentais de nada adiantará se não existir uma práxis educacio-
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nal significativamente envolvida com a formação de novos cidadãos, 
sendo este um dos caminhos mais viáveis para a criação de um mundo 
mais justo e igualitário no contexto da cidadania.

Nessa linha de raciocínio, defende-se que a sociedade só pode 
assumir uma nova configuração, com posturas calcadas no viés da 
cidadania e da humanização, por meio do desenvolvimento educacio-
nal, afinal a educação é uma prática libertária, onde a pessoa começa 
a refletir, a questionar e a descobrir seu verdadeiro papel no contexto 
no qual está inserido, afastando-a do lado desumanizador que ainda se 
visualiza na contemporaneidade.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CONTEXTO 
DAS DIFERENÇAS CULTURAIS: 

PERSPECTIVAS, SENTIDOS, DESAFIOS

 Maria Helena da S. Reis Santos

RESUMO
O texto discute acerca de perspectivas, sentidos e desafios das práticas 
docentes em contexto das diferenças culturais, partindo da abordagem 
intercultural crítica em articulação com os estudos culturais, e ênfase nas 
narrativas docentes. O estudo pautou-se na pesquisa qualitativa, na aborda-
gem (auto)biográfica, utilizou como dispositivos de colheita de informações: 
entrevista narrativa, diário das práticas educativas e ateliê biográfico. Para 
tanto, primeiro, discute-se sobre perspectivas e sentidos das práticas educa-
tivas docentes em contexto das diferenças culturais; em seguida, os desafios 
das práticas educativas. As narrativas apontaram perspectivas e campos 
que situam as diferenças e seus sentidos nas práticas educativas, a saber: a 
perspectiva assimilacionista situa as diferenças no campo na normalização 
e naturalização, pela homogeneização, com sentido de falta e cerceamento; 
a diferencialista situa as diferenças no campo da classificação, no compor-
tamental, com sentido de adequação; a perspectiva intercultural, situa a 
diferença no campo do reconhecimento e valorização, com o sentido de 
aceitação. Os principais desafios das práticas educativas: criar condições de 
produção e visualização de outros posicionamentos das diferenças; proposta 
pedagógica com aceitação de processos abertos das relações interculturais; 
garantir direito de expressão e novas formas de posicionamentos e sentidos à 
diferença cultural, espaços de mútua interpretação, aceitação e valorização.
Palavras-chave: Diferenças Culturais. Práticas Educativas. Sentidos. Desafios.
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INTRODUÇÃO

As diferenças que compõem a escola se apresentam em modos 
múltiplos – de gênero, de geração, de religião, etnia, entre outras for-
mas de expressão. Como pensar, então, a escola nesse cenário cada vez 
mais diverso, atravessado por essas diferenças culturais, que provocam 
e constitue o ambiente escolar como um espaço de tensionamento? A 
escola é o tempo e o local da diversidade.

Em face desse contexto, no campo da educação, refletir acerca 
das diferenças requer um posicionamento frente aos debates con-
temporâneos sobre identidades e diferenças concebidas a partir de 
processos inter-relacionais e os tensionamentos intensos que marcam 
e demarcam lugares simbólicos, socioculturais e sentidos que a elas 
são atribuídos. Sentidos que, de forma particular, representam o modo 
(como), o contexto (onde) e concepções de produção e negociação das 
diferenças e identidades, traduzidos, assim, em marcas das diferenças 
não preexistem, que são construídos e reconstruídos nos múltiplos 
discursos contidos no mundo sociocultural. Os significados que, por 
sua vez, estão sempre sendo tensionados, em negociação, e as hie-
rarquias, nesse movimento, podem assumir formas que produzem 
sentidos, inclusive, de transgressão e subversão, de contestação e/ou 
problematização de hegemonia cultural e essencialismo identitário.

Partindo dessas reflexões, o texto tensiona perspectivas, 
sentidos e desafios das práticas educativas de docentes da Educação 
Básica em contexto das diferenças culturais, partindo da abordagem 
intercultural crítica em articulação com os estudos culturais, com ên-
fase nas narrativas docentes. A partir dos estudos culturais, para tecer 
as discussões propostas nesta comunicação, considerou-se o campo 
simbólico e enunciativo das diferenças culturais, e das práticas edu-
cativas, constituída como campo simbólico, político e educacional. A 
perspectiva intercultural crítica em educação favoreceu para conside-
rar o caráter aberto e interativo das diferenças culturais, o que penso 
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ser pertinente ao contexto contemporâneo. É basilar a compreensão 
das diferenças culturais como construtos em processos contínuos de 
elaboração e de (re)construção, não fixo, imutável, mas dinâmico, 
histórico e tenso imbricados em relações de poder, em negociação.

Alinhando-se às considerações de Bhabha (2003, p. 63), quem 
compreende a diferença cultural como constituinte do processo de 
enunciação da cultura, isto é, “um processo pelo qual afirmações da 
cultura e sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produ-
ção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade”, como 
conhecível, legítimo, adequado à construção da identidade cultural.

Este texto é um recorte do resultado de uma investigação que 
buscou compreender como professores/as do Ensino Fundamental sig-
nificam as diferenças culturais no contexto de suas práticas educativas. 
O estudo pautou-se na pesquisa qualitativa, com apoio na abordagem 
(auto)biográfica e ênfase nas narrativas docentes, utilizando-se como 
dispositivos para colheita de informações: entrevista narrativa, diários 
das práticas educativas e ateliê biográfico. Com vista nisso e em uma 
melhor compressão do/a leitor/a, o texto está organizado da seguinte 
forma: no primeiro momento discute sobre perspectivas e sentidos 
das práticas educativas de docentes da Educação Básica em contexto 
das diferenças culturais; em seguida, os desafios que as perspectivas, 
discutidas ao longo do texto, apresentam para as práticas educativas 
no exercício da docência em contexto das diferenças culturais na Edu-
cação Básica, por meio das narrativas de professores/as do Ensino Fun-
damental, particularmente, com o olhar na abordagem intercultural.

DIFERENÇAS CULTURAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
PERSPECTIVAS, SENTIDOS E PRÁTICAS DOCENTES

Em face da polissemia que abarca os termos multi e intercul-
tural, caminho pelos critérios estabelecidos por Candau (2008) que 
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nos ajuda na discussão sobre perspectivas e sentidos que perpassam 
o processo de produção das identidades e diferenças na escola, e, 
segundo Candau (2008), têm embasado práticas educativas e têm 
suscitado debates e reflexões sobre a na sociedade brasileira, a saber: 
assimilacionista, diferencialista e intercultural. Tais perspectivas serão 
discutidas, ao logo deste capítulo, em diálogo com os sentidos produ-
zidos pelos docentes protagonistas desta pesquisa.

Em busca dos sentidos atribuídos pelos docentes às diferen-
ças culturais presentes no contexto da Educação Básica, encontro a 
diferença situada no campo da normalização e do silenciamento, pau-
tando-se no essencialismo identitário, com sentido de falta, em uma 
prática educativa com traços da perceptiva assimilacionista, conforme 
fragmento da narrativa da professora Nea, a seguir, ao tratar de ho-
mossexualidade – identidade de gênero:

[...] eu tenho a concepção de que as pessoas já nascem 
pré-dispostas [...], eles [homossexuais] pra mim são 
pessoas como outras quaisquer [...] em sala de aula, 
lido com isso com naturalidade,[...] eu vejo que alguns 
são mais espalhafatoso [...] e aqui é o lugar que eles 
querem que as pessoas percebam [...] é o momento que 
eu interfiro [...] eu converso com ele, falo a ele que ele 
está atrapalhando a aula, que não é aquela maneira que 
ele tem de se sobressair, [...] que o aluno que estuda se 
sobressai muito mais do que aquele que fica procurando 
gracinhas na sala de aula. Ele se sobressai de maneira 
positiva, porque os outros veem ele como aquele é 
inteligente, aquele que sabe [...] (Nea, Entrevista, 2017).

A percepção da presença da diferença na escola se revela na 
narrativa quando a professora Nea nos diz: “e aqui é o lugar que eles 
querem que as pessoas percebam”. Entretanto, ao mesmo tempo em 
que marca a presença da diferença – o espalhafatoso, não a reconhece 
em sala de aula, na medida em passa a tratá-la como normal e igual.
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A normalização tem a força da homogeneização e passa pelo 
campo da naturalização, quando a professora diz: “eles [homossexuais] 
pra mim são pessoas como outras quaisquer [...] em sala de aula, lido 
com isso com naturalidade”. Normalizar é, de acordo com Silva, Hall e 
Woodward (2013), o processo mais sutil de manifestação do poder, que, 
aqui, é de silenciar a expressão da diferença. Ao reportar-se ao aluno 
como espalhafatoso, observa-se na narrativa a crença em uma identi-
dade de aluno original, de uma essência. O essencialismo identitário 
(WOODWARD, 2013)1 é expresso do ponto de vista natural, relacionado 
à raiz biológica, centrado na ideia de fixidez, quando a docente Nea nos 
diz: “eu tenho a concepção de que as pessoas já nascem pré-dispostas”, 
ao tratar de homossexualidade e identidade de gênero na escola.

O sentido da diferença está na categoria falta, aqui, falta ao 
aluno espalhafatoso um comportamento adequado diante do “outro 
cultural” (BHABHA, 2003) – colegas e professores, em especial, do 
inteligente. Mantém-se o caráter monocultural e homogeneizador. 
À medida que torna a diferença semelhança, abafa-se as distinções 
culturais, ignorando ou invisibilizando a identidade de gênero – o 
homossexual – a “identidade de origem” social, sugerido, na enuncia-
ção, quando a docente diz: “falo a ele [...], que não é aquela maneira 
que ele tem de se sobressair, [...] que o aluno que estuda [...]. Ele se 
sobressai de maneira positiva”. O foco da prática está na reprodução 
cultural, na tradição, primando por deixar o espaço da sala de aula 
mais homogêneo, o centrando-se na mesmidade – o aluno inteligente, 
e, segundo Rios (2011), torna o espaço escolar “menos ambivalente”.

A prática educativa pautada na perspectiva assimilacionista 
(CANDAU, 2008, p. 21), fica-se na ideia de uma cultura comum, a 
cultura hegemônica, promove “uma política de universalização da 
escolarização” em que “todos são chamados a participar do sistema 

1  Esta autora contribui, especificamente, nesta reflexão, ao discutir acerca da introdução 
teórica e conceitual da identidade e da diferença, na perspectiva dos estudos culturais.
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escolar”. Na narrativa da docente Nea, para que a diferença – o aluno 
espalhafatoso – participe das aulas, “um pré-requisito para juntar-se à 
turma é [...] despir-se de sua própria cultura” (PITER MCLAREN, 1997, 
p. 115 apud CANDAU, 2008, p. 21). A diferença precisa então se ade-
quar à cultura hegemônica.

Encontro também nesse fragmento narrativo da professora 
Nea traços da perspectiva diferencialista (CANDAU, 2008), situando 
as diferenças no campo da classificação e no âmbito comportamental, 
com sentido de adequação. “A diferenciação é o processo central pelo 
qual a identidade e a diferença são produzidas” (SILVA; HALL; WOO-
DWARD, 2013, p. 81), imbricadas com a relação de poder. As posições 
dos estudantes são marcadas pelo poder polarizador de incluir e 
excluir, elegendo-se, nesse processo, uma identidade em detrimento 
de tantas outras possíveis, pelo viés comportamental, com sentido de 
adequação. A professora trata da identidade de gênero referindo-se à 
homossexualidade, certa forma, além de naturalizar a diferença, coloca 
a igualdade como homogeneização. A noção de igualdade pressupõe 
um sentido de preconceito.

Ao mesmo tempo em que a professora coloca o aluno na con-
dição de igualdade de participação na aula, ela põe em jogo a ideia de 
uma suposta inferioridade intelectual. O aluno espalhafatoso, que não 
é considerado normal, igual ao modelo construído pela escola elitista, é 
posto diante de um discurso de negação da diferença. Esta é uma forma 
de lidar com a discriminação. Segundo Rios (2011, p. 154), “o preconcei-
to da igualdade acarreta a afirmação da identidade, levando ao conhe-
cimento do outro ainda menor, pondo em jogo não somente a oposição 
igualdade-desigualdade, mas também a identidade e diferença”.

A diferenciação se processa pela classificação e pelo binarismo, 
com adequação a norma. Classificar os alunos, entre o aluno que estu-
da – o inteligente – e o aluno que não estuda – o espalhafatoso, é um 
modo de fixar quem se adequa e quem não se adequa à representação 
de aluno para a professora Nea, O binarismo, como modo de classificar 
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o gênero e empenhado em dividir e organizar as relações culturais, 
surge como a forma mais sutil de negar o modo de ser e estar no 
mundo do sujeito e ganha força no discurso escolar. Nega-se ao sujeito 
a possibilidade de transitar e significar outro lugar para a diferença, 
na alteridade. As polarizações ou binarismos podem significar incluir/
excluir; demarcar fronteiras fixas – nós e eles; classificar; racionais e ir-
racionais; normalizar (SILVA; HALL; WOODWARD, 2013), entre outros, 
expressam sentidos e posicionamentos identitários e das diferenças 
na luta pela legitimidade das culturas no contexto em que se inserem. 
Mostram-se sempre redutora e basilar, legitimando processos exclu-
dentes, sustentando estereótipos, discriminações e preconceitos, tal 
como se evidenciou na narrativa da docente NEA.

Exclui-se, com isso, as diferenças quando se impõe sua adequa-
ção aos padrões de inteligência, como padrão legitimado pela profes-
sora Nea. Essa característica da perspectiva diferencialista (CANDAU, 
2008, p. 21) expressa a ideia de diferenças culturais deve ocorrer em 
espaços próprios e específicos, para que, assim, como “autoridade 
cultural” (BHABHA, 2003), as identidades culturais tenham liberdade 
de expressão, e imponha seu estabelecimento como norma, como 
forma de “garantir a expressão das diferentes identidades presentes 
num determinado contexto”.

O reconhecimento de diferentes grupos culturais na pers-
pectiva diferencialista empenha-se em promover o tratamento não 
discriminatório em matéria de direitos civis, políticos e sociais, mas 
mantém os grupos isolados e separados em comunidades específicas 
e fechadas. Sob este ponto de vista, a prática educativa de perspectiva 
diferencialista aproxima-se da assimilacionista quando sugere a manu-
tenção de grupos isolados e separados em comunidades específicas. 
Tal qual no discurso da professora Nea, a produção da identidade e 
a demarcação da diferença nos âmbitos essencialista e diferencialista 
implicam-se em relação de poder, definido e classificando por meio de 
processos pelos quais ocorrem a indicação de posições assumidas. Isso 
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envolve posicionamentos polarizados, o binarismo em torno do qual 
identidade e diferença são articuladas e organizadas, e os sentidos a 
elas atribuídos.

No entanto, sob o olhar dos Estudos Culturais (SILVA; HALL; 
WOODWARD, 2013) e da perspectiva intercultural (CANDAU, 2008, 
2011), essas relações de poder podem ser questionadas, e até mesmo 
superadas, na medida em que os sujeitos diferentes se reconheçam, a 
partir de seus contextos, de suas histórias e de suas posições enunciati-
vas (FLEURI, 2003, p. 78); além de problematizar os binarismos em torno 
dos quais eles se organizam e que levam à classificação (SILVA; HALL; 
WOODWARD, 2013); considerar mecanismos de poder que permeiam 
as relações culturais e recusar-se a “ver a cultura como não conflitiva”.

Esse “deslocamento de perspectiva legitima as culturas de 
origem de cada indivíduo e coloca em xeque a coesão da cultura he-
gemônica”, trazendo “consequências para a elaboração dos métodos 
e das técnicas de ação pedagógica” (FLEURI, 2001, p. 49), a exemplo, 
de dinâmicas em grupos, utilizando-se de músicas e produção textual, 
conforme sugere a narrativa do docente Bebeco, a seguir.

Encontro traços de aproximação da perspectiva intercultural 
(CANDAU, 2008), não porque se trabalha questões de religião na esco-
la e, para isso, o docente se apropria de técnicas didático-pedagógicas, 
mas, ao sugerir ser esta uma proposta pedagógica humanizada em 
que se aceita processos abertos das relações interculturais e situa a 
diferença no campo do reconhecimento e valorização, com o sentido 
de aceitação.

[...] a gente trata dessas questões para não chegar a 
um momento de agressão, de violência [...] eu trabalho 
através de técnicas pedagógicas, dinâmicas em grupo, 
através da música, na construção de textos [...] a gente 
se esforça para não deixar que a pessoa se ligue mesmo 
nesse fanatismo [religioso] e de qualquer tipo de precon-
ceito, mas principalmente para que o aluno descontrua 
essa ideia [...] (Bebeco, Entrevista, 2017).
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A narrativa do docente Bebeco sugere que as diferenças cultu-
rais religiosas disputam espaços na escola, sem que isso signifique se 
tratar de relações idílicas, harmoniosas, podendo chegar a situações 
que expressam agressão e violência. Contrariando o essencialismo 
identitário e perspectivas assimilacionista e diferencialista, supõe-se a 
possibilidade de desenvolver a sensibilidade do/a aluno/a na percep-
ção das diferenças religiosas, em um esforço coletivo de docentes, para 
não deixar que a pessoa se ligue mesmo nesse fanatismo [religiosos] e 
de qualquer tipo de preconceito, mas principalmente para que o aluno 
descontrua essa ideia, em face das diferenças culturais. O emprego da 
locução pronominal a gente sugere a problematização e desconstrução 
de preconceito religioso na escola.

Contudo, a narrativa não explicita que ocorram diálogos e ten-
sões durante as discussões no desenrolar dessa atividade, assim, con-
trariando a vertente intercultural, pode haver a isenção do confronto 
e do conflito, sugerida pela expressão: a gente trata dessas questões 
para não chegar a um momento de agressão. Também não está explí-
cito que, em função da aceitação, o conflito religioso é um elemento 
considerado no tratamento do preconceito nas práticas pedagógicas; 
deixa entrever uma centralidade na conciliação, pela possiblidade de 
uma relação idílica entre as diferenças religiosas.

No campo da educação, assumir a conciliação e evitar pole-
mizar as diferenças culturais, além de ser uma estratégia pedagógica 
adotada pelo professor Bebeco, no âmbito dos Estudos Culturais, é um 
mecanismo de “regulação da cultura” (HALL, 1997). Logo, é prudente 
situar essa prática docente no “entre lugar”, no espaço fronteiriço 
entre a perspectiva diferencialista e a intercultural.

Para além de valorização e conciliação, a interculturalidade 
problematiza o modo como as diferenças são construídas, questionan-
do, inclusive, a escola, enquanto instituição construída com base na 
afirmação de conhecimentos universais e homogeneizantes das cul-
turas, problematizando o modo como as diferenças são construídas, 
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desafiando, assim, a escola e as práticas educativas docentes presentes 
no cotidiano escolar em contexto da diversidade.

DESAFIOS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS INTERCULTURAIS

A perspectiva intercultural visa promover interrelação entre 
culturas diferentes, sobretudo, desenvolver processos de construção 
de “outros” conhecimentos, de “outras” práticas políticas, de “outros” 
posicionamentos de poder, social e cultural, como forma “outra” de sen-
tidos de pensamento, em oposição à modernidade ou à “colonialidade” 
(BHABHA, 2003, p. 54), É desse modo que a perspectiva intercultural 
crítica em educação, de acordo com Fleuri (2003), expõe e questiona a 
escola e as práticas educativas, ainda provoca desafios aos docentes em 
contexto da diversidade, no âmbito político, social e pedagógico.

Em busca de desvelar esses desafios nas práticas educativas 
docentes em contexto da diversidade, observo traços da característica 
intercultural expressando a possibilidade de visualizar outros posicio-
namentos sociais em relação às diferenças culturais na narrativa do 
docente Nino, ao discutir com seus alunos questões de gênero, status 
e papel social.

Essa é a separação que a gente fez dos gêneros. [...]estou 
discutindo status e papel social, e um dos tópicos da 
unidade é a questão de gênero para discutir isso, essas 
separações. [...] machismo não é só do macho, machismo 
é da mulher também. Só o homem faz isso. Isso é o tipo 
de mentalidade incontida que a gente vem tendo com o 
passar do tempo. [...] Eu falo sempre: “A geração de vocês 
tem que ser melhor que a geração da gente, tem que 
superar determinadas coisas que a gente não conseguiu 
superar”, mas isso quer dizer que eu, por conta disso, sei 
que eu tenho que ter essa linguagem para com os meni-
nos, tenho que dar liberdade para eles pensarem e etc. e 
tal [...] (Nino, Diário das Práticas, 2017).
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A narrativa do docente Nino sugere a necessidade de des-
construção de estereótipos e da naturalização, problematização e 
desconstrução de questões relacionadas à gênero que, muitas vezes, 
impregnam as relações sociais de um modo sutil e velado, de acordo 
com as palavras do professor Nino: “Isso é o tipo de mentalidade in-
cutida [...] com o passar do tempo”. O significado de direito emerge 
como liberdade de expressão e de pensamento, quando o professor 
diz: tenho de dar liberdade para eles pensarem e etc. e tal. Além de 
supor que tensões e conflitos ocorram durante as discussões, embora 
isso não seja explicitado na narrativa. Consoante com Candau (2013, 
p. 58), isso sugere uma atenção às diferentes identidades que “são 
inerentes à construção da igualdade e da democracia”.

Supõe-se, na narrativa, uma prática educativa próxima da 
intercultural adotada por Candau (2008) e Fleuri (2003), na qual 
aparamos as reflexões deste trabalho. Seja porque o diálogo tem seu 
lugar na prática educativa do professor Nino, com vista em destituir 
visões polarizadas ou que primem por normatizar as diferenças. Seja 
porque é possível entrever que possa surgir, dessa prática docente, um 
paradigma que opere pela interpretação de si próprio e do outro, e 
que, disso, resulte uma mútua interpretação em um espaço no qual a 
voz de cada um é percebida, reconhecida e valorizada.

Podemos pensar o movimento da historicidade e das inter-rela-
ções estabelecidas entre sujeitos, com a compreensão das diferenças 
culturais como construtos em processos contínuos de elaboração e de 
(re)construção, não fixos e imutáveis, dinâmicos, históricos e tensos, 
imbricados em relações de poder. É nesse posicionar-se que, consoan-
te com Bhabha (2003), as instâncias enunciativas encontram lugares 
de contestação de discursos historicamente construídos. Supõe-se 
ainda a possibilidade de promoção da igualdade de direitos e de opor-
tunidades para todos os indivíduos e grupos sociais e, por conseguinte, 
garantia de direito à diferença cultural, pessoal e coletiva, o que, para 
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Fleuri (2003), é um desafio político da docência em contexto da diver-
sidade, sob a perspectiva intercultural.

A narrativa do docente Nino ressalta a ideia de que a diferença 
é importante na construção dos significados políticos das identidades, 
tal como argumenta Silva, Hall e Woodward (2013, p. 75): “Assim 
como a identidade depende da diferença, a diferença depende da 
identidade”, elas são “inseparáveis”. Isso significa considerar nesse 
processo inter-relacional outros elementos e instâncias enunciativas 
perpassadas pela “negociação” (BHABHA, 2003) de sentidos culturais, 
que demarcam disputas, posicionamentos conflituosos, com vista em 
processos abertos e interativos, acentuando relações interculturais en-
tre sujeitos. Abre-se com isso a oportunidade para o reconhecimento 
de um caminho outro possível de produção, inscrição e articulação do 
hibridismo cultural.

A realidade em que esses sujeitos estão inseridos e o modo 
como posicionam simbolicamente o seu lugar no mundo se revela na 
produção das diferenças como um posicionamento cultural e político 
na narrativa da docente Anna Sophia, a seguir:

Então, é um espaço que está sendo, nesse sentido, de 
autorreconhecimento estético, e esse autorreconhe-
cimento permite que avance para outras coisas, que 
começa na autoaceitação, “Eu sou negro”. “Eu me vejo 
negro”. “Me vejo linda”. “Eu me vejo no meu cabelo 
crespo, no meu cabelo black”, para posteriormente co-
meçar a pensar nas questões sociais que estão em volta 
disso, “Eu sou negro, como é que eu posso me inserir 
na sociedade, e como é que eu posso ser reconhecido? 
Como eu posso brigar por meus direitos?” Esse é um 
processo que eu estou sentindo que está acontecendo 
aqui na escola entre os estudantes, essa questão do 
autorreconhecimento, de autovalorização estética para 
chegar na valorização, no reconhecimento político, 
nessa perspectiva [...] (Anna Sophia, Entrevista, 2017).
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O processo de construção identitária dos/as estudantes apare-
ce como forma de autorreconhecimento e de autovalorização estética. 
O sentido da diferença é autoaceitação, emergido com a perspectiva 
de ocupar, posteriormente, outros posicionamentos na esfera social 
e cultural. O movimento de tensão surge no contexto escolar narrado 
pela professora Anna Sophia pela mudança de perspectiva do autor-
reconhecimento e da autoaceitação para reconhecimento político. 
Neste campo da identidade negra, supõe a possibilidade de contestar 
políticas de significação que, historicamente, legitimam um padrão 
eurocêntrico de beleza, muitas vezes reforçado pela escola. Tais as-
pectos, em um discurso de contestação, se expressam na voz dos/das 
alunos/as coladas em cena pela professora: “Eu sou negro”. “Eu me 
vejo negro”. “Me vejo linda”. “Eu me vejo no meu cabelo crespo, no 
meu cabelo black”.

Esse campo de contestação confronta a noção de “autoridade 
cultural” (BHABHA, 2003), traduzido pela imposição da ideia de supe-
rioridade da diferença cultural do colonizador – europeu, o branco – 
face a outros modelos vistos como subalternos. Isso não implica apenas 
uma tensão entre um discurso hegemônico e um contra-hegemônico, 
instaura, principalmente, debates nos quais a suposta autoridade de 
discursos homogeneizantes seja problematizada, subvertida, desloca-
da, desestabilizada.

O sentido da diferença como autoaceitação sugere ainda, 
segundo Candau (2008), reconhecimento das nossas identidades cul-
turais e favorece a tomada de consciência da construção da própria 
identidade cultural, e ajuda na valoração das diferenças – do sujeito e 
das diferentes características e especificidades de cada grupo. Embora 
essa intencionalidade não esteja explicita, é possível entrever uma 
prática educativa emergida pela necessidade de problematização e 
desconstrução de estereótipo, preconceitos e racismo étnico-racial, 
sugerido na narrativa pela “negociação” (BHABHA, 2003) entre aspec-
tos estéticos e políticos, articulados no processo de produção das dife-
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renças, visível no modo como alunos/alunas negras se posicionam em 
relação à sua identidade étnico-racial. A escola mostra-se um campo 
de poder, de contestação, de luta. De acordo com Fleuri (2003), esse é 
um desafio para a docência em contexto da diversidade.

Cabe ressaltar que, conforme Candau (2008), a prática educati-
va intercultural não se restringe às situações pontuais ou às temáticas 
exclusivas de determinados grupos ou deslocadas da dinâmica e do 
cotidiano escolar, elas são pensadas como um processo contínuo, 
com intencionalidades que afetam estruturas, concepções e práticas 
rígidas, assim, consoante com Fleuri (2003), o desafio da prática edu-
cativa, como uma prática cultural, é político, social e educacional.

ENTRE CONSIDERAÇÕES, SENTIDOS E DESAFIOS

Ao tratar dos processos de constituição das identidades 
individuais e coletivas no contexto escolar, as narrativas docentes 
apontaram perspectivas e campos em que são situadas as diferenças e 
sentidos a elas atribuídos nas práticas educativas. Observa-se que, em 
uma perspectiva assimilacionista, as diferenças culturais são situadas 
nos campos da normalização, neutralização, homogeneização com 
sentido de falta e cerceamento da expressão em sala de aula, ao tratar 
da identidade de gênero referindo-se à homossexualidade, em prática 
educativa de perspectiva essencialista. A noção de igualdade pressu-
põe um sentido de preconceito. Em práticas de perspectiva diferen-
cialista, as diferenças se situam no campo da classificação e no âmbito 
comportamental, com sentido de adequação, ao tratar da identidade 
de gênero referindo-se à homossexualidade. Por meio das práticas 
educativa, exclui-se as diferenças pela adequação aos padrões de 
inteligência, como padrão legitimado pela docente. Nega-se ao sujeito 
a possibilidade de transitar e significar outro lugar para a diferença, na 
alteridade. Em prática de aproximação da perspectiva intercultural, as 
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diferenças se situam no campo do reconhecimento e valorização, com 
o sentido de aceitação, ao tratar da diferença de religião. Em prática 
de aproximação da perspectiva intercultural ocorre o reconhecimento 
e valoração das identidades e diferenças culturais – do sujeito e das 
diferentes características e especificidades de cada grupo, ao tratar de 
etnia e estética negra.

O desafio da prática docente em contexto da diversidade, posto 
pela educação intercultural, do ponto de vista político, é garantir o 
direito à diferença, particularmente, à expressão da diferença sexual 
– pela identidade de gênero. Do ponto de vista social é criar brechas 
para autonomia e liberdade de expressão; garantir o respeito mútuo e 
a solidariedade. No campo pedagógico, é criar condições para produ-
ção e significados das diferenças como um posicionamento cultural e 
político; construir e explicitar enfoques contínuos e com intencionali-
dades, ações cotidianas contestadoras e desconstrutoras estereótipos 
e naturalização, preconceitos, de maneira que o espaço tempo da 
escola e da sala de aula se configurem um lócus educativo e percebido 
como dimensão política emancipatória, principalmente, pela valoriza-
ção da estética negra; problematizar questões relacionadas a gênero 
impregnadas nas relações sociais de um modo sutil e velado.

Um olhar no campo educacional, por meio das narrativas docen-
tes sobre as práticas educativas em contexto das diferenças culturais, 
permite asseverar o principal desafio é dispor de uma escuta sensível 
e atenta aos processos e questões pertinentes à (re)produção das 
identidades e diferenças culturais, com vista em mudanças concretas e 
sistêmicas nas práticas educativas, em processos de problematização 
das relações de poder que insistem em invisibilizá-las, excluir e/ou 
silenciá-las; em promoção de igualdades de direitos e oportunidades 
sem distinção de indivíduos ou grupos. Tornando, assim, a escola 
um campo de tensionamentos, de problematização, negociação e 
deslocamentos pelos quais as diferenças sejam acionadas, para além 
da uniformização e de relações idílicas, ressoando em uma educação 
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inclusiva, democrática e intercultural, e, quem sabe assim, em uma 
perspectiva intercultural ocorra a “reinvenção da escola” pública da 
Educação Básica.
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RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA: 
PERCEPÇÕES DE MÃES E MESTRAS

Maria de Fátima da Silva
Maria Kamylla e Silva Xavier

RESUMO 
A Escola é um espaço sociocultural onde se estabelecem tensões e colabora-
ções atravessadas por marcadores sociais como gênero, raça, classe social e 
nível de escolaridade. Este estudo investiga as concepções e as dificuldades 
de mães e docentes na relação família-escola em uma instituição pública de 
Ensino Fundamental no Sertão paraibano, onde mães trabalhadoras, de baixo 
nível econômico e de escolaridade são as principais ou únicas responsáveis 
pelo acompanhamento escolar das crianças. A partir de uma abordagem 
quantiqualitativa, foram utilizados questionários online com um grupo de 10 
docentes (8 mulheres e 2 homens) e 103 mães/pais/responsáveis e entrevis-
tas com 5 mães. As respostas foram categorizadas de acordo com o método 
de Análise de Conteúdo de Bardin e analisadas sob as lentes dos estudos de 
gênero. Nossos achados apontam uma contradição: enquanto a maioria das/
os docentes acreditam que a maior dificuldade da participação da família na 
escola consiste no desinteresse da família ou na falta de tradição no acompa-
nhamento das tarefas, as mães relataram suas rotinas exaustivas de trabalho 
dentro e fora de casa, falta de tempo e apoio paterno e pouco ou nenhum 
conhecimento dos conteúdos curriculares como as principais dificuldades.
Palavras-chave: Relação Família-Escola. Relações de Gênero. Mulheres Che-
fes de Família. Concepções de Mães e Docentes.
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INTRODUÇÃO

A relação família-escola pautada numa agenda de colaboração 
desenhada no ideário da escola e de seus/as docentes, exerce uma 
pressão invisível, mas de efeitos cruéis sobre as famílias de classes 
populares e especialmente sobre as mães trabalhadoras. Elas são as 
principais responsáveis pelo acompanhamento da vida escolar das/os 
filhas/os num regime de trabalho exaustivo dentro e fora de casa.

Ao dividir com a família a responsabilidade pela escolarização 
das crianças, a escola desconsidera as implicações de gênero resul-
tantes da assimetria de papéis atribuídos socialmente a homens e 
mulheres. Enquanto os homens exercem papéis mais burocráticos e 
relacionados ao comportamento, as mulheres se responsabilizam pe-
los afazeres domésticos e cuidados com as/os filhas/os. Com as novas 
configurações e organizações familiares é cada vez mais comum a exis-
tência de mulheres chefes de família, que cuidam de seus/as filhos/as 
sem a presença e/ou apoio dos pais.

Essas mesmas mulheres trabalham fora de casa, sendo prove-
doras de seus lares em jornadas duplas ou triplas de trabalho e ainda 
se espera que elas auxiliem seus filhos nas tarefas de casa e compa-
reçam regularmente à escola para reuniões/eventos/chamados para 
reclamações e cobranças acerca do quanto é importante um maior 
engajamento de sua parte.

A percepção hegemônica de família formada por mães e pais 
unidos e comprometidos com o desenvolvimento social e cognitivo 
das/os filhas/as, com condições socioeconômicas e de capital cultural 
elevadas é agente perpetuador das desigualdades de gênero, sobre-
carregando mães trabalhadoras e de baixa escolaridade.

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo:
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• Investigar as concepções e as dificuldades na relação 
família-escola em uma instituição pública de Ensino Fun-
damental no Sertão paraibano, onde mães trabalhadoras 
e de baixo nível de escolaridade são as principais ou únicas 
responsáveis pelo acompanhamento escolar das crianças.

RELAÇÕES FAMÍLIA-ESCOLA E IMPLICAÇÕES DE GÊNERO

A Educação em seu sentido mais amplo, órbita em torno 
das mais variadas culturas enquanto meio em que conhecimentos, 
saberes, hábitos, costumes e valores de uma comunidade são trans-
feridos tradicionalmente de uma geração para a geração seguinte. 
A escolarização dos sujeitos faz parte desse universo, e, tem a es-
cola como célula-máter do processo educativo. De natureza igual, 
a família assim se personifica e historicamente é compreendida nas 
sociedades capitalistas.

Dessa forma, os conceitos de escola e família, carregam muitos 
outros que traduzem ideologias que expressam sentimentos de verda-
de, perpassando culturas, transformando-as a partir dos seus modus 
operandi, que se perpetuam ao longo do tempo-espaço. Ancorada, 
nessa compreensão, pretendo, através desta proposta de pesquisa, 
minuciar tais conceitos, desfiando outros que compreendem suas 
redes de significados.

O envolvimento da família na escola tornou-se objeto de inte-
resse de pesquisadores/as e educadores/as, e vem sendo incentivado 
pelas políticas públicas educacionais recentes. Tais políticas, de cunho 
neoliberal, cobram a participação da família, tanto na gestão da escola 
pública quanto no acompanhamento das tarefas escolares desconsi-
derando os contextos histórico-culturais e socioeconômicos em que as 
famílias estão inseridas, bem como as assimetrias de classe, gênero e 
capital cultural reforçando ainda mais as desigualdades e a exclusão.
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As cobranças de maior engajamento e de acompanhamento/
auxílio das famílias nas tarefas escolares se baseiam em um modelo 
hegemônico de família, com elevado capital econômico e cultural, com 
uma mãe e esposa instruída e dedicada a cuidar da educação dos/
as filhos/as, desconsiderando a desigualdade de gênero em um país 
que obriga as mulheres a jornadas múltiplas de trabalho e à respon-
sabilidade de acompanhamento e orientação das atividades escolares 
(CARVALHO, 2000, p. 149).

No Brasil, 48% dos domicílios são chefiados por mulheres (IBGE, 
2020) e as pesquisas da área da Educação que abordam as relações fa-
mília-escola, têm apontado as mães trabalhadoras como as principais 
e/ou únicas responsáveis pelo acompanhamento escolar das/os filhas/
os (CHECHIA; ANDRADE, 2005; CARVALHO, 2000, 2004a, 2004b) e das 
tarefas domésticas, culminando na sobrecarga dessas mulheres.

Os estudos das relações família-escola têm recorrido à Socio-
logia da Educação e recorrem à teoria da dominação masculina de 
Pierre Bourdieu (2002) que trata das especificidades e articulações 
dos papéis da família e da escola na reprodução da dominação 
masculina. Para Bourdieu (2002) é da família o papel principal na 
reprodução da dominação masculina, onde se impõe a experiência 
precoce da divisão sexual do trabalho; e Escola ratifica as prescrições 
e as proscrições do patriarcado.

Alguns/as autores/as já abordam as implicações de gênero 
na relação família e escola e apontam as mães trabalhadoras como 
as principais e/ou únicas responsáveis pelo acompanhamento escolar 
das/os filhas/os e das tarefas domésticas, culminando na sobrecarga 
dessas mulheres (FEVORINI; LOMÔNACO, 2009; CARVALHO, 2000, 
2004a, 2004b; CHECHIA; ANDRADE, 2005; GLORIA, 2005; BHERING; 
SIRAJ-BLATCHFORD, 1999).

A atual política de cunho neoliberal, discutida por Carvalho 
(2000) cobra a participação dos pais, tanto na gestão da escola pública 
quanto no dever de casa das/os filhas/os. O modelo político neoliberal 
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que reivindica a participação familiar e promove por meio dever de 
casa a sobrecarga das mães, acaba gerando tensões e conflitos familia-
res, visto que, desconhece as alterações sofridas pelo modelo familiar 
ao longo do seu processo histórico – concebe um modelo hegemônico 
de família, com elevado capital econômico e cultural, com uma mãe 
e esposa instruída e dedicada em cuidar da educação dos/as filhos/
as – desconsiderando a desigualdade de gênero em um país que obriga 
as mulheres à jornadas múltiplas de trabalho e à responsabilidade de 
acompanhamento e orientação das atividades escolares (CARVALHO, 
2000, p. 149).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa assumiu uma perspectiva quali-quantitativa, 
tendo um cunho análitico-explátório. Desenvolvida numa Escola de 
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) do município de Bernardino Batista 
localizado no sertão da Paraíba, a 553 km da Capital. O município tem 
3.153 habitantes e IDH 0,552 (IBGE, 2020). A referida escola atende um 
público de 230 alunos/as e conta com 12 docentes (2 homens e 10 mu-
lheres). Como instrumentos de coleta de material empírico utilizamos 
questionários e entrevistas.

No primeiro momento da pesquisa, optamos pelo uso de ques-
tionários haja vista o grande número de pessoas que protagonizaram 
este estudo e a possibilidade de alcance por meio desse instrumento 
(GIL, 1999). Os questionários foram construídos na plataforma Google 
Forms e gerado link de participação enviado por meio das redes sociais 
digitais das/os pais/mães (disponibilizados pela escola) e recebemos 
retorno de 103 pais/mães e 10 docentes.

No segundo momento realizamos entrevistas semiestruturadas 
com uma amostra de 5 mães (escolhidas por sorteio) com o intuito 
de elucidar, compreender e/ou aprofundar alguns pontos dos questio-
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nários. Conforme Flick (2009, p. 143) “é mais provável que os pontos 
de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em situação de 
entrevista com um planejamento aberto do que em uma entrevista 
padronizada ou em questionário”.

Tendo em vista tal percurso, de posse da revisão de literatura e 
do material empírico coletado, bem como dos fundamentos teóricos 
da pesquisa, objetivo utilizar a análise de conteúdo na perspectiva 
de Laurence Bardin (2011), no sentido de estabelecer categorias a 
despeito da problemática da pesquisa e dos enunciados dos discursos 
reproduzidos pelas/os protagonistas do estudo proposto.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

PERFIL DOS/DAS PARTICIPANTES 

O fenômeno da feminização da docência, especialmente nos 
primeiros anos da Educação Básica é evidenciado no município de 
Bernardino Batista-PB, lócus desta pesquisa. A rede municipal, respon-
sável pelos Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) e Finais (6º ao 9º) do Ensino 
Fundamental, conta com apenas 10% de professores homens. Nesta 
pesquisa, recebemos retorno de oito professoras mulheres e dois 
homens de uma das escolas da rede.

A assimetria de gênero, no tocante à relação com a escola, 
também é fenômeno a ser destacado no interior das famílias locais. 
Recebemos retorno de 103 famílias, nas quais 91% das/os responden-
tes foram mães, seguidas de apenas 6% de pais. Esses percentuais já 
sinalizam diferentes responsabilidades assumidas por mães e pais no 
contexto familiar, onde as mulheres são responsáveis imediatas pelo 
cuidado com os filhos e filhas conforme discute Carvalho (2000) e, 
consequentemente, responsável também pelo contato com a escola.
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Perguntamos quem era a pessoa responsável pelo acompanha-
mento das tarefas de casa e 85% das respostas indicaram que as mães 
assumem esta responsabilidade, 2% indicaram o pai como responsável 
e as demais respostas indicaram irmãs ou irmãos, evidenciando que a 
relação família-escola, como aponta Carvalho (2000), ainda é mantida 
por um problema de gênero. Assim, a mulher/mãe/provedora do lar 
é obrigada a cumprir múltiplas jornadas e ainda acompanhar a vida 
escolar e as tarefas de casa dos filhos/as, um caso que precisa ser visto 
e considerado pela escola.

O nível de escolaridade dessas mulheres (em sua maioria) é 
mais um elemento a ser considerado, haja vista que as famílias são 
cobradas a participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem 
através do acompanhamento de tarefas. Das participantes deste es-
tudo, 19% possuem o Ensino Fundamental incompleto, 29% o Ensino 
Fundamental completo, 36% o Ensino Médio e apenas 18% das mães 
possuem curso superior. A partir destes dados, faz-se necessário 
refletir sobre a responsabilidade atribuída às famílias, especialmente 
às mães, no acompanhamento da tarefa de casa desconsiderando 
as assimetrias de capital cultural e de gênero (CARVALHO, 2000) no 
interior das famílias – temos aqui, famílias de escolaridade baixa ou 
insuficiente para um acompanhamento efetivo e satisfatório dos filhos 
com as tarefas escolares.

Com relação às ocupações, as respostas foram variadas e mos-
traram que 51% das respondentes são mulheres concentradas nas ati-
vidades de agricultura (elas compõem sozinhas 25% do total), domés-
ticas (17% em seus próprios lares como donas de casa e 9% nos lares 
alheios – como empregadas domésticas). Essa é uma clara evidência 
das relações desiguais de gênero no âmbito da sociedade e da família 
– essas mulheres, responsáveis pelo acompanhamento escolar dos 
filhos, em sua maioria têm escolaridade de nível fundamental e médio 
e são sobrecarregadas nas atividades rurais e domésticas. As demais 
respostas a este item mostram ainda 10% de mulheres professoras e 
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demais respondentes (39%) ocupando cargos públicos municipais com 
exigência de nível médio atividades autônomas e desempregados/as.

Este panorama evidencia que a escola está inserida em comu-
nidade de baixo nível socioeconômico e há necessidade de repensar 
as cobranças de efetiva participação familiar no processo de ensino-
-aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo do alunado. Descon-
siderar os aspectos histórico-culturais, socioeconômicos, de raça e de 
gênero gera tensões e conflitos provocando distanciamento entre a 
escola e as mães.

A RELAÇÃO FAMILIA-ESCOLA NA PERCEPÇÃO DE MÃES E 
MESTRAS

Quando perguntamos sobre a participação da família na escola, 
95% das mães responderam que consideram importante e apontaram 
razões como influência no desempenho das crianças e maior motivação 
para aprender. Essas mesmas impressões são ressaltadas por Polonia e 
Dessen (2005), Varani e Silva (2010) que veem a relação família-escola 
como preponderante no processo ensino e aprendizagem bem como 
para o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social das 
crianças e que o distanciamento pode provocar desinteresse e desva-
lorização da educação.

Uma minoria de mães afirmou que a participação da família na 
escola influencia apenas no comportamento da criança sem mencionar 
o desenvolvimento cognitivo. Polonia e Dessen (2005, p. 305) discutem 
essa influência ao indicar que “os benefícios de uma boa integração 
entre a família e a escola relacionam-se a possíveis transformações 
evolutivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade 
dos alunos”. Todavia, essa percepção das mães pode estar relacionada 
ao sentimento de inferioridade e passividade da família diante dos 
conteúdos curriculares (RIBEIRO; ANDRADE, 2016).
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Entre as/os professoras/es foi unânime a percepção de que 
a participação da família na escola pode ajudar no desempenho da 
criança, bem como de que as crianças cujas mães são mais colabo-
rativas apresentam melhores resultados em relação à aprendizagem. 
Alguns autores já apontaram essa visão salvacionista da família – tida 
como impulsionadora de resultados positivos e a ausência desta 
como motivadora do fracasso, desinteresse e outros problemas es-
colares (POLONIA; DESSEN, 2005; RIBEIRO; ANDRADE, 2016; VARANI; 
SILVA, 2010).

Quando questionados acerca da influência da ausência de par-
ticipação da família, três (dos 10 docentes) responderam que a ausên-
cia da família na escola não influencia diretamente na aprendizagem 
do aluno. Isso pode indicar a falta de definição dos papéis de escola 
e família no desempenho escolar das crianças – agenda colaborativa 
fica implícita apenas nas cobranças e nas expectativas (de ambas). No 
entanto, a participação da família na escolarização dos filhos, via reu-
niões de pais/mães ou no acompanhamento e auxílio nas tarefas de 
casa, por si só não garante o sucesso escolar das crianças (CARVALHO 
2004; RIBEIRO; ANDRADE, 2016).

DESCREVENDO A RELAÇÃO

O relacionamento entre mães e docentes foi considerado bom 
ou ótimo por 92% das mães. Quando perguntadas sobre as oportuni-
dades de participação criadas pela escola, a maioria (77%) respondeu 
que a escola cria oportunidades e as demais responderam que apenas 
às vezes ou nunca.

Quando questionadas acerca das situações em que a escola 
busca aproximação com a família, 89% das mães responderam que 
são convidadas para reuniões de pais e mestres, 8% são convidadas 
quando ocorre algum problema relacionado ao comportamento das 
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crianças e apenas 2% responderam que a escola convida para elogiar 
seus/as filhos/as. Tais respostas evidenciam a autoridade instituciona-
lizada da escola para convocar a família para reuniões burocráticas e 
relatar indisciplina.

Quando questionadas sobre se sentirem acolhidas pela escola, 
a maioria (92%) respondeu que sim. Todavia, a minoria que não se sen-
te acolhida precisa ser vista e incluída nas políticas de planejamento 
e gestão escolar. A limitação deste instrumento nos impede de apro-
fundar na discussão das razões que levam essas mães a se sentirem 
excluídas e sinaliza a necessidade de ações voltadas a esse grupo.

Quando questionados se a escola desenvolve ações visando 
envolver as famílias, 60% dos/as docentes responderam que sim e os 
demais discordaram. Destacamos aqui a falta de uma definição clara 
do que seja promover a integração entre família e escola – haja vista 
que eles/as estão se referindo às ações promovidas em um mesmo 
espaço. A participação dos pais na escola, segundo apontam as 
discussões de Varani e Silva (2010), precisa ir além de participações 
burocráticas, prestação de serviços ou contribuição financeira, mas 
essa participação deve estar ligada à tomada de decisões, além disso 
a escola precisa viabilizar e incentivar praticas participativas dentro do 
ambiente escolar.

Os/as docentes também se manifestaram acerca da forma 
como percebem a participação da família na educação das crianças. 
70% responderam que participam ajudando os filhos nas tarefas de 
casa, 20% responderam que a participação ocorre apenas nas reuni-
ões de pais e 10% responderam que a família acompanha apenas o 
comportamento. Enquanto a maioria dos/as docentes enxergam a co-
laboração da família nas tarefas de casa, a outra parte não reconhece 
esse acompanhamento.
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DISCUTINDO A RELAÇÃO: O TRABALHO INVISÍVEL DAS MÃES

Sobre os motivos que dificultam a participação de mães/pais/
responsáveis na vida na escolar dos/as filhos/as, reunimos respostas de 
docentes e mães ao questionário online e em seguida fizemos entre-
vista com cinco mães de diferentes níveis de escolaridade e ocupação.

Nas respostas aos questionários 100% das mães indicaram falta 
de tempo como principal dificuldade. Para a mesma pergunta, 50% 
das/os docentes afirmaram que a principal dificuldade da família em 
colaborar com a escola é a falta de interesse pela vida escolar dos/
as filhos/as – ao contrário do que afirmam Ribeiro e Andrade (2016) 
sobre mães/pais/responsáveis que valorizarem a escolarização dos 
filhos mesmo tendo dificuldade de fazê-lo. Outros 30% acreditam que 
é devido à ausência de tradição participativa e 20% acreditam que o 
trabalho dificulta a participação na vida escolar dos filhos.

Na maioria dos casos, mães/pais/responsáveis são reféns de 
um modelo ideal de família burguesa e a escola tende na maioria 
das vezes culpabilizar a família pelo fracasso e baixo desempenho 
do/a aluno/a, atribuindo o fracasso escolar a pobreza, baixo grau de 
escolaridade e desestrutura da família. Essa ideologia que se instalou 
no seio da escola pública e que acaba gerando rotulação, exclusão e 
preconceito, assim, mães/pais/responsáveis são vistos/interpretados 
como ausentes e desinteressados. Também não se pode exigir que 
a família participe do que não tem condições de dar conta e que é 
obrigação da escola fazê-lo, como afirmam (VARANI; SILVA, 2010).

Selecionamos cinco mães, de diferentes ocupações e nível de 
escolaridade e as entrevistamos acerca desta mesma pergunta. Entra-
mos em contato por ligação telefônica e pedimos a colaboração na 
pesquisa. Após o consentimento, solicitamos que respondessem, por 
meio de áudio via aplicativo WhatsApp a seguinte questão: quais são 
as suas maiores dificuldades para acompanhar a vida escolar de seu 
filho ou filha?
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As respostas nos revelaram uma sobrecarga de responsabilida-
des das mães paralelamente ao acompanhamento das tarefas escola-
res e os chamados a reunião com as/os mestres. Nem todas as famílias 
que participaram desta pesquisa estão organizadas na configuração 
hegemônica que conta com um pai, uma mãe e seus/as filhos/as – 
várias famílias são compostas apenas de mães e filhos, outras com os/
avós e/ou tios/as. Duas das mães entrevistadas criam os/as filhos/as 
sozinhas, sendo as únicas provedoras do lar, responsáveis pelas tarefas 
domésticas e pelo acompanhamento das tarefas escolares, como dis-
cute Carvalho (2000). Tais aspectos são evidenciados na fala de MPR1:

Meu maior problema é tempo, né? Eu trabalho em duas 
casas agora e ainda tenho que cuidar da minha. Como 
é que eu acompanho? Sempre fui eu quem dei tudo 
pra ela, mas agora que eu tô separada ficou pior. E eu 
também não lembro das coisas que eu estudei, não. Faz 
muito tempo que eu estudei. Faz uns 10 anos... mudou 
tudo e eu não sei essas coisas de agora não! Eu vou 
voltar a estudar, se Deus quiser... Minha sorte é que a 
amiga dela ajuda, porque ela também é devagar e aí 
eu fico sem saber o que fazer (MPR1, parda, 31 anos, 
Ensino Fundamental completo, empregada doméstica 
sem carteira assinada, dez. 2020).
Minha questão é o tempo. Eu tenho meu comércio, 
meu trabalho social, tenho uma pessoa que me ajuda 
em casa [empregada doméstica] mas eu sempre fico 
acompanhando e ajudando em alguma coisa, aí já viu: 
eu não consigo acompanhar todo dia e todo dia tem 
tarefa. Eu sou a responsável por isso, sempre foi eu – o 
pai nunca ajudou, né? – e é muito difícil dar conta de 
tudo (MPR2, negra, 38 anos, servidora pública, Nível 
Superior, dez. 2020).

Esses depoimentos foram de duas mães que não moram com 
os pais de seus/as filhos/as. Embora as duas mães tenham condições 
socioeconômicas e nível de escolaridade diferentes, compartilham 
de duas dificuldades em comum: a escassez de tempo para acompa-
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nhamento das tarefas de casa dos/as filhos/as devido à sobrecarga de 
trabalho dentro e fora de casa e o fato de serem as principais responsá-
veis por seus filhos/as. Todavia, os mesmos problemas são destacados 
por outras mães cuja família conta também com a presença dos pais.

Eu tenho muita dificuldade pra acompanhar os conteú-
dos. Parece que a escola espera que eu seja professora. 
Eu trabalho fora de casa e em casa e ainda tenho que 
ensinar as tarefas todo dia. O pai é ausente e tudo isso 
sou eu (MPR3, parda, 35 anos, servidora pública, Ensino 
Médio completo, dez. 2020).
Pra mim o que tem sido mais difícil é a resistência dele 
[filho] em fazer as tarefas e, como eu trabalho fora, não 
consigo dar muitas horas de atenção, porque todo dia é 
o mesmo problema. E só quem ajuda ele nas tarefas sou 
eu (MPR4, branca, 23 anos, servidora pública, Ensino 
Superior em andamento, dez. 2020).
Ah... minha dificuldade é meu trabalho. Eu trago traba-
lho extra pra casa e ainda tenho que cuidar da casa. Mas 
eu consigo tempo pra acompanhar rigorosamente nas 
tarefas dele – eu priorizo isso (MPR5, negra, 35 anos, 
mãe-professora, Ensino Superior, dez. 2020).

Todas as mães destacaram a falta de colaboração dos pais no 
acompanhamento das tarefas escolares, evidenciando as relações de-
siguais de gênero no ambiente familiar. A mãe MPR3 possui o Ensino 
Médio e mesmo assim argumenta que não consegue acompanhar 
o nível das tarefas escolares do filho – fato também ressaltado por 
MPR1. Essas respostas apontam para a necessidade de que a escola 
considere os diferentes níveis de escolarização das mães e que ao 
transferir para a família a responsabilidade de escolarizar, acaba por 
reforçar as desigualdades. A fala da mãe MPR3 expressa o sentimento 
de inferioridade diante da autoridade acadêmica da escola: “parece 
que a escola espera que eu seja professora”. Apenas a mãe MPR5 – 
que também é professora – admite encontrar tempo para acompanhar 
as tarefas de forma rigorosa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação identificou implicações socioeconômicas, 
culturais e de gênero na relação família-escola a partir das respostas 
dos questionários e entrevistas. Esta relação, pautada num modelo 
hegemônico e burguês de família, desconsidera tais implicações exi-
gindo corresponsabilidade da família no processo de escolarização das 
crianças e perpetuando mecanismos de desigualdade e/ou exclusão 
– haja vista que sobrecarrega as mães trabalhadoras.

Nossos achados apontam que as mães são as principais ou 
únicas responsáveis pelo acompanhamento da vida escolar de seus/as 
filhos/as. Apontam também que a maioria delas possui apenas o En-
sino Fundamental e/ou Ensino Médio completo e exercem ocupações 
feminizadas (empregadas domésticas e donas de casa) ou envolvendo 
a agricultura local de subsistência.

Temos então, mães trabalhadoras, de baixo nível econômico 
e de baixa escolaridade, que ainda são as únicas responsáveis pelos 
afazeres domésticos e acompanhamento da vida escolar das/os filhas/
os – que envolve desde as reuniões burocráticas, chamados para recla-
mações acerca de rendimento e indisciplina e acompanhamento das 
tarefas de casa.

Enquanto a maioria das/os docentes acreditam que a maior 
dificuldade da participação da família na escola consiste no desin-
teresse da família ou na falta de tradição no acompanhamento das 
tarefas, as mães relataram suas rotinas exaustivas de trabalho dentro 
e fora de casa, falta de tempo e apoio paterno e, pouco ou nenhum 
conhecimento dos conteúdos curriculares como as principais dificul-
dades vivenciadas.
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O/A PROFESSOR/A GESTOR/A DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS DE EM CONTEXTOS  

DE DIVERSIDADE

Leandro Gileno Militão Nascimento
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

RESUMO
Este artigo tem objetivo compreender as experiências pedagógicas do/a pro-
fessor/a gestor/a frente aos contextos de diversidade no cotidiano escolar. 
Este estudo é vinculado à pesquisa Profissão Docente na Educação Básica 
da Bahia, do Grupo de Pesquisa Docência, Narrativa e Diversidade na Edu-
cação Básica – Diverso. A metodologia ancora-se na abordagem qualitativa, 
a partir do uso do dispositivo de ação-formação da Documentação Narrativa 
de Experiência Pedagógica como opção epistêmico-político-metodológica. 
A pesquisa baseia-se nas discussões pautadas na interculturalidade crítica, 
tendo como base os estudos de: McLaren (2000), Rios (2017), Gomes (2012), 
Candau (2017), Canen (2011) Fleuri (2018), Santos (2004, 2010). A Diversi-
dade é tratada aqui a partir de novos saberes e forças emancipatórias que 
atravessam a docência. Pretendemos com essa pesquisa trazer para o centro 
das discussões as experiências pedagógicas em/no contexto da diversidade 
dos/as professores/as gestores da Educação Básica da rede municipal de 
Salvador-BA, como forma de visibilizar outras formas de conhecimentos, a 
partir do protagonismo docente desvelado nas experiências pedagógicas 
construídas cotidianamente nas escolas.
Palavras-chave: Professor/a Gestor/a. Educação Básica. Diversidade.
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INTRODUÇÃO

Constituímos a nossa identidade profissional docente no co-
tidiano da escola pelas experiências formativas que produzimos no 
chão da escola. Nesse sentido, como diz Nóvoa (2005), as dimensões 
da profissão docente são construídas, de modo mais específico, no 
exercício profissional. Dessa forma, a profissão docente nos possibilita 
conviver e a desenvolver as práticas organizativas do trabalho pedagó-
gico. Nesse movimento vamos percebendo modos de compreensão da 
docência como profissão (LOUREIRO, 2001).

Do mesmo modo, o ser gestor/a escolar é um movimento que 
se dá entre a docência e/ou coordenação pedagógica e o espaço da 
gestão escolar. Nesse sentido, entendemos que a gestão escolar é uma 
das dimensões da profissão docente atravessada pela diversidade, 
implicando em um movimento fronteiriço entre docência e gestão. 
Conforme Bhabha (2001), as identidades se constroem nas fronteiras 
das diferentes realidades. Segundo o autor, os entre-lugares fornecem 
o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular 
ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
ideia de sociedade. Nesse sentido, o entre-lugar é um espaço que 
promove um processo transformador e o/a professor/a gestor/ que 
está nesse espaço precisa buscar junto a seu grupo outras políticas de 
conhecimento que são subalternizadas no cotidiano da escola.

Nesse movimento, tivemos experiência como e com gestores/
professores através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência – Pibid, a partir de um projeto voltado para a Diversidade. 
O trabalho mostrou e estabeleceu uma relação dialética, envolvendo 
tempos, espaços e sujeitos implicados com a educação e formação da 
docência, além de contribuir para as reflexões acerca da diversidade 
que atravessa a escola. Com a chegada do Pibid na escola acompa-
nhamos de perto todo o planejamento, ações voltadas para o trabalho 
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com a diversidade, alguns marcadores sociais foram trabalhados em 
forma de oficina, discussão em sala de aula, apresentações no pátio da 
escola, envolvimento coma família partindo das temáticas: raça, gêne-
ro, sexualidade, deficiência, geração, moradia etc. Todo esse trabalho 
foi nos envolvendo e percebemos que a escola estava distante daquilo 
tudo, uma vez que o trabalho pedagógico ficava muito pautado em 
currículo pronto/estável, vindo da secretaria através de programas e 
e/ou material didático.

Essa dinâmica com esse trabalho do Pibid na escola nos levou a 
repensar o trabalho e o papel na gestão escolar a partir desta pesquisa 
inicial que trata da seguinte questão/problema: Como a atuação do/a 
professor/a gestor/a implica na constituição de experiências pedagó-
gicas com a diversidade no contexto escolar? A pesquisa tem como 
objetivo compreender as experiências pedagógicas do/a professor/a 
gestor/a com a diversidade que atravessa o cotidiano escolar. Este es-
tudo está vinculado à pesquisa Profissão Docente na Educação Básica 
da Bahia, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Docência, Narrativas e 
Diversidade na Educação Básica – Diverso.

Para isto, optamos em realizar uma pesquisa que ancora-se na 
abordagem qualitativa, considerando o contexto da experiência do/a 
professor/a gestor/a escolar na relação com a diversidade. Utilizaremos 
a Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas (SUÁREZ, 2007) 
como dispositivo epistemológico-político-metodológico que evidencia e 
valida os saberes e práticas pedagógicas docentes que são produzidos na 
sua atuação profissional. Os colaboradores/as dessa pesquisa/formação 
serão os/as professores/as gestores/as que atuam na Educação Básica – 
Ensino Fundamental I, da Rede Municipal de Salvador.

Para este texto, trazemos resultados do estudo exploratório ini-
cial feito com mapeamentos de estudos e projetos/propostas da secre-
taria municipal envolvendo os/as professores/as gestores/as da rede 
municipal de ensino, sendo esta etapa anterior ao desenvolvimento 
da Documentação Narrativa. Assim, este artigo apresenta um levanta-
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mento inicial sobre a temática para mapeamento e contextualização 
do estudo no cenário das pesquisas realizadas. No segundo momento, 
abordamos o levantamento de projetos/propostas desenvolvidas pela 
secretaria municipal voltadas para a Diversidade, na interface com a 
formação docente do/a gestor/a no contexto escolar.

DIVERSIDADE E GESTÃO ESCOLAR?: LEVANTAMENTO DE 
PESQUISA

Para a discussão inicial desta pesquisa, estamos trabalhando no 
levantamento de estudos realizados sobre o tema proposto. Para isto, 
partimos da concepção de diversidade apresentado por Rios (2020), no 
mapeamento que realizou sobre a Profissão docente na Bahia. Nesse 
estudo, a diversidade é concebida

[...] como uma dimensão epistêmicopolítica da consti-
tuição da profissionalidade docente na Educação Básica. 
É uma dimensão de atravessamentos e de negociações 
identitárias, na qual o(a) professor(a) é desafiado(a) a 
reinscrever suas redes de sentido e, consequentemente, 
de atuação, no que se refere às diferenças e aos direitos 
humanos reivindicados pelos sujeitos envolvidos no 
processo educativo (RIOS, 2020, p. 17).

Rios sinaliza no estudo realizado que a temática da diversidade 
é tratada de forma “enredada” a outras temáticas da profissão docen-
te, entre elas a formação e a identidade e profissionalização docente. 
A partir de indicativos apresentados por este estudo, resolvemos fazer 
uma busca no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – Capes usando as categorias “Diversida-
de” “Gestão escolar” e observar o que foi produzido sobre a temática 
nestes últimos dez anos.
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Assim, encontramos na área de Educação 381 trabalhos sen-
do 272 dissertações e 109 teses. A análise foi realizada a partir dos 
títulos e resumos devidamente catalogados a partir do levantamento 
desenvolvido.

No que se refere à diversidade, encontramos trabalhos voltados 
para Inclusão de pessoas com deficiência, Sala de AEE, formação de 
professores surdos, cegos, TDH, inclusão no Ensino Superior, gênero, 
educação quilombola, etnia. No gráfico a seguir apresentamos as te-
máticas mais discutidas nas dissertações.

Gráfico 1 – Temáticas das Dissertações. 
Fonte: Elaborado pelos autores.

A grande maioria dos trabalhos de mestrado traz a deficiência 
como discussão, já nas teses as temáticas foram: cultura indígena, 
diferença, diversidade sexual, ruralidade, inclusão de pessoas com 
deficiência, raça, interseccionalidade de gênero e sexualidade, reli-
giosidade, cultura indígena, diversidade cultural. Quanto às temáticas 
encontradas na tese, tivemos o seguinte resultado:
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Gráfico 2 – Temáticas das Teses.
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foram encontrados três trabalhos que envolveram marcadores 
da diversidade na/com a gestão escolar, sendo dois deles sobre a ges-
tão escolar e inclusão e o outro sobre a diversidade cultural.

Em todos os trabalhos encontrados neste mapeamento inicial, 
a diversidade atravessa todas as pesquisas de diferentes modos, em 
diferentes dimensões da profissão docente. Entretanto, para a pro-
posta deste estudo interessa-nos analisar os estudos que tratam desta 
temática no cotidiano escolar do professor/gestor da Educação Básica. 
É compreender como esse/a professor/a gestor/a mobiliza conhe-
cimentos para lidar com os diversos marcadores da diversidade que 
se manifestam na escola da Educação Básica é perceber como esse/a 
profissional lida na escola com as pedagogias da diversidade.

Como se observa neste estudo inicial, existem poucas pesquisas 
relacionadas a diversidade na gestão escolar. Percebemos que as pes-
quisas apresentadas no banco de dados da Capes trazem a diversidade 
na escola com os/as professores/as, com os/as alunos/as e nas práticas 
pedagógicas. Nenhuma pesquisa que envolva o/a professor/a gestor/a 
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nesse contexto. Nesse sentido, é urgente trazer esses/as profissionais 
para a cena da escola, buscando compreender como as questões da 
diversidade são tratadas pelo professor-gestor a partir das fronteiras 
construídas entre a docência e a gestão.

Esperamos aprofundar a análise do material encontrado 
a partir do estudo mais detalhado das produções e dos respectivos 
marcadores sociais da diferença que são abordados nos trabalhos. 
Assim como, entrecruzar a análise com o estudo sobre as dimensões 
da profissão docente em que a diversidade é tratada nas pesquisas. 
Para isto, estamos considerando as bases da dimensão da profissão 
docente realizada nos estudos feitos por Rios (2020).

DIVERSIDADE NA ESCOLA: INTERFACES COM A FORMAÇÃO 
DOCENTE

Atualmente vivemos momento de muitas indagações, incerte-
zas e de reflexões, vindo de um sistema capitalista, de uma educação 
monocultural em que os currículos são construídos a partir de con-
texto eurocêntrico. Romper com esse tipo de estrutura educacional e 
curricular não é fácil, mas é necessário para os tempos que estamos 
vivendo. Estudar esses fenômenos, a partir deles mesmos, conhecer 
suas especificidades, fazer um distanciamento de estudos hierárquicos 
de forma linear, para uma experiência de tessitura educacional atra-
vessada pelas teias da práxis, entrelaçada com as experiências que são 
desenvolvidas na ambiência escolar.

Nesse cenário, Candau (2017) defende que é necessário des-
construir o “formato” escolar vigente, articular politicas de igualdade 
com políticas de reconhecimento e trabalhar pela incorporação da 
educação intercultural crítica em todos os níveis e âmbito da educa-
ção. A escola é heterogênea, nela circula sujeitos diversos, por isso 
nesse espaço a convivência respeitosa, acolhimento, acordos são pri-
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mordiais para que a diferença não seja um problema e sim uma forma 
de aproveitar esse momento para ensinar, compartilhar e discutir essa 
temática.

Santos (2010) nos convoca a pensar na sociologia das ausências 
que é fundamentar uma critica a esses procedimentos científico domi-
nante e dialogar com experiências silenciadas, esse é um pressuposto 
hermenêutico. Dessa forma o/a professor/a gestor está sendo convi-
dado/a desempenhar uma educação para uma escola que se reinventa 
a cada dia, uma escola plural, que vai além dos conhecimentos científi-
cos. É preciso rever práticas, posturas nessa escola das diferenças e de 
todos é como diz Rios (2017, p. 13):

Entre as paredes da escola da Educação Básica há muito 
o que contar, o que experimentar, o que dizer. Sujeitos de 
diferentes cores, raças, gêneros, sexualidades, crenças, 
idades transitam e constituem os marcadores sociais 
e culturais de diferença nesse espaço de produção de 
conhecimento.

Dessa forma, uma nova postura o/a professor/a gestor/a pre-
cisa assumir, que é educar para a diversidade, essa questão é neces-
sária e urgente trazendo a baila a atuação do/a professor/a gestor/a 
e sua implicação na constituição de experiências pedagógicas com a 
diversidade. Nesse sentido, podemos observar que essa temática da 
diversidade vem ganhando visibilidade e tem ocupado um lugar de 
destaque nas discussões atuais. Segundo Gomes (2012), a temática 
vem ganhado campo em nível nacional e internacional pelos questio-
namentos à globalização capitalista, pela construção de uma contra 
hegemonia, conflitos étnicos e religiosos, fortalecimento das redes 
sociais e das mídias com foco na emancipação social.

Como parte integrante e constitutiva dessa sociedade, a es-
cola, instituição cultural, tem sido chamada a buscar o entendimento 
destas questões e a apontar formas mais democráticas de convivência 
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multicultural como afirma McLaren (2000, p. 294), ou seja, aquelas 
nas quais as “[...] identidades conseguem fazer soar suas vozes, em 
uma interação dialógica com a condição do outro [...]”. E a escola é 
um lugar apropriado para isso, é na escola, na relação com os cole-
gas que podemos produzir uma educação antirracista, democrática, 
intercultural, com respeito a diferença existente nesse lugar. Candau 
(2017) contribui afirmando a necessidade de questionar as diferenças 
e as desigualdades construídas ao longo da história entre diferentes 
grupos socioculturais, étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, 
entre outros.

Desse modo, ser professor/a gestor/a passou a ser mais que 
um desafio, passou a incorporar a proposta de educar para o desen-
volvimento humano, garantindo a reflexão, a humanização e o respeito 
às diferenças, tendo em vista a nossa imersão na diversidade. A diver-
sidade enriquece e pode ser vista como uma reflexão para o trabalho 
pedagógico em sala de aula e na escola requerendo dos profissionais 
formação específica para tratar destas questões no contexto escolar.

Diante disso, realizamos um segundo levantamento acerca da 
formação do professor/a gestor/a e da equipe que trabalha com ele/
ela no contexto da rede municipal de educação. Para isso, buscamos 
os programas de formação voltados para esta temática no site da 
Secretaria Municipal de Educação de Salvador. Ao todo, encontramos 
vinte Projetos/Programas, destes apenas três tratam de questões so-
bre a diversidade, cujas temáticas, objetivos e ações encontram-se no 
quadro que segue.
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Temática Objetivo Ações

Fundo Muni-
cipal para o 
Desenvolvimento 
Humano e Inclu-
são Educacional 
de Mulheres 
Afrodescendentes 
(Fiema)

Promover o 
desenvolvimento 
humano de 
mulheres 
afrodescendentes 
em situação de 
vulnerabilidade 
social.

– Por ser Menina em Salvador 
– Ação Mulher na Escola
– Fazendo Arte na Escola
– Re-significando Sabores
– Café com Identidade
– Educando para Autonomia
– Formação continuada em gênero e 
raça
– Elas fazem diferença! Mulheres 
negras e suas comunidades
– Mais Mulheres Negras na Universi-
dade
– Letras da Diversidade
– Escola na Prevenção à Violência 
Contra a Mulher

Atendimento 
Escolar Hospitalar 
e Domiciliar

Assegurar a 
formação da 
criança, do 
adolescente, do 
jovem e do adulto 
contribuindo 
para a formação 
do cidadão e sua 
inclusão social.

O trabalho desta Escola acontece em 
ambiente hospitalar e domiciliar (Ca-
sas de apoio, residências e casas lares), 
prestando atendimento a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos em 
processo de tratamento de saúde ou 
internamento hospitalar.

Núcleo de Políti-
cas Educacionais 
das Relações 
Étnico-Raciais 
(NUPER)

Propor, 
implementar 
e acompanhar 
Políticas Públicas 
Educacionais rela-
tivas às questões 
Raciais na SMED

Trabalha com Lei nº10.639/03 que 
trata da obrigatoriedade da temática 
História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana no currículo das escolas da 
rede municipal de ensino. E também 
com as Diretrizes Curriculares   para a 
Inclusão da História e Cultura Afro-Bra-
sileira e Africana no Sistema Municipal 
de Ensino de Salvador.

Quadro 1 – Lista de Projetos/programas de Formação da Rede Municipal de Educação 
de Salvador .
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do site da Secretaria da Educação Prefeitura 
de Salvador.1

1  Dados disponíveis em: http://educacao.salvador.ba.gov.br/programas-e-projetos/. 
Acesso em: 8 abr. 2021.

http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao3.salvador.ba.gov.br/documento/lei-10-639-2003-historia-e-cultura-afrobrasileira-e-africana/
http://educacao.salvador.ba.gov.br/programas-e-projetos/
http://educacao.salvador.ba.gov.br/programas-e-projetos/
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Os programas de formação continuada ofertados pela Secre-
taria Municipal Educação têm uma grande importância para rede 
municipal de ensino de Salvador, por criar oportunidades de diálogos 
com a temática no cotidiano da escola, mas, percebemos que forma-
ção oferecida pela Smed está tímida no que se refere a diversidade, 
questões como sexualidade, religiosidade, moradia, etnia, e tantos 
outros aspectos da diversidade não se apresentam como programas 
e projetos nas escolas, levando ao docente a responder dentro de 
seu limite de atuação e conhecimento, mas não tem programa que 
subsidie em sua atuação.

Muitas questões suscitadas na sala de aula, na escola sobre 
esses e outros marcadores, o/a professor/a precisa ter uma relação de 
apoio para buscar contribuições para a sua prática. Nos chama atenção 
a necessidade desse movimento de formação poder olhar para outros 
marcadores sociais da diferença. Para isso, é necessário que as pessoas 
envolvidos/as no processo educacional sejam convidados/as a cons-
truir saberes, repensar práticas escolares, relacionadas à convivência 
com as diferenças, para tentar responder a essa demanda que é uma 
realidade nas nossas escolas.

Mesmo sendo uma realidade a falta de formação continuada 
para a diversidade é preciso reconhecer que é na prática do dia a dia, 
que surgem muitas experiências para o trabalho com a diversidade, 
tem um grande esforço docente que entende a importância de des-
contruir o modelo escolar que é oferecido e buscam forma de articular 
políticas de igualdade, posicionando-se contra as diversas formas de 
discriminação e de injustiça. Essas experiências de trabalhos docentes 
vivenciadas com as temáticas da diversidade precisam ser acolhidas 
para o processo de constituição de modos de ser docente no cotidiano 
da escola e serem representativas para que sirvam também como 
referência de formação para a rede municipal de educação.

Em um estudo realizado por Nascimento e Rios (2020) apre-
sentado no XX ENDIPE 2020 com a temática: Diversidade e formação 
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continuada de professores/as na Educação Básica trazem narrativas de 
docentes da Educação Básica e ficou evidenciado nesse trabalho que 
as questões de raça, deficiência e gênero marcadores da diversidade 
estão postos nos programas e em algumas ações da Smed, como se-
minários, palestras, mas não atinge toda a categoria, geralmente esses 
movimentos são por representações que é uma queixa muita grande 
da categoria.

A Conferência Nacional sobre o Plano Nacional de Educação 
(BRASIL, 2009) traz nesse movimento o reconhecimento da diversida-
de brasileira e tem sido apontada como dimensão a ser trabalhada na 
formação continuada de professores. Compreendemos que a diver-
sidade precisa ter importância que ela merece diante das demandas 
sociais que chegam à escola. Pensar nesse processo é urgente no 
contexto atual que estamos vivendo, abrir espaços que permitam a 
transformação da escola em um lugar das diferentes identidades e que 
sejam respeitadas e valorizadas, consideradas fatores enriquecedores 
da cidadania. Para isso é importante refletir e reformular as práticas 
pedagógicas e saberes, mas acima de tudo preparar/formar professo-
res/as para essas ações.

Este levantamento nos aponta lacunas na formação dos/as 
professores/as, sobretudo, no que se refere aos/às professores/as 
gestores/as que ocupam espaços intersticiais na produção de experi-
ências pedagógicas que mobilizem outras políticas de conhecimento 
na relação com/na diversidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A Diversidade que adentra o espaço escolar tem a todo o mo-
mento nos chamado atenção para refletir e agir sobre questões atuais e 
urgentes que precisam ser debatidas, refletidas e trabalhadas na escola.
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É importante salientar que muitas pesquisas trazem a diversi-
dade como temática importante e urgente para a discussão, mas vimos 
que faltam estudos que envolva a gestão escolar na cena da diversida-
de. Isto revela uma ausência de investigações mais específicas sobre o 
lugar/entre-lugar deste profissional nas discussões sobre Diversidade 
que são pautadas e produzidas no cotidiano da escola.

Outro aspecto importante neste texto é a questão da formação 
docente ofertada para os profissionais da educação e como a diver-
sidade é tematizada nestes espaços formativos, sobretudo para os/
as professores/as gestores/as. Os programas de formação continuada 
ofertados pela Smed têm uma grande importância para rede municipal 
de ensino de Salvador, por trazer questões pedagógicas que contri-
buem para o fazer docente. Entretanto, esta etapa da pesquisa revela 
que eles não atendem a todas as temáticas voltadas para a diversida-
de, assim como não potencializa uma outra política de conhecimento 
construída a partir de experiências pedagógicas que são produzidas 
e gestadas no dia a dia da escola. Nesse aspecto, chamamos atenção 
que a Smed ainda apresenta uma formação muito tímida, apontando 
três marcadores sociais da diversidade, os demais marcadores são 
silenciados nos programas de formação.

Destacamos também a importância da valorização e reconhe-
cimento das experiências construídas pelos/as docentes e gestores/
as como conhecimentos que precisam ser compartilhados, apresen-
tados como referência também para formação continuada na rede 
municipal. Os movimentos insurgentes que acontecem no cotidiano 
da escola precisam ser evidenciados nos processos formativos dos/
as professores/as gestores/as e na produção de experiências pedagó-
gicas que são gestadas no entre-lugar que eles ocupam na profissão 
docente. Esperamos que, com a ampliação das etapas desta pesquisa, 
inserindo a proposta de Documentar as experiências pedagógicas 
dos professores/gestores, possamos ampliar estas discussões iniciais 
realizadas neste texto.
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A ATUAÇÃO DE PEDAGOGOS  
EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: 

UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA 
EDUCATIVA EM IGREJAS EVANGÉLICAS

Klyvia Larissa de Andrade Silva Vieira 

RESUMO
Esse ensaio tem como objetivo refletir sobre a atuação de pedagogos nas 
igrejas evangélicas, discutindo o campo da Pedagogia Social como um espaço 
de ações educativas, em espaços não escolares. A discussão aqui apresentada 
apresenta indícios de poucos trabalhos a respeito da atuação de pedagogos 
na igreja, embora a experiência da autora, na formação desses estudantes, 
aponta para a necessidade de ampliação do debate a respeito das ações 
educativas nas igrejas evangélicas, uma vez que o habitus desse grupo social 
é explicitamente demarcado por ações de ensino e de aprendizagem.
Palavras-chave: Pedagogia. Igrejas Evangélicas. Ensino.

ATUAÇÃO DOS PEDAGOGOS NAS IGREJAS, SOB A 
PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA SOCIAL EM ITAPETINGA-BA: 
UM OLHAR INICIAL

O município de Itapetinga, situa-se no interior da Bahia, a uma 
distância de 562 km, da capital do Estado. Possui uma população esti-
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mada em 77.533 habitantes. Nela situa-se o campus da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia que oferta, há cerca de 20 anos, o curso 
de Licenciatura em Pedagogia. Ao longo de sua consolidação, esse 
curso vem contribuindo para a formação dos professores na cidade e 
munícipios circunvizinhos.

A cidade supracitada tem uma tradição evangélica, em sua for-
mação1, e consequente essa tradição tem grandes marcas históricas 
e sociais, corroborando atualmente para um número significativo de 
denominações evangélicas e fiéis.

O ensino é um dos elementos que fundamentam a fé e pro-
movem sua perpetuação, uma vez que a doutrina de sua confissão é 
ensinada aos cristãos convertidos e esses são orientados a prosseguir 
conhecendo, estudando e buscando a interpretação das Escrituras 
Sagradas. Assim a tarefa educacional da igreja evangélica é vital para 
sobrevivência desta (ARMSTRONG, 1994), bem como a propagação de 
seus ideais (conversão, solidificação, propagação) são fundamentados 
numa ação educativa:

A igreja de Cristo deve ser uma autêntica escola da fé, 
cumprindo a Grande Comissão que lhe foi outorgada por 
seu fundador: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo: Ensinando-os a guardar todas as coisas 
que vos tenho ordenado (CARVALHO, 2000, p. 43).

Nessa perspectiva, nos interessamos em entender como a 
formação dos fiéis, na Pedagogia, afeta o ensino da Bíblia e da sua 
doutrina nas igrejas evangélicas. Essa intenção de pesquisa nos levou a 
apresentar, em dezembro de 2018, um projeto de pesquisa, vinculado 
ao Departamento de Ciências Humanas e Linguagens, da UESB/Itape-

1  Como aponta a pesquisa da professora doutora Jussara Tânia Silva Moreira, em 
sua tese: A Igreja e a Praça: os batistas da cidade de Itapetinga-Bahia (1938-2013).
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tinga, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e 
Atuação de Professores – Gepaf2.

Em meio a uma pluralidade religiosa e as possibilidades inves-
tigativas desse campo de conhecimento a pesquisa justifica-se pelo 
diálogo necessário e para o entendimento de manifestações religiosas 
específicas no campo da Pedagogia Social:

Em um tempo em que grupos místico-esotéricos se 
fazem cada vez mais presentes nas capitais e cientistas 
sociais se lançam na árdua tarefa de compreender valo-
res, visões de mundo de grupos religiosos emergentes; 
em um tempo em que se fala de construção de religiosi-
dades e identidades baseadas em um trânsito existente 
entre rituais, doutrinas e práticas diversas; em um tem-
po em que o Estado adota a perspectiva ”laica” – não 
da irreligião, mas do reconhecimento de todos os credos 
como legítimos para gozarem de liberdade de expressão 
– e os indivíduos, dessecularizados, aproximam-se de 
um éthos que define seu estar no mundo, é um tempo 
em que, mais do que antes, muitos campos do saber são 
convidados para um diálogo alimentado por questões 
teóricas e práticas implicadas por e numa realidade em 
que a religião é fator que orienta práticas e organiza a 
vida em sociedade (FIALHO COSTA, 2011, p. 15).

Uma das formas que a igreja evangélica tem para propagar 
sua profissão de fé é através do ensinamento; a ação educativa está 
presente como um fundamento, tanto nos sermões, nas suas escolas 
bíblicas (EB), em institutos teológicos, em grupos fora da igreja, entre 
outros. Assim o fator educativo aparece como um pilar para a reve-
lação progressiva de Deus, através do ensino de sua Palavra: a Bíblia, 
para esse grupo cristão. Silva (1981), argumenta que a formação dos 
hábitos e comportamentos cristãos, das práticas e deveres sociais, 

2  O Gepaf é um Grupo de Estudos e Pesquisas, em construção, com duas linhas 
de pesquisa: formação e atuação dos professores pedagogos e o ensino nas igrejas 
evangélicas (históricas, pentecostais e neopentecostais).
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contribuem também para a formação da cidadania, são vivenciados 
na prática educativa das igrejas. A Escola Dominical, por exemplo, 
presente em grande parte das igrejas evangélicas, é a expressão da 
Pedagogia Social, como aponta Gilberto da Silva (1981), ao afirmar 
que a exata conceituação de “Escola Dominical” diz que é a escola de 
ensino bíblico da Igreja, que evangeliza enquanto ensina, sendo carac-
terizada como a própria Igreja ministrando ensino bíblico metódico e 
de maneira pedagógica como ocorre em uma escola, sem, contudo, 
deixar de ser profundamente espiritual.

Na medida em que a educação não é restrita ao espaço escolar 
e a formação do profissional pedagogo abarca conhecimentos técni-
co-pedagógicos, que o permite atuar tanto em processos pedagógicos 
como educativos, ou qualquer outro que tenha ligação ao ensino, 
buscamos, assim, compreender o efetivo exercício dos conhecimentos 
formativos do pedagogo nas igrejas evangélicas.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia (LIBÂNEO, 2005, p. 2) normatizam, em seu artigo 4º, 
inciso IV, que os graduados em Pedagogia têm em suas atividades pos-
síveis “trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção 
da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 
humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo”. 
Refletir sobre a atuação dos estudantes de Pedagogia, da Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, nas igrejas 
evangélicas, sob a perspectiva dos princípios da Pedagogia Social 
e suas implicações na ação educativa dessas igrejas, se tornou uma 
problemática relevante para essa realidade contextual.

A cidade supracitada apresenta uma forte tradição da Igreja 
Batista em sua história de fundação: a exemplo a catedral central da ci-
dade é o templo religioso da Primeira Igreja Batista (PIB)3. Esse fator foi 

3  Para maiores informações conferir a tese da professora Jussara Tânia Silva Moreira 
(2016) sobre o processo de formação da município de Itapetinga e as influências da 
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decisivo na herança e tradição religiosa itapetinguense, bem como nas 
práticas educativas nos espaços religiosos, números de fieis, números 
de igrejas evangélicas, e por consequência, número de estudantes de 
Pedagogia, que atuam nas igrejas como professores.

Nessa perspectiva, o campo da religião e educação é um campo 
com muitas perguntas passíveis de investigação, na medida em que 
o ethós está permeado de ações educativas que validam e propagam 
suas práticas. Nesse processo de socialização/culturação o ensino tor-
na-se um fundamento basilar, na propagação de seu modus operandi, 
no credo, confissão e na formação geracional. Esse campo social, seja 
de forma explícita e/ou simbólica valida o ensino, quer seja nas ins-
truções cotidianas de seus membros, quer seja nas ações de ensino 
organizadas e sistematizadas nas igrejas evangélicas.

O ensino na igreja, assim como em outras instituições não 
escolares, passa a sofrer as influências das pesquisas e da produção de 
conhecimento a respeito da formação de professores e da docência.

A docência torna-se um importante veículo nessa configuração, 
não apenas na escola, mas nos espaços não escolares onde o fator 
educacional é uma grande marca de socialização.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA FORMAÇÃO EM 
PEDAGOGIA

A licenciatura em Pedagogia, no Brasil tem como objetivo for-
mar profissionais que deverão corresponder às necessidades técnico-
-administrativas da escola, da formação dos professores, de orientação 
e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, a docência na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais. Bem como a atuação em espaços 
não escolares, como educador social.

religião evangélica, A igreja e a praça: Os Batistas da Cidade de Itapetinga-Bahia 
(1938-2013).
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Nesse sentido, o pedagogo tem uma especificidade na sua 
formação que difere da formação em outras licenciaturas: trabalha 
com pessoas desde a fase inicial da vida na creche e podendo atuar 
até no ensino de pessoas idosas. Essa condição traz à tona a questão 
da profissionalização docente e dos especialistas da educação, uma 
vez que “[...] a proposta curricular do curso de pedagogia é formar o 
pedagogo com caráter científico, acadêmico, político, técnico, didáti-
co-pedagógico” (BRZEZINSKI, 2007 apud CAVICCHIOLI; ARAUJO, 2008).

Essa formação possibilita ao pedagogo um conhecimento 
técnico e didático. Para além de sua atuação em espaços escolares 
ou institucionais, a pedagogia afeta outros espaços não escolares, ao 
considerarmos que

De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de 
vários agentes educativos formais e não-formais (sic). 
Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na 
escola, mas também nos meios de comunicação, nos mo-
vimentos sociais e outros grupos humanos organizados, 
em instituições não-escolares (sic). Há intervenção pe-
dagógica na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, 
nos quadrinhos, na produção de material informativo, 
tais como livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, 
guias de turismo, mapas, vídeos e, também, na criação e 
elaboração de jogos, brinquedos (LIBÂNEO, 2005, p. 27).

Brandão (1985), por sua vez, como uma leitura clássica, nos 
traz uma amplitude do conceito de educação, expandindo-o às vários 
segmentos sociais:

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja 
ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós en-
volvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a 
vida com a educação (BRANDÃO, 1985, p. 7).
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Nessa perspectiva, a educação está presente nos mais variados 
setores sociais, na medida em que conduz de um estado a outro, modi-
fica numa certa direção o que é suscetível de educação, mediante uma 
necessidade individual ou de um determinado grupo (ARANHA, 2000).

Existe assim uma multiplicidade dos espaços onde o ato edu-
cativo acontece: Organizações Não Governamentais (ONGs), igrejas, 
sindicatos, mídias, associações de bairros, entre outros, cujo objetivo 
é, de acordo com seu tempo e propósito, educar para um fim. A essa 
pedagogia é caracterizada como Pedagogia Social, que compreende a 
perspectiva da ação pedagógica nos espaços não escolares. Os indícios 
da Pedagogia Social remetem-se ao final do século XIX, no pós-guerra 
europeu, com a função de ajudar na amenização dos danos causados 
nos prejuízos sociais. Ao longo dos anos, esse campo vem tomando 
consistência e adentrado no discurso acadêmico, na perspectiva inves-
tigativa e da produção do conhecimento.

Assim, a concepção de pedagogia social abarca uma ciência 
pedagógica, que defende uma educação para a democracia, envol-
vendo uma série de atores: família, escola, igreja, estado, governo, 
magistratura, exército, associações culturais e profissionais, rádio, 
televisão e demais meios de comunicação como parte da realidade 
social e seus participantes, permitindo dessa maneira a interação de 
pedagogia e sociologia.

A Pedagogia Social (MACHADO, 2009) tem sido alvo de pesqui-
sas, uma vez que se configura na ação teórico-prática, socioeducativa, 
de educadores e agentes sociais, envolvendo a Educação e a Sociedade. 
Essa ação educativa, não é restrita ao ambiente escolar, antes acontece 
em diferentes ambientes não formais de educação, cuja finalidade é 
minimizar os problemas sociais por meio de ações educacionais, bem 
como proporcionar a conservação memória e expressão cultural da 
sociedade (SANTOS; MARTINS, 2016).

O estágio curricular em ambientes não escolares é componente 
curricular do curso de Pedagogia de instituições formativas, como por 
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exemplo na UESB/Itapetinga possibilitando aos estudantes o exercício 
da sua profissão em outras realidades, onde acontece a ação educati-
va. Estágios podem ser realizados em ONGs, sindicatos, associações, 
cooperativas, terreiros, projetos sociais, igrejas católicas, igrejas evan-
gélicas, dentre outros grupos sociais, com o objetivo de uma atuação 
pedagógica e ambientes que não seja a escola.

Embora algumas igrejas consigam estabelecer um sistema de 
ensino mais formalizado e institucional o ato educativo acontece no 
modus operandi, no éthos vivenciado por esse grupo social. A igreja 
está constantemente envolvida por atos pedagógicos e a educação é 
um fator vital para a continuidade dessa ao longo dos tempos, con-
substanciando o “ide” (ARMSTRONG, 1994).

A igreja evangélica apresenta, assim, um caráter de igreja docente 
(CARVALHO, 2000) sustentada na ideia do ensino ser uma necessidade 
da comunidade cristã. Essa função, para o autor, não deveria ser apenas 
uma mera transmissão de conteúdos, mas se tornar um meio de propor-
cionar uma visão coerente da vida, do mundo e da história.

As Escolas Bíblicas Dominicais (EBD), por exemplo são a visuali-
zação mais explícita do fator educacional na igreja evangélica, visto que 
as mesmas desde sua criação na Inglaterra, do século XVIII, apresenta-
vam um caráter de socialização de jovens que ficavam nas ruas, bem 
como a alfabetização de pessoas para a leitura bíblica (SANTOS, 2016). 
Nessa perspectiva a Pedagogia Social contribui para o entendimento 
da ação educativa no ambiente religioso, favorecendo a perpetuação 
dessa confissão religiosa, na disseminação dos seus princípios.

O CAMINHO COMPREENSIVO E RESULTADOS

Nessa perspectiva, as instituições religiosas buscam introduzir 
em seus ritos um currículo de ensino, cujo pressuposto é a sua confis-
são de fé e a dimensão didático-pedagógica que as ações educativas 
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devem assumir. O legado e a continuidade da fé cristã protestante e/ou 
evangélica se apoia em um dos seus pilares vitais: o ensino. O éthos se 
constrói por meio das suas ações educativas seja por imitação, leitura, 
ensino, ministração. A própria vida dessa comunidade está ancorada 
em fortes tradições de ensino e aprendizagem.

O ofício do ensino tem uma perspectiva vocacional, para essa 
comunidade: Ide e ensinai, fazei discípulos traduz uma das instruções 
que alavancou a difusão do cristianismo. A doutrina, a prática da fé os 
valores e princípios são ensinados nas tradições.

Nessa compreensão há um forte mecanismo educacional que 
afeta as práticas educativas nas igrejas, conforme vem demonstrando 
as nossas pesquisas: boa parte dos estudantes de Pedagogia, que são 
evangélicos praticantes, acabam desenvolvendo ações de ensino nas 
igrejas que frequentam.

Essas ações configuram-se no ensino nas Escolas Dominicais, 
ensino para grupos específicos (mulheres, homens, casais), no templo 
e/ou em reuniões em grupos familiares, e ainda projetos sociais de 
alfabetização, ensino profissionalizante, cursinhos, entre outro.

Nesse sentido, a Pedagogia encontra um espaço legítimo para 
atuação seja em aulas, seja na gestão desse espeço educativo, ao 
promover uma interface da ação secularizada da profissão no campo 
religioso.A necessidade de uma prática docente crítica, reflexiva per-
passa para os espaços onde, embora não institucionalizado, corrobora 
para legitimação do credo e da confissão. Ao atuar na formação de 
pedagogos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb, 
pude desenvolver um olhar investigativo sobre essas práticas dos estu-
dantes evangélicos em suas igrejas locais.

A pesquisa, em andamento, começa a apontar a interferência 
dos estudos pedagógicos nas práticas educativas nas igrejas: as aulas, 
a compreensão de ensino e aprendizagem, o campo de atuação da Pe-
dagogia, os objetivos do ensino, a compreensão do educando. Enfim, 
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ainda aponta para um campo pouco pesquisado e com muitas possibi-
lidades investigativas e necessárias no campo da Pedagogia Social e na 
Teologia da Educação.
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DOCÊNCIA, INCLUSÃO E DIREITO À 
EDUCAÇÃO: DESAFIOS DA REALIDADE 
DE MIGRANTES HAITIANOS NO BRASIL

Giovani Giroto 
Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula 

RESUMO
Em decorrência do crescimento do fluxo migratório do Haiti para o Brasil, a 
partir de 2010, a temática ganhou repercussão social e acadêmica. Com este 
trabalho, propõe-se uma discussão acerca da escola e de práticas educativas 
da Educação Básica como um espaço sociocultural a partir do contato com 
alunos haitianos. O objetivo geral é analisar a inclusão de migrantes haitianos 
na Educação Básica em território brasileiro. Para isso, os objetivos específicos 
consistem em: realizar uma revisão de literatura acerca das leis e processos 
de inclusão e acolhimento de alunos de origem haitiana em escolas brasi-
leiras; refletir sobre práticas docentes no contexto de acolhimento à alunos 
migrantes; compreender desafios e possibilidades do papel do professor e 
dos alunos migrantes no espaço escolar no Brasil. Os procedimentos me-
todológicos são marcados por uma revisão de literatura multirreferencial. 
Foram analisados 11 trabalhos do período de 2014 até 2019. Após a leitura 
dos trabalhos, foi possível observar que garantir acesso aos direitos básicos, 
como inclusão na Educação Básica, possibilita uma melhor qualidade na 
acolhida de imigrantes haitianos no Brasil. Além disso, mesmo que alguns 
trabalhos apresentavam críticas à instituição escolar, a maioria deles refletia 
sobre práticas positivas de acolhimento e inclusão em escolas.
Palavras-chave: Migração Haitiana. Educação para Migrantes. Inclusão na 
Educação Básica.



1110COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

INTRODUÇÃO

No Brasil, a imigração haitiana começou a crescer a partir de 
2010, pois, devido à situação de insegurança que haitianos e haitianas 
encontram-se, o Brasil passou a receber, a partir deste ano, solicitações 
de residência para migrantes haitianos e isso fez com que o território 
brasileiro fosse considerado um país de acolhida. Isso atinge tanto 
aqueles que foram afetados pelo terremoto quanto aqueles que não 
tiveram alterações em suas vidas causadas, diretamente, pela catás-
trofe natural, mas adotaram as políticas de migração facilitadas para 
buscar uma melhor qualidade de vida e tirar a família da condição de 
pobreza que vivem no Haiti.

Independente da motivação migratória, ao chegar em território 
brasileiro, muitos haitianos ainda apresentam dificuldades de sair da 
condição de vulnerabilidade e alguns passam a compor o grupo vul-
nerável apenas quando se inserem no Brasil por conta de, no processo 
imigratório, terem direitos violados. Os obstáculos que eles enfrentam 
no país de acolhida são diversos e semelhantes aos que viviam no país de 
origem. Além disso, passam também a vivenciar novos conflitos devido 
aos problemas de comunicação, por conta de os idiomas serem diferen-
te, problemas relacionados a casos de preconceitos raciais, dificuldades 
de acesso à educação, precarização do trabalho, entre outros.

Compreende-se que “é papel do Estado assegurar aqueles 
direitos mínimos, fundamentais para que as pessoas possam viver – e 
não sobreviver – com dignidade neste país que agora também é destes 
haitianos aqui acolhidos” (SANTOS; MELO, 2016, p. 152). A partir disso, 
é possível considerar que o argumento dos autores defende a concre-
tização de direitos, como o acesso à Educação Básica de haitianos que 
residem em território brasileiro.

Com este trabalho, propõe-se uma discussão acerca da escola 
e de práticas educativas da Educação Básica como um espaço socio-
cultural a partir do contato com alunos haitianos. O objetivo geral 
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é analisar a inclusão de migrantes haitianos na Educação Básica em 
território brasileiro. Para isso, os objetivos específicos consistem em: 
realizar uma revisão de literatura acerca das leis e processos de inclu-
são e acolhimento de alunos de origem haitiana em escolas brasileiras; 
refletir sobre práticas docentes no contexto de acolhimento à alunos 
migrantes; compreender desafios e possibilidades do papel do profes-
sor e dos alunos migrantes no espaço escolar no Brasil.

A pesquisa justifica-se pela necessidade emergente em desen-
volver estudos que sejam guiados pelas temáticas da migração haitiana 
e educação no Brasil. Assuntos levantados nas diversas pesquisas que 
envolvem haitianos que vivem em território brasileiro giram em torno 
dos direitos violados no Brasil como país de acolhida por conta do des-
conhecimento da língua, condições desfavoráveis de trabalho, demora 
na regularização de documentos, instabilidade econômica, problemas 
de saúde e preconceito. Além desses assuntos, outro dado encontrado 
nas pesquisas é a busca de haitianos pela formação escolar no Brasil. 
Por esse motivo, este trabalho tem sua relevância por propor reflexões 
para melhorar a prática docente e garantir a inclusão de alunos haitia-
nos no Brasil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa acadêmica na área das ciências humanas e da edu-
cação por si só já carrega uma amplitude de debates e teorias. Com a 
aproximação de temas que fogem do escopo educacional, como o caso 
das migrações, foi necessária uma pesquisa multirreferencial devido à 
complexidade dos fenômenos analisados. Desse modo, a abordagem 
multirreferencial

pressupõe a conjugação de uma série de abordagens, 
disciplinas etc. de tal forma que elas não se reduzam 
umas às outras e nos levem a um tipo de conhecimento 



1112COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

que se diferencia daquele que é concebido na ótica 
do cartesianismo e do positivismo, caracterizando-se, 
principalmente, pela pluralidade e heterogeneidade 
(MARTINS, 2004, p. 85).

Isto posto, justifica-se a busca por trabalhos acadêmicos que 
não se limitassem somente à área da educação, mas que, dentro de 
outras áreas, também discutissem a migração haitiana para o Brasil, 
com ênfase no acolhimento e, sobretudo, nas análises acerca do aces-
so e da inclusão à educação no Brasil. Para isso, foram utilizadas quatro 
plataformas de busca de trabalhos científicos: o Portal de Periódicos 
da Capes, o Banco Digital de Teses e Dissertações – BDTD, a Scientific 
Eletronic Library Online – Scielo do Brasil e Google Scholar.

Nas buscas no BDTD, Portal de Periódicos da Capes e Scielo, 
com as palavras-chave “migração hatiana”, foram encontradas poucas 
pesquisas. Entretanto, essas mesmas palavras nas buscas pelo Google 
Scholar trouxeram um grande número de resultados. Por conta disso, 
foram realizadas outras buscas de trabalhos que apresentassem no 
título alguma das seguintes palavras: “Haiti”, “Haitiana”, “Haitiano”, 
“Haitianas” e “Haitianos”. A pesquisa desenvolvida nas quatro plata-
formas resultou nos números apresentados na tabela a seguir.

Tabela 1 – Amostra quantitativa de produções encontradas nos bancos de dados 
utilizados na pesquisa.

Banco de dados Número de pesquisas encontradas

Portal de Periódicos da Capes 45

BDTD 47

Scielo do Brasil 3

Google Scholar 1.160
Fonte: Elaboração própria (2020).

Conforme proposto por Minayo (2002), os processos de sele-
ção e de exclusão nas pesquisas bibliográficas são determinados, em 
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um primeiro momento, pelos títulos que indicam os temas pesquisas, 
neste caso, sobre acolhida e educação de imigrantes haitianos no 
Brasil. Com os novos títulos selecionados, foram realizadas leituras dos 
resumos e do sumário e, também, leituras flutuantes do texto todo.

Para essa pesquisa, foram selecionados os textos que aborda-
vam a migração haitiana no Brasil, as práticas de acolhimento e o acesso 
e inclusão na Educação Básica. Com esta apuração, foram encontrados 
11 resultados para a leitura integral e análise das pesquisas, elencados 
na tabela a seguir.

Tabela 2 – Relação da seleção final de produções para análise.

Título/Autoria/Ano Tipo de trabalho Banco de dados

Migração haitiana para o Brasil: 
acolhimento e políticas públicas.
(Zeni e Filippim, 2014)

Artigo
Portal de
Periódicos da 
CAPES

Os “refugiados” haitianos e a 
intervenção judicial para a garantia dos 
direitos fundamentais.
(Santos e Melo, 2016)

Artigo
Portal de 
Periódicos da
CAPES

Educação e trabalho – algumas 
reflexões sobre a imigração haitiana no 
Brasil.
(Castro, Bernart e Baptista, 2016)

Artigo Google Scholar

O acesso à educação aos imigrantes 
haitianos em uma escola pública de 
Arroio do Meio.
(Schmidt, Piccinini e Volkmer, 2016)

Artigo Google Scholar

Inserção escolar: crianças migrantes do 
Haiti nas creches e escolas de Sinop/
MT.
(Alexandre e Abramowicz, 2017)

Artigo Google Scholar
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Título/Autoria/Ano Tipo de trabalho Banco de dados

A migração haitiana no estado de 
Minas Gerais: um estudo sobre 
políticas de educação inclusiva para 
imigrantes haitianos no município de 
Contagem.
(Correa e Almeida, 2018)

Artigo Google Scholar

A migração haitiana e a inserção no 
mercado de trabalho na cidade de 
Cascavel/PR.
(Manica, 2018)

Dissertação BDTD

Narrativas orais de uma haitiana sobre 
professores no Brasil e Haiti: uma 
abordagem do direito à educação.
(Giroto e Paula, 2019)

Artigo Google Scholar

Lekòl La: as crianças haitianas e a 
inserção escolar na rede pública em 
Porto Velho – RO.
(Santos e Cotinguiba, 2019)

Artigo Google Scholar

Imigração haitiana: um estudo sobre 
o estabelecer do imigrante na cidade 
no contexto histórico e social de 
globalização.
(Silva, 2019)

Tese BDTD

“Há em ti”: um olhar da psicanálise 
para o professor e o estudante 
haitiano no ensino fundamental.
(Moraes, 2019)

Dissertação BDTD

Fonte: Elaboração própria (2020).

A princípio, visava-se com a revisão de literatura analisar pes-
quisas que englobassem o intervalo de 10 anos (2009-2019), todavia, 
nas plataformas de busca utilizadas, não foram encontrados trabalhos 
pertinentes para essa revisão em anos anteriores a 2014. Portanto, 
foram selecionados e analisados os trabalhos do período de 2014 até 
2019. Intencionalmente, optou-se por uma busca maior em trabalhos 
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na área da Educação. Todavia, também foram considerados trabalhos 
nas áreas da Ciências Sociais, Psicologia, História, Geografia, dentre 
outros, pois essas áreas também discutem as questões educacionais e 
processos de inclusão dos haitianos e haitianas no Brasil. Além disso, 
ao final da seleção, nenhum trabalho da Scientific Eletronic Library 
Online – Scielo do Brasil foi analisado.

Ao todo, a revisão contou com 1 tese, 2 dissertações e 8 arti-
gos. O estado com maior número de pesquisas analisadas foi o Paraná 
com 3 pesquisas, seguido do Rio Grande do Sul e Minas Gerais com 2 
pesquisas cada e os estados de Goiás, São Paulo, Rondônia e o Distrito 
Federal com 1 pesquisa cada. O ano de 2019 apresente maior número 
de produção analisada nesta revisão. Assim, nota-se que os estudos 
sobre migração estão ganhando volume nas pesquisas acadêmicas nos 
últimos anos.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O direito à educação para migrantes, sobretudo crianças em 
adolescentes em idade escolar é uma temática abordada em alguns 
trabalhos acadêmicos analisados nesta dissertação. Para além disso, 
algumas práticas acerca da inclusão e acolhimento dos migrantes em 
escolas e universidades também são abordadas nas reflexões propos-
tas pelos pesquisadores em questão.

Os trabalhos de Zeni e Filippim (2014), Santos e Melo (2016), 
Manica (2018) e Silva (2019) refletem sobre temáticas que discutem, 
principalmente, a questão das leis e direitos humanos para imigrantes 
haitianos no Brasil, além de políticas de acolhimento e inclusão na 
Educação Básica no Brasil.

Os artigos de Zeni e Filippim (2014) e Santos e Melo (2016), com 
os títulos Migração haitiana para o Brasil: acolhimento e políticas públi-
cas e Os “refugiados” haitianos e a intervenção judicial para a garantia 
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dos direitos fundamentais, respectivamente, carregam uma proximida-
de ao tratar do acolhimento e, sobretudo dos direitos garantidos aos 
imigrantes haitianos em território nacional. A partir dos dois trabalhos 
é possível compreender que a educação é um dos direitos que deve ser 
assegurado a todos aqueles estrangeiros que residem no Brasil.

Uma vez garantido o direito à matrícula nas escolas brasileiras, 
a tese Imigração haitiana: um estudo sobre o estabelecer do imigran-
te na cidade no contexto histórico e social de globalização, de Silva 
(2019), apresenta um relato sobre a dificuldade de efetivar a matrícula 
de crianças estrangeiras em escolas do Brasil. De acordo com a autora, 
“a legislação brasileira prevê que o aluno estude em sua idade/série, 
mas se tiver idade para ter concluído o ciclo de ensino e este não o 
concluiu, ele é encaminhado para uma escola com Ensino de Jovens 
e Adultos – EJA” (SILVA, 2019, p. 162). Ou seja, os estrangeiros que 
solicitam matrícula em alguma instituição de ensino devem seguir as 
mesmas normas que os estudantes brasileiros.

Silva (2019), ainda aponta que “Não pode ser permitida a 
demora na matrícula de uma criança, nem que seu direito de trans-
porte gratuito seja dificultado por não entendimento da legislação. As 
legislações mudam e o imigrante é de fato uma exceção no conjunto 
de alunos de uma escola” (SILVA, 2019, p. 164).

Como relatado na pesquisa, muitos trâmites são lentos e impos-
sibilitam a matrícula de crianças haitianas por algum tempo por ques-
tões documentais. A autora critica também a falta de conhecimento de 
muitos funcionários públicos sobre os documentos e leis de migração, 
o que acarreta em atraso e prejuízos para os imigrantes. “A dificuldade 
acontece também porque os pais não entendem o que os funcionários 
falam; por não saberem português, e não entendem o procedimento de 
matrícula (SILVA, 2019, p. 164). Dessa forma, a língua também aparece 
como um empecilho, o qual dificulta a comunicação e a compreensão 
daquilo que é requerido para garantir o direito à educação.
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A dissertação de Manica (2018), com o título A migração hai-
tiana e a inserção no mercado de trabalho na cidade de Cascavel/PR, 
mesmo tendo maior ênfase no trabalho, apresenta uma breve análise 
sobre os processos de escolarização de adultos e crianças haitianas 
que vivem no Brasil. De acordo com a autora,

nota-se que apesar da falta de políticas públicas, que vão 
desde a ausência de treinamentos ou de contratação de 
intérpretes para a inserção dos migrantes nas escolas, es-
ses alunos estão sendo inseridos no espaço educacional, 
em um esforço conjunto dos profissionais de educação e 
dos próprios haitianos (MANICA, 2018, p. 67).

A falta de preparo de muitas escolas prejudica a formação inte-
gral de alunos haitianos, porém, a autora defende que a inserção está 
acontecendo. Nesse sentido, não há um grande esforço para aproximar 
essas pessoas da escola por parte do Estado. Todavia, há uma motiva-
ção da escola e dos próprios haitianos para mantê-los matriculados e 
garantir aprendizado.

Esta dissertação ainda levanta a ideia da formação dos haitia-
nos em diferentes contextos. De acordo com Manica (2018, p. 68), 
o que se nota na prática, quando se refere à inserção dos migrantes 
haitianos, é que as várias ações de inserção na sociedade partem de 
ações voluntárias, principalmente de instituições religiosas e de edu-
cação. Ao pensar a educação (seja ela escolar ou social), anseia-se pela 
garantia de uma inserção social dessas pessoas que migram através de 
conhecimentos e de formações que possibilitam acesso ao trabalho e 
maior compreensão dos direitos garantidos.

Na sequência, em relação à inclusão de migrantes haitianos na 
Educação Básica e suas narrativas, foram encontrados os trabalhos de 
Castro, Bernart e Baptista (2016), Schmidt, Piccinini e Volkmer (2016), 
Alexandre e Abramowicz (2017), Correa e Almeida (2018), Moraes 
(2019), Giroto e Paula (2019) e Santos e Cotinguiba (2019).
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O artigo de Castro, Bernart e Baptista (2016) intitulado Edu-
cação e trabalho – algumas reflexões sobre a imigração haitiana no 
Brasil, discute de forma crítica as contradições entre a lei e a realidade 
em relação à obrigatoriedade do ensino para brasileiros e estrangeiros 
que residem no Brasil. De acordo com as autoras,

Devido ao complexo processo burocrático para a matrí-
cula e frequência à escola, muitos haitianos são privados 
desse direito, pois além de enfrentarem dificuldades 
com a língua, acabam priorizando questões como mo-
radia e trabalho em detrimento da educação (CASTRO; 
BERNART; BAPTISTA, 2016, p. 12).

A violação do direito é evidente na análise das autoras ao apon-
tarem a burocracia como um fator de impedimento para a matrícula de 
haitianos no ensino público brasileiro garantido por lei. Além disso, as 
autoras defendem que, ao serem matriculados, os migrantes precisam 
ser respeitados em relação à sua cultura e identidade para que possam 
formar-se de forma digna e ocupar trabalhos que sejam condizentes 
com sua formação.

Em O acesso à educação aos imigrantes haitianos em uma es-
cola pública de Arroio do Meio, de Schmidt, Piccinini e Volkmer (2016), 
as autoras fazem uma pesquisa investigativa a partir de uma análise de 
campo em uma escola pública de Arroio do Meio (RS) para compre-
ender como se deu o processo de acolhimento e inserção escolar das 
crianças imigrantes.

As autoras concluem que a escola está cada vez mais se 
adaptando à nova realidade e consideram exemplares as medidas 
promovidas pela comunidade escolar como um todo em prol de uma 
maior inserção e receptividade das famílias haitianas. De acordo com 
Schmidt, Piccinini e Volkmer (2016, p. 37), “[...] o que nitidamente se 
constata é que tais medidas decorrem muito mais do esforço coletivo 
e do senso de humanidade de todos os sujeitos envolvidos do que de 
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ações dos Poderes Públicos”, ou seja, as autoras, ao fim da pesquisa, 
acabam discutindo o acesso escolar realizado de forma competente. 
Todavia, denunciam que esse aspecto deve-se mais ao trabalho huma-
nitário que a comunidade escolar desenvolve do que o simples direito 
garantido pelo  Estado por si só.

De forma semelhante, o artigo A migração haitiana no estado 
de Minas Gerais: um estudo sobre políticas de educação inclusiva para 
imigrantes haitianos no município de Contagem, de Correa e Almeida 
(2018), apresenta o Projeto Escola sem Fronteiras do município de Con-
tagem-MG na inclusão de alunos haitianos na rede municipal de ensino.

O projeto acontece baseado nos seguintes eixos: as-
sessoramento às crianças, jovens e adultos haitianos 
matriculados nas escolas municipais; fortalecimento das 
ações comunitárias da população atendida; capacitação 
de agentes públicos sobre as temáticas de populações 
imigrantes e itinerantes; e formação de professores para 
desenvolvimento de ações pedagógicas e linguísticas 
referentes ao trabalho com os imigrantes e itinerantes 
(CONTAGEM-MG, 2015 apud CORREA; ALMEIDA, 2018, 
p. 133).

Trata-se de mais um exemplo de como as políticas públicas 
podem contribuir para o devido acolhimento de migrantes em cidades 
brasileiras e, com isso, garantir direitos que, mesmo em vigor na legis-
lação, ainda são negados em outros municípios e/ou contextos.

A dissertação de Moraes (2019) “Há em ti”: um olhar da psica-
nálise para o professor e o estudante haitiano no Ensino Fundamental e 
o artigo Narrativas orais de uma haitiana sobre professores no Brasil e 
Haiti: uma abordagem do direito à educação, de Giroto e Paula (2019), 
trazem dados importantes para a análise da relação de migrantes 
haitianos com o ambiente escolar, assim como demais estudantes e 
professores no Brasil.
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Moraes (2019) examina a realidade escolar de alunos haitianos 
matriculados no Ensino Fundamental e aponta para um fetichismo 
sobre o aluno haitiano que é visto como diferente, exótico no espaço 
escolar brasileiro. Todavia, outro dado relevante da pesquisa considera 
que os alunos haitianos buscam romper com esta condição, desejan-
do “ser apenas mais um estudante, como qualquer outro brasileiro” 
(MORAES, 2019, p. 83). Nesse sentido, a atuação do professor é funda-
mental para garantir o respeito e o aprendizado.

Da mesma forma, a pesquisa de Giroto e Paula (2019) busca 
compreender qual é o professor ideal para lecionar para alunos haitia-
nos matriculados no Brasil e apresenta como resultados que o profes-
sor precisa ser paciente, tolerante e apoiador. Os autores apoiam uma 
docência, defendida como “essencial para a formação dos haitianos 
que vivem no Brasil, pois antes mesmo de compreender conteúdos, 
precisam romper a barreira da língua e da sobrevivência” (GIROTO; 
PAULA, 2019, p. 12). Ou seja, de acordo com os autores, o ensinar vai 
muito além do currículo, perpassa pela acolhida e socialização dos 
haitianos com todos os demais presentes no espaço escolar.

De acordo com Moraes (2019, p. 83), “o futebol, o brincar, a 
matemática” são as três categorias que mais aproximam os alunos 
haitianos e brasileiros, por serem entendidas como uma “língua uni-
versal”. A autora concluiu que, a partir de práticas que promovam a 
pluralidade cultural e social, além do direito à diferença, a escola pode 
ser um ambiente importante no acolhimento de imigrantes haitianos 
no território brasileiro.

Os artigos Inserção escolar: crianças migrantes do Haiti nas 
creches e escolas de Sinop MT, de Alexandre e Abramowicz (2017), e 
Lekòl La: as crianças haitianas e a inserção escolar na rede pública em 
Porto Velho-RO, de Santos e Cotinguiba (2019), apresentam discussões 
acerca das crianças haitianas vinculadas a creches e escolas públicas 
em Sinop-MT e Porto Velho-RO.
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Na abordagem de Alexandre e Abramowicz (2017), foi possível 
perceber que as escolas e creches de Sinop-MT não estão preparadas 
para acolher devidamente crianças haitianas. Um dos fatores elencados 
pelas pesquisadoras foi a diferença racial que gera preconceito nas esco-
las, até mesmo por parte dos funcionários. Outra observação é de que 
as instituições analisadas durante a pesquisa não se preocuparam em 
“elaborar projetos para inserir os alunos migrantes no ambiente escolar, 
nas propostas e projetos em andamento; nas instituições pesquisadas 
não percebemos menção ou relação às crianças estrangeiras que fazem 
parte da instituição” (ALEXANDRE; ABRAMOWICZ, 2017, p. 191).

A pesquisa de Santos e Cotinguiba (2019) também aponta para 
casos de xenofobia e racismo nas instituições escolares, assim como 
denunciam no artigo a ausência de políticas públicas de inclusão de 
crianças migrantes haitianas, mas também de qualquer outro país 
estrangeiro. Todavia, mesmo com condições não favoráveis, o estudo 
conclui que “os estudantes haitianos demonstravam que o seu foco 
não era desvencilhado. Notas altas, elogios por parte dos professores, 
rentável rendimento escolar constituem a característica principal 
quando se fala dos haitianos em todas as escolas observadas” (SAN-
TOS; COTINGUIBA, 2019, p. 110). Percebe-se, a partir dessa pesquisa, 
que como a educação de qualidade no Haiti é distante da realidade 
de muitas pessoas, quando vêm para o Brasil e conseguem manter-se 
na instituição escolar, mesmo com muitos desafios, ainda conseguem 
superar as limitações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a leitura dos trabalhos, foi possível observar que garantir 
acesso aos direitos básicos, como inclusão na Educação Básica, pos-
sibilita uma melhor qualidade na acolhida de imigrantes haitianos no 
Brasil. Os trabalhos analisados apontam para desafios de adaptação dos 
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imigrantes em diferentes questões: dificuldades com a comunicação dos 
imigrantes, desconhecimento dos brasileiros das suas línguas e dos hai-
tianos e haitianas do português, lentidão nos processos administrativos 
para garantia do acesso à educação, discussão do papel do Estado e das 
instituições escolares na garantia dos direitos dos imigrantes.

Outro ponto de notoriedade foi a ênfase que essas pesquisas 
atribuíam para a educação para os imigrantes. Quando a educação é 
inclusiva, ela promove a emancipação e possibilita maior inserção so-
cial, seja unicamente pelo convívio, seja pela formação que garante o 
acesso à cultura brasileira, à nossa língua, à melhoria da comunicação, 
a melhores condições de vida e ao trabalho.

Em relação à inclusão na Educação Básica, foram considerados 
trabalhos que abordavam casos específicos e isolados no Brasil. Mes-
mo que alguns trabalhos apresentavam críticas à instituição escolar, 
a maioria deles refletia sobre práticas positivas de acolhimento e 
inclusão em escolas. A partir dos trabalhos, conclui-se que os acolhi-
mentos favoráveis deram-se por esforço da comunidade formada por 
professores, instituição educacional e família. Outra conclusão que se 
tira disso é que, devido à complexidade das condições que migrantes 
haitianos enfrentam, devido à baixa produção acadêmica e devido aos 
casos divulgados não apresentarem a mesma abordagem, fica difícil 
constatar se há ou não devido acolhimento e inclusão de migrantes 
haitianos em instituições educacionais brasileiras.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E 
FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE: O 

QUE AS PESQUISAS TÊM APRESENTADO?

Andrea Geraldi Sasso
Fabiane Freire França 

RESUMO 
Problematizar sobre as políticas públicas de educação em Direitos Humanos 
(DH) e/ou sua ausência na formação continuada docente têm se mostrado 
um desafio no avanço da educação. O objetivo deste texto é identificar as 
discussões das políticas de educação em DH presentes em pesquisas acadê-
micas considerando a base de dados do Portal de Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes, em artigos publica-
dos nos últimos cinco anos (2015-2020). Utilizamos pares de palavras-chave, 
envolvendo Direitos Humanos e formação continuada/professores/docente. 
Como recorte de um trabalho maior que envolveu um total de vinte artigos, 
para este estudo selecionados seis trabalhos por contemplarem o tema de 
investigação proposto e por fazerem parte de um dos grupos temáticos orga-
nizados. Nesse viés, o presente estudo, caracterizado como Estado da Arte, 
apresenta uma investigação de caráter quanti-qualitativo e de cunho biblio-
gráfico. Diante do estudo foi possível constatar situações como: a) necessida-
de de discussões e efetivação de políticas públicas em Direitos Humanos em 
todas as etapas de ensino; b) a ausência de demandas de formações sobre 
DH por parte das escolas; c) carência de apoio pedagógico; d) ineficiência do 
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Estado na implementação de políticas públicas, são alguns elementos que 
colaboram para entraves nas discussões.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação em Direitos Humanos. Educação 
Básica. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO

O trabalho no contexto escolar com a educação em Direitos 
Humanos (DH) e seus desdobramentos é entendido como um proces-
so sistemático e multidimensional que permeia conteúdos, vivências, 
construções de saberes coletivos e subjetivos, afirmação de valores 
e de consciência cidadã, processos participativos metodológicos, 
reconhecimento de situações de violações e de direitos dentro das 
práticas pedagógicas e como instrumento de promoção e defesa dos 
DH (FORTES, 2010).

A educação em DH aparece como necessidade a ser desenvol-
vida pelos sujeitos e entidades no preâmbulo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948. 

O mesmo documento é produzido como resposta e necessida-
de de superação do período histórico de guerras, práticas de torturas 
e tecnologias bélicas que ameaçavam a sobrevivência da humanidade. 
No Brasil, assim como em outros países e continentes pós Segunda 
Guerra Mundial, a urgência de educar em e para os DH ganha espaço. 
Para “[...] o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 
(PMEDH), a educação é uma contribuição para criar uma cultura uni-
versal de direitos humanos que promova a tolerância e a valorização 
das diversidades”, como destaca Viola (2010, p. 23).

A Constituição federal de 1988 é o principal marco jurídico que 
sustenta a elaboração de políticas com destaque aos DH no país (SILVA, 
2010). Durante a década de 1990, educadores em conjunto com movi-
mentos sociais, em ações e encontros organizados com a presença de 
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secretarias municipais, estaduais de educação realizaram, com apoio 
de universidades, o processo em defesa dos DH. Em 1996 o Estado 
pressionado por esses movimentos, produziu a primeira versão do 
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I), em 2002 o PNDH II 
e em 2009 o PNDH III e, logo após, também em 2009, a implementação 
do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Pnedh) (VIOLA, 
2010). Essas políticas públicas foram marcos nas discussões da educa-
ção em DH e sua presença nas formações docentes.

Diante desse cenário, faz-se necessário problematizar as polí-
ticas públicas de educação em DH na formação docente da Educação 
Básica, com intuito de desconstruir possíveis barreiras e lacunas nas 
práticas pedagógicas. Desse modo, questiona-se: como as políticas 
públicas para educação em Direitos Humanos na formação continuada 
docente têm sido abordadas nas publicações de artigos científicos dos 
últimos cinco anos?

Para realização deste Estado da Arte, consideramos a base 
de dados do Portal de Periódicos da Capes artigos com investigações 
sobre a temática supracitada. A princípio utilizamos onze pares de 
palavras-chave, envolvendo DH, gênero e formação continuada/
professores/docente. De um total de 683 artigos encontrados foram 
incluídos vinte, por contemplarem o tema de investigação proposto. 
Porém, o recorte1 apresentado neste artigo contou com a análise de 
um dos grupos temáticos composto por seis artigos.

Diante da análise dos dados obtidos, na sequência do texto é 
apresentada a metodologia utilizada para levantamento do material 
das discussões. Posteriormente, destacado o grupo temático com os 
artigos organizados em um quadro, seguido das discussões sobre as 
políticas públicas para a educação em DH e as considerações finais.

1  O recorte apresentado fez parte da pesquisa de mestrado, em andamento, in-
titulada Direitos Humanos na Educação Pública Municipal: contribuições dos estudos 
de gênero à formação continuada de professoras/es.
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Este estudo é caracterizado como Estado da Arte e envolve 
aspectos quanti-qualitativos. Na definição usada por Ferreira (2002, p. 
258), o Estado da Arte é,

O desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, 
tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas 
e lugares, de que formas e em que condições têm sido 
produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 
doutorado, publicações em periódicos e comunicações 
em anais de congressos e de seminários.

O levantamento dos artigos foi realizado no Portal de Periódicos 
da Capes, de acesso livre e gratuito, que inclui revistas de periódicos 
nacionais e internacionais. A busca foi realizada considerando os últi-
mos cinco anos (2015-2020). Na aba “busca avançada” do site da Ca-
pes, utilizamos os seguintes pares de palavras-chave e sua respectiva 
quantidade de resultados: “Formação continuada-Direitos Humanos” 
(58), “Formação docente-Direitos Humanos” (45), “Formação de pro-
fessores-Direitos Humanos” (52), totalizando 155 artigos. Desse total, 
foram lidos todos os títulos e resumos, para chegar na seleção de seis 
artigos que foram incluídos, por contemplarem diretamente o tema de 
investigação proposto e que são discutidos neste artigo.

Os artigos foram baixados, lidos na íntegra e tabulados, de acor-
do com o par de palavras-chave, título, autorias, local de publicação, 
ano, objetivos, metodologia, referencial teórico, periódico publicado, 
resultados e referências utilizadas. Para apresentação dos artigos 
selecionados, elaboramos o “Quadro 1: Grupo Temático – Direitos Hu-
manos e Gênero: formação humana e política na prática docente” com 
a relação dos artigos, dispostos por ordem cronológica, juntamente 
com os nomes dos autores/as, tema e ano de publicação. A seguir, 
apresentamos o tópico com as discussões e resultados.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

O grupo temático elencado neste trabalho, foi composto de 
seis artigos organizados no quadro a seguir. Logo após realizamos 
uma breve apresentação e análise com destaque aos objetivos, linha 
teórica, as discussões de políticas públicas na educação em Direitos 
Humanos e as principais considerações finais de cada artigo.

Autoras/es Tema Ano

Daniela FINCO
Questões de gênero na educação da 
pequena infância brasileira

2015

Leonardo Pereira de 
LIMA; Marivete GESSER;
Leandro Castro 
OLTRAMARI

Projeto de formação continuada de 
professores em gênero e sexualidade: 
relato de experiência

2015

Eliana QUARTIERO;
Henrique Caetano NARDI

Diferenças e desigualdades em um projeto 
de educação a distância

2016

Renato Cassio Soares de 
BARROS

Formação docente em direitos humanos e 
o advento da Lei nº 13.010/2014

2016

Matheus Estevão 
Ferreira da SILVA;
Tânia Suely Antonelli 
Marcelino BRABO; 
Alessandra de MORAIS

Educação em Direitos Humanos e 
desenvolvimento moral na formação 
docente: a influência da religiosidade em 
tempos de “ideologia de gênero”

2017

Fernanda Theodoro 
ROVERI

Gênero e diversidade na infância: 
desafios para a formação docente face ao 
retrocesso curricular

2018

Quadro 1 – Grupo Temático – Direitos Humanos e Gênero: formação humana e 
política na prática docente.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Daniela Finco (2015) teve como objetivo traçar uma discussão 
envolvendo as questões de gênero na Educação Infantil ou da pequena 
infância no contexto brasileiro, sobre um ponto de vista pedagógico 
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quanto as diferenças de gênero em brinquedos, roupas, nas experiên-
cias e expectativas, diante de pesquisa realizadas pela autora ao longo 
dos últimos dez anos na perspectiva sociocultural. Finco (2015) con-
textualiza que nos brinquedos tidos como de meninas e de meninos, 
inconscientemente reforçam hábitos, comportamentos, características 
físicas esperadas para cada gênero, nas práticas da Educação Infantil, 
ou seja,

o minucioso processo de feminilização e masculinização 
dos corpos, presente no controle dos sentimentos, no 
movimento corporal, no desenvolvimento das habilidades 
e dos modelos cognitivos de meninos e meninas está re-
lacionado à força das expectativas que nossa sociedade e 
nossa cultura carregam. Esse processo reflete-se nos tipos 
de brinquedos que lhes são permitidos e disponibilizados: 
para que as crianças “aprendam”, de maneira muito pra-
zerosa e mascarada, a comportar-se como “verdadeiros” 
meninos e meninas (FINCO, 2015, p. 49).

Para Finco (2015) as questões de gênero têm modificado muito 
devagar em nossa sociedade. Romper modelos hegemônicos, desi-
gualdades, preconceitos na Educação Infantil para garantir as crianças 
plena cidadania, tem se constituído um desafio. A autora defende a 
abordagem do tema na Educação Básica brasileira, atrelado à relevância 
de discussões sobre as políticas públicas para diversidade e para os DH.

No contexto da formação continuada de professoras/es, 
Lima, Gesser e Oltramari (2015) partiram da identificação das dificul-
dades com a abordagem da temática de gênero com os estudantes 
e a família, oriundas de uma pesquisa realizada pelo Laboratório de 
Psicologia Escolar e Educacional (Lapee) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), foi possível implementar uma parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação (SME) de Florianópolis/SC, demanda 
que partiu da própria SME.
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Lima, Gesser e Oltramari (2015), tiveram como objetivo formar, 
através de um projeto de extensão, professores para atuarem com 
as temáticas gênero e sexualidade no cotidiano escolar, com base 
na perspectiva dos DH sobre viés da psicologia histórico-cultural. O 
projeto contou com planejamento de ações em reuniões com os ges-
tores escolares e a formação docente envolveu um total de sessenta 
profissionais do Ensino Fundamental, divididos em dois grupos. A for-
mação teve duração de 10h/aula no formato “Formação em serviço”2 
presencial, com leituras obrigatórias e complementares.

O curso de extensão oferecido pelos/as autores/a, buscou 
romper com posicionamentos que reduziam a sexualidade ao campo 
biomédico, assim como na visão de uma forma binária e mantene-
dora das desigualdades de gênero, destacando que a emergência de 
intervenções da prática docente precisa estar em consonância com os 
princípios apresentados nas políticas públicas. Segundo a conclusão 
dos autores/a a problematização destes temas podem contribuir para 
a diminuição de violências e do preconceito dentro da escola e da 
sociedade. E destacam as ações de parceria entre as universidades e a 
escola pública.

Continuando no contexto de formação docente, mas agora com 
curso GDE (Gênero e Diversidade na Escola) na modalidade semipre-
sencial, oferecido pela Universidade aberta do Brasil (UAB). Quartiero 
e Nardi (2016), discutiram como o funcionamento de verdades com 
relação a diferenciação do humano, normatiza e conforma o fazer 
pedagógico e, como isso pode ser desafiador, principalmente quando 
buscamos inserir nos processos das práticas escolares um fazer alinha-
do aos DH seguindo a proposta teórica foucaultiana.

Quartiero e Nardi (2016), perceberam que redes de poder estão 
relacionadas às formas como compreendemos os processos de esco-

2  Formação organizada em calendário e desenvolvida em horário normal de 
expediente.
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larização, assim como às posições atribuídas as/aos professoras/es. A 
formação promovida através do curso analisado, segundo as autoras, 
enfrentou o desafio de romper barreiras geográficas, problematizar a 
dinâmica diferença/desigualdade, questionar verdades com intuito de 
relações igualitárias no ambiente escolar.

No campo da desigualdade social e da formação de profissio-
nais, pautado no viés do Direito, o artigo intitulado “Formação docente 
em direitos humanos e o advento da Lei nº 13.010/2014”, Barros (2016) 
desenvolve uma reflexão sobre a referida lei que altera na Lei 9394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o acréscimo do pará-
grafo 9º ao Art. 26, o qual estabelece nos currículos desde a Educação 
Infantil ao Ensino Médio, conteúdos referentes aos DH e prevenção a 
violência, de qualquer ordem, contra crianças e adolescentes.

O autor destaca a importância do docente pedagogo e do ba-
charel em direito desenvolverem no processo de ensino, aprendizagens 
de DH que “[...] que vá além das normas jurídicas e das doutrinas de 
direito, abrindo caminho para a reflexão e transformação social para a 
emancipação” (BARROS, 2016, p. 51). Para isso,

no cotidiano, o professor da educação infantil, do ensino 
fundamental e médio, terá o desafio de selecionar con-
teúdos e transmitir aos estudantes conhecimentos que 
possibilitem a transformação social, numa perspectiva 
de formação crítica, proporcionando-lhes autonomia 
para as reivindicações necessárias à efetivação dos direi-
tos e garantias fundamentais dos direitos individuais, co-
letivos e sociais. A escolha dos conteúdos exigirá tomada 
de posição e conhecimento dos direitos normatizados, 
sem limitar o estudante à crença de que apenas pelo 
direito se obtém mudança social e melhores condições 
de vida (BARROS, 2016, p. 53).

Barros (2006) conclui defendendo a posição do cidadão frente 
ao direito, como sujeito que se serve da área para se opor as desigual-
dades e ofensas a humanidade. A formação de professores/as em DH 
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(a ser realizada por um profissional bacharel em Direito, segundo o 
autor), deve permitir o entendimento do surgimento do sistema nor-
mativo e do Estado numa visão crítica, assim como, o conhecimento 
dos órgãos o cidadão pode reivindicar seus direitos, seus procedimen-
tos e as medidas judiciais adotadas “[...] para a reparação e efetivação 
de um direito [...]” (BARROS, 2006, p. 59).

Silva, Brabo e Morais (2017), investigaram a formação inicial na 
formação de licenciatura em Pedagogia, os contrapontos apresentados 
à proposta de (re)educação em valores da educação em DH, especifi-
camente às temáticas de gênero e sexualidades, em meio a conjuntura 
política contemporânea. Para isso, partiram de uma revisão bibliográ-
fica e análise documental de caráter interdisciplinar, envolvendo as 
discussões sobre educação em DH, os Estudos de Gênero e a Psicologia 
do Desenvolvimento Moral.

Silva, Brabo e Morais (2017) discutem a afirmação da educação 
em DH no sistema educacional brasileiro, legalmente prevista no país no 
Pnedh, no ano de 2006, abordando sua trajetória histórica e articulando 
com a capacitação de profissionais para exercê-la. Em seguida, relem-
bram as conquistas dos movimentos Feminista e LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros) para reconhecimento 
formal e pleno de seus direitos, elencando os impasses para a consolida-
ção da educação em DH que contemple gênero e sexualidades.

O/as autor/as propõem uma reflexão quanto a influência da 
religiosidade processada de maneira dogmática e literal, na formação 
moral brasileira. Segundo o/as autor/as a formação da moralidade 
evidencia um dos fatores responsáveis pela dissonância das discussões 
na educação em DH. Esse contexto reflete “[...] o cenário político de 
indiferença às lutas históricas, ao processo de empoderamento de 
sujeitos de direitos e interferindo na natureza laica e democrática do 
país” (SILVA; BRABO e MORAIS, 2017, p. 1263).

No mesmo viés do primeiro artigo apresentado, Roveri (2018) 
problematiza as desigualdades de gênero na infância, com intuito de con-
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tribuir para a formação de professoras/es que vivenciam intensamente 
as práticas educacionais da Educação Infantil, em suas ambiguidades 
e contradições, principalmente no campo curricular e as disputas em 
torno da exclusão dos termos de gênero e sexualidades dos Planos Na-
cionais, Estaduais e Municipais de Educação e da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) na perspectiva das relações de gênero.

A concepção de infância, por exemplo, foi produzida em diversas 
culturas de modo diferente, consequentemente, brinquedos, compor-
tamentos, brincadeiras, vestimentas, alimentos, são elementos para 
compreender os significados da infância e a construção das identidades. 
Neste ponto, “é preciso lembrar que os lugares e os objetos, até os mais 
banais, educam nossos corpos, nossas sensibilidades e sociabilidades” 
(ROVERI, 2018, p. 117). A escola e o currículo são lugares que também 
produzem identidades e subjetividades e, que muitas vezes “[...] não 
oferecendo um repertório que construa outras possibilidades para o 
brincar ou, ainda, deixando de permitir que as crianças transgridam as 
fronteiras binárias de gênero” (ROVERI, 2018, p. 118).

Para concluir, a autora explicita que as práticas pedagógicas 
precisam articular as discussões sobre as diversidades como garantia 
dos DH, levando em consideração a parceria com as crianças, familia-
res e a equipe pedagógica, com vistas a superar práticas coercitivas 
presentes em documentos curriculares. Além disso, a problematização 
sobre as temáticas de gênero e sexualidade na infância precisam ir ao 
encontro com vivências respeitosas entre meninas e meninos juntos, 
nas descobertas de si e do outro, nas brincadeiras e nas relações.

Dos seis trabalhos apresentados no grupo temático, podemos 
destacar alguns pontos, tais como: a) a necessidade de discussões e 
efetivação de políticas públicas em Direitos Humanos em todas as eta-
pas de ensino; b) a ausência de demandas de formações sobre DH por 
parte das escolas; c) a carência de apoio pedagógico; e d) a ineficiência 
do Estado na implementação de políticas públicas, são alguns elemen-
tos que colaboram para entraves e avanços nas problematizações.
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Por outro lado, as pesquisas apontaram como estratégias e 
possibilidades: a) o trabalho com formação continuada em serviço; b) a 
instrumentalização que as formações podem proporcionar as/os profes-
soras/es na construção de saberes; c) a importância das políticas públicas 
de Estado e a garantia de continuidade para efetivação; d) a organização 
de formações de modo contínuo e ministradas por profissionais espe-
cializados na área; e) o apoio e o estabelecimento de parcerias entre 
universidades e escolas; entre outros pontos que se mostram relevantes 
para romper e desconstruir normativas hegemônicas e de poder, muitas 
vezes, impressas em currículos, práticas, comportamentos, discursos 
etc. e que no cotidiano, podem reverberar na manutenção de uma 
sociedade desigual, violenta, sexista etc. e que viola direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse recorte de estudo, podemos observar o quanto 
a continuidade para efetivação e manutenção de importantes políticas 
públicas na área da educação em Direitos Humanos, advindas de lutas 
e de movimentos de resistência, precisam ser discutidas e considera-
das nos documentos normativos das escolas, de modo a abranger toda 
a formação humana, científica, social e cultural da Educação Básica e 
na formação continuada docente, como objeto de conhecimento de 
acesso a direitos à todas e todos.

Problematizar os DH precisa ser um ato presente também 
no Ensino Superior, nas formações iniciais docentes. A quebra e/ou 
questionamento de paradigmas hegemônicos torna-se importante 
alternativa para que na prática profissional, o/a docente possa sen-
tir-se instrumentalizado/a e consciente de sua função de mediador/a 
do conhecimento e como sugere Paulo Freire (1967) com intuito de 
promover uma educação como prática da liberdade, por meio de uma 
consciência crítica.
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Para isso, faz-se relevante pensarmos em discussões inter-
seccionais na formação continuada de professores com a presença e 
parceria entre as secretarias municipais e estaduais de ensino com as 
instituições de Ensino Superior. O processo de produção e troca de 
conhecimento entre as instituições, aprimora a relação teoria e prática 
na sala de aula desde a Educação Infantil, e permite, como defendem 
Candau e Sacavino (2013), construir uma cultura e o desenvolvimento 
dos DH, bem como, internalizar no ideário individual e coletivo de 
modo consciente e sistemático, a sensibilidade ética, social e política 
sobre DH, associando a transmissão de saberes à estratégias metodo-
lógicas com objetivos e finalidades específicos a serem alcançados de 
maneira contextualizada.
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VIVÊNCIAS CULTURAIS DE  
CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

NAS BRINCADEIRAS

Janice Anacleto Pereira dos Reis 

RESUMO
Esse estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Universidade Federal de Campina Grande-PB, 
realizada entre os anos de 2017 e 2019 cujo objeto é o brincar na Educação 
Infantil. Para essa discussão, trazemos as vivências culturais de crianças nas 
brincadeiras em duas creches de Lagoa Seca-PB. Para o estudo, embasamo-
-nos em Abramowicz e Levcovitz (2009); Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (2009); Base Nacional Comum Curricular para a 
Educação Infantil (2017); Barbosa (2009); Brougère (2010); Corsaro (2011); 
entre outros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos procedimentos 
foram as observações e a entrevista semiestruturada. Por instrumentos, 
empregamos o diário de campo e micro gravações em áudio e vídeo. Para 
análise dos dados, utilizamos o método Núcleos de Significação. A pesquisa 
aponta que a cultura dos adultos atravessa a produção cultural infantil na 
brincadeira, revelando-se questões tais como: gênero, sexualidade e brin-
cadeira de guerra, questões estas, que dizem respeito às normas, valores, 
enfim, comportamentos socialmente construídos pelos adultos.
Palavras-chave: Educação Infantil. Criança. Brincadeira. Produção Cultural.
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INTRODUÇÃO

Define-se por cultura como sistemas simbólicos da humanida-
de que, inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes entre 
outros comportamentos construídos pelo homem como membro de 
uma sociedade que perpassam gerações. Nesse sentido, o adulto é 
a principal referência para a entrada da criança na cultura de origem 
(GONZÁLEZ, 2005). A brincadeira (manifestação da ação do brincar) 
nesse contexto é a forma que a criança participa da vida social, con-
tribuindo esta, tanto para a produção e perpetuação do patrimônio 
cultural do adulto, quanto produzindo uma cultura infantil própria, 
única e singular (CORSARO, 2011).

Nesta direção, as Diretrizes as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação infantil (BRASIL, 2009) e a Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 2017) firmam a partir dos 
eixos as interações e a brincadeira a importância dos professores e 
professoras valorizarem e contribuir para a produção cultural infantil, 
a partir de brincadeiras livres e estruturadas, uma vez que o brincar 
contribui para exercício da autonomia das crianças, do diálogo, do res-
peito às diferenças, do reconhecimento das identidades, enfim, para 
as mais diversas manifestações culturais que se revelam no brincar e 
na brincadeira. Sendo assim, o brincar e a brincadeira devem estru-
turar os currículos e propostas nas instituições de Educação Infantil 
em todas as atividades, como banho, as atividades dirigidas em sala 
pelos professores e professoras, o recreio, enfim, todas que envolvam 
o cotidiano das instituições, as quais devem ser flexíveis em relação 
aos tempos e eventos da rotina, mediante práticas que garantam 
para todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, experiências sensoriais, 
expressivas e corporais que contemplem todas as linguagens infantis, 
corporal, dramática, musical, linguística, matemática, plástica, entre 
outras (BARBOSA, 2009; EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999).
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Tendo em vista isso, esse estudo recorte de uma pesquisa de 
mestrado realizada pelo Programa de Pós Graduação em Educação – 
PPGEd, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, entre os 
anos de 2017 a 2019, reflete sobre o brincar na Educação Infantil. A 
pesquisa teve como objeto de estudo as práticas de seis professoras de 
duas creches de Lagoa Seca-PB em cinco grupos. Na instituição locali-
zada na zona urbana, pesquisamos quatro professoras e na instituição 
da zona rural pesquisamos duas professoras, para compreendermos 
o conhecimento delas sobre suas práticas e direcionamentos quanto 
aos modos de mobilização do brincar das crianças na creche e na 
pré-escola.

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa interpretativista, pois a 
produção dos dados se deu a partir dos significados das professoras 
sobre o brincar na Educação Infantil (GIL, 2008). A produção dos dados 
ocorreu a partir de observações nas duas instituições; registros em 
diário de campo; gravações em áudio; microfilmagens e entrevistas 
semiestruturadas. Esses instrumentos, além de imprimir maior credi-
bilidade ao estudo, documentaram situações do cotidiano vivenciado 
nas creches pesquisadas (CRUZ NETO, 1994; PINHEIRO; KAKEHASH; 
ÂNGELO, 2005). Para análise da produção dos dados, utilizamos o mé-
todo Núcleos de Significação com o objetivo de apreender o processo 
de constituição das significações construídas pelas professoras pes-
quisadas a respeito do brincar na prática pedagógica delas (AGUIAR; 
SOARES; MACHADO, 2015).

A pesquisa revelou a produção cultural infantil, a partir de ques-
tões do universo adulto tais como: gênero, sexualidade e brincadeira 
de guerra, aspectos estes, que muito revelam normas, valores, enfim, 
comportamentos socialmente construídos pelos adultos, os quais atra-
vessam o universo das brincadeiras infantis, sendo a criança, sujeito 
importante para o processo cultural. A partir dos resultados do estudo, 
discorremos, a seguir, sobre os procedimentos teórico-metodológicos 
da pesquisa.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa interpretati-
vista, uma vez que a produção dos dados se deu a partir dos significa-
dos humanos sobre um dado fenômeno e, neste caso, sobre o brincar 
nas práticas das professoras pesquisadas. Os procedimentos utilizados 
foram a observação e a entrevista semiestruturada. As observações 
permitem que os fatos sejam percebidos diretamente pelo pesquisa-
dor (GIL, 2008). Deste modo, observamos cinco grupos de Educação 
Infantil de duas creches de Lagoa Seca-PB. Cada grupo contemplou 
quatro observações, tanto nas salas para compreendermos as práticas 
das professoras com o brincar nos grupos que atuam, quanto nos 
momentos mais livres das crianças no recreio, para identificarmos os 
modos de brincar mais recorrentes entre elas. Utilizamos a entrevista 
semiestruturada com as professoras pesquisadas, por corresponder a 
um esquema flexível capaz de possibilitar realizar adaptações neces-
sárias durante as entrevistas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Segue o quadro:

Creches Turno manhã Turno tarde

Zona urbana

Grupo 1 Professora A Grupo 1 Professora B

Grupo 2 Professora C - -

Grupo 3 Professora D - -

Zona rural - -
Grupo 4 Professora E

Grupo 5 Professora F

Quadro 1 – Grupos de Educação Infantil e professoras pesquisadas .
Fonte: Autoria Própria.

Na creche localizada na zona urbana, pesquisamos no turno 
da manhã as professoras denominadas por nós de A, C, D. Professora 
A com o grupo 1 (crianças de três anos de idade); professora C com 
o grupo 2 (crianças de quatro anos de idade); e professora D com o 
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grupo 3 (crianças de cinco anos de idade). Nessa mesma instituição, no 
turno da tarde, pesquisamos a professora B com o grupo 1, o mesmo 
grupo investigado no turno da manhã. Na creche localizada na zona 
rural, pesquisamos no turno da tarde as professoras E e F. Professora 
E com o grupo 4 (crianças de aproximadamente dois anos de idade) e 
professora F com o grupo 5 (crianças de três anos de idade).

Para documentar as observações e entrevistas utilizamos o 
diário de campo, as fotografias, as filmagens e gravações em áudio. 
No diário de campo, registramos nossas idas à campo, os acordos com 
os sujeitos, nossas impressões, entre outros episódios importantes na 
pesquisa. As fotografias e as filmagens nos proporcionaram registrar 
eventos que chamaram nossa atenção, envolvendo as professoras e 
a crianças na relação com o brincar (PINHEIRO; KAKEHASH; ÂNGELO, 
2005). As gravações em áudio foram utilizadas durante as entrevistas 
com as professoras como modo de nos auxiliar a documentar momen-
tos que transcendem anotações (CRUZ NETO, 1994).

Para análise dos dados produzidos na pesquisa, utilizamos 
o método Núcleos de Significação, orientado pelos pressupostos da 
psicologia sócio-histórica e do materialismo histórico dialético que 
objetiva aos pesquisadores apreender o processo de constituição das 
significações construídas pelos sujeitos. As etapas desse método se 
dividem em: a) Levantamento dos pré-indicadores; b) Sistematização 
dos indicadores e c) Construção dos núcleos de significação. A primeira 
etapa consiste nas informações apreendidas no campo de pesquisa 
referente às observações e entrevistas. A segunda etapa é a aproxima-
ção dos sentidos constituídos pelos sujeitos no diário de campo, nas 
entrevistas transcritas, gravações em áudio e filmagens. A última etapa 
é a construção dos núcleos de significação que é a síntese das catego-
rias aprendidas, a partir das etapas anteriores (AGUIAR; SOARES, 2006; 
AGUIAR; SOARES; MACHADO, 2015).
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A seguir, tecemos uma breve discussão, porém, consistente, a 
respeito das vivências culturais de crianças nas brincadeiras, em duas 
insituições de Educação Infantil do município de Lagoa Seca-PB.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Brincar é a principal atividade da criança, pela a qual, sozinha 
ou com pares, ela ressignifica vivências respaldadas no universo adul-
to, contribuindo ainda, para a produção cultural adulta. Importante 
destacar que contribui para esta, não pela repetição precisa das ações, 
valores, crenças ou normas de comportamento que viu ou ouviu de 
alguém, mas porque diversifica e amplia essas ações ao seu modo e in-
terpretação, visto que é um sujeito ativo e não passivo no mundo. Des-
ta forma, brincando a criança interage com o meio que está inserida, 
apreendendo os significados das atividades organizadas grupalmente, 
mediante a experimentação de diferentes papeis sociais e interesses 
que transcendem o âmbito da família (BROUGÉRE, 2010; CORSARO, 
2011; FERNANDES, 1979).

Dito isto, na pesquisa, observamos que diversas questões 
culturais atravessam as brincadeiras livres das crianças dos grupos 
pesquisados, a exemplo, da brincadeira de guerra.

Na creche da zona urbana, sentada em um dos bancos 
do pátio, junto à professora C, do grupo 2, observáva-
mos as crianças brincar. Brincavam de várias coisas, na 
casinha, de boneca, de correr. Na ocasião, uma criança 
se aproxima da professora e lhe informar que outra 
criança está brincando de arma. Diante da situação, 
a professora aproxima-se da criança repreendendo-a: 
“você sabe que não pode brincar de arma, não sabe”? 
A criança nada responde e sai correndo (DIÁRIO DE 
CAMPO, 22 abr. 2019).
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Como bem sabemos, a guerra permeia os primórdios da 
existência humana e, somente, no século XX tivemos duas, entre as 
décadas de 1914 e meados dos anos de 1940. Além do mais, vivemos 
em um mundo o qual às crianças são expostas à violência quase que 
diariamente, na mídia por meio da TV, da internet, do rádio, entre 
outros, e, inclusive, no cotidiano das pessoas, o que é a desigualdade 
social? A injustiça? A fome? O desrespeito às diferenças? O Racismo? 
E tantas outras questões presentes na sociedade? Não será isso uma 
guerra que deve ser problematizada na escola pública? Bem, o que 
a professora compreende por guerra representada nas brincadeiras 
trata-se segundo Brougère (2010) do confronto delas com uma parte 
da cultura humana. Não é preciso muitos estudos, para constatarmos 
que guerra e violência são componentes de nossa cultura. Ao brincar, 
a criança, busca recursos do seu entorno. A brincadeira é confronta-
ção com a cultura e, é, também, com a violência, mas é ainda, um 
encontro com essa violência em nível simbólico. Portanto, a criança 
compreende as fronteiras entre o imaginário e o real, assim, essa 
forma de brincadeira não vai, necessariamente, contribuir para a 
formação de adultos violentos.

Ainda nesse contexto, ou seja, de expressão cultural da criança 
na brincadeira, destacamos as relações de gênero, como discorremos 
na situação relatada.

Na creche da zona urbana, no recreio, três meninas brin-
cam de casinha de boneca. Uma das meninas, talvez, a 
líder da brincadeira fala que será a mãe e sugere que 
a outra seja a filha “você vai ser a filha”! E a terceira 
menina seja o pai, esta, refuta imediatamente a suges-
tão “eu não vou ser o pai, não sou homem”! Ouvindo 
a conversa, dois meninos se aproximam e um deles 
sugere: “então, eu sou o pai” e o outro menino “e eu sou 
o tio”. Concluída a organização dos papéis das crianças, 
a brincadeira seguiu (DIÁRIO DE CAMPO, 20 abr. 2019).
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A resistência de uma das meninas para representar simbolica-
mente o papel de pai na brincadeira revela concepções da menina a 
respeito dos papéis socialmente definidos para homens e mulheres na 
cultura que certamente perpassam as questões de gênero1. O conceito 
de gênero engloba todas as formas de construção social, cultural e 
linguística, implicadas aos processos que diferenciam mulheres de ho-
mens (LORO, 2013; MEYER, 2013). Nesta direção, é nítido que as ques-
tões do universo cultural adulto são referências para os conteúdos das 
brincadeiras infantis. Essas questões precisam ser mais bem refletidas 
pelos adultos na escola, uma vez que o brincar não é algo vazio, mas 
algo que porta significados culturais que compõem os sujeitos nas suas 
subjetividades. Ainda nessa perspectiva discutimos que,

Uma menina do grupo 3 aproximou-se da professora do 
grupo irritada porque um menino não a deixou brincar 
com certo boneco. Aparentemente, para explicar-se 
acerca da situação o menino diz: “isso é de homem”! 
Levando a menina às lágrimas. Diante da cena, a profes-
sora responde: “você é machista hein”! E pediu que ele 
deixasse a menina brincar com o brinquedo (DIÁRIO DE 
CAMPO, 25 abr. 2019).

Desde cedo, a criança aprende a identificar comportamentos 
e concepções pertencentes a um determinado gênero que, na maio-
ria das vezes, são tensas e conflituosas. A escola, nesse sentido, tem 
grande responsabilidade sobre a representação que dá aos sujeitos, 
podendo ser instrumento de repressão ou libertação. Não basta a 
professora reconhecer preconceitos que inferiorizam os gêneros, é 
preciso problematizar as questões que atravessam os sujeitos, por 
meio de um projeto de escola democrático, para a multidão que a 
tudo faz vazar e que a todos inclui (ABRAMOWICZ; LECOVITZ; RODRI-
GUES, 2009). Problematizar estereótipos, valores, normas, inclusive, 

1  Categoria social como raça, infância, classe social, entre outras (ABRAMOWICZ; 
OLIVEIRA, 2010; CORSARO, 2011).
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brinquedos que sugerem em suas imagens a existência de expectativas 
de comportamentos nos sujeitos, previamente, definidos, os quais 
representam uma (pré)concepção dos papéis do ser menino e ser 
menina, sendo as crianças orientadas a brincar com certos brinquedos 
e brincadeiras, talvez, seja um dos percursos a serem seguidos pela 
escola (ROCHA, 2005). Outra questão do universo adulto que parece 
permear as brincadeiras das crianças dos grupos pesquisados diz res-
peito à sexualidade infantil como destaca a professora E:

Tem brincadeira que a gente não vê nem como brinca-
deira né? Tem menino mais pequenininho, bebezinho 
que quer brincar no faz de conta que a gente sabe que 
não é para criança. Assim, coisa constrangedora, de você 
vê uma criança né? Imitando uma cena de adulto. E você 
vê que é coisa de novela, de casal, uma criança dando 
beijo assim, querendo beijar a outra, eu acho chato [...] 
(ENTREVISTA, 23 abr. 2019).

Claramente, a professora separa as questões do universo 
adulto do infantil. A brincadeira parece ser algo descolado do contexto 
social e cultural da criança e, inclusive, sem a relação com o aspecto 
biológico dos sujeitos. De acordo com Freud (1976), o interesse e de-
sejo pelos enigmas sexuais entre os humanos revelam-se numa idade 
surpreendentemente tenra, fazendo parte do processo de constituição 
dos sujeitos. Desta maneira, a sexualidade humana é definida pela 
dimensão biológica produzida no contexto social, cultural, histórico e 
simbólico, no qual o sujeito se encontra inserido. Se desconhecendo 
isso, os professores e professoras tendem a reprimir as manifesta-
ções das crianças, podendo atribuir a sexualidade e, em especial, a 
sexualidade infantil a concepções conservadoras e/ou atos obscenos 
(MAROLA; SANCHES; CARDOSO, 2011). Sobre as concepções de crian-
ça discorre a professora B:
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É a descoberta deles, eles tão se descobrindo. Tem coisa 
que a gente tem choque, eles estão se descobrindo tá 
entendendo? Dá choque, mas a gente vê que é puro [...] 
de pegar a bonequinha e querer ver o que tem embaixo 
da roupinha (ENTREVISTA, 20 abr. 2019).

Conceber a criança como sujeito puro e inocente reflete 
concepções construídas na idade média, bem como reflete crenças e 
valores da professora acerca da sexualidade. Segundo Felipe (2013), 
vivemos em uma cultura que produz imagens de erotização, ampla-
mente veiculadas pela TV, propagandas, internet, entre outras, mo-
dalidades de exploração dos corpos e da sexualidade. A criança não 
é passiva a essas questões, ao contrário, é sujeito ativo, histórico e 
social e, por isso, revela na brincadeira, esta, sua principal atividade, os 
modos que apreende a cultura. Como discute Furllani (2013) meninos 
têm pênis e meninas têm vulva2. O interesse da criança pelas especifi-
cidades biológicas dos corpos reflete o processo de constituição dela 
enquanto sujeito, a curiosidade, a fantasia, a imaginação, faz parte do 
universo infantil, elementos estes, essenciais para o desenvolvimento 
e aprendizado3 da criança. Diante disso, é importante amplo debate 
na Educação Infantil, sobretudo, olhar sensível e modos de intervir dos 
professores e professoras acerca das questões que envolvem a criança 
e suas infâncias.

Na próxima seção, tecemos algumas considerações mais gerais 
sobre o estudo, especialmente, das vivências culturais de crianças nas 
brincadeiras nas instituições de Educação Infantil pesquisadas.

2  A utilização do termo vulva amplia o debate em torno do termo vagina por 
apontar possibilidades de viver a sexualidade humana, enquanto que o termo vagina 
refere-se à heterosexualidade e a penetração vaginal, aspectos estes, da cultura 
hegemônica (FURLANI, 2013).
3  Há um percurso de desenvolvimento definido, em parte, pela maturação do 
organismo individual, pertencente à espécie humana, mas é o aprendizado que 
possibilita o despertar dos processos internos de desenvolvimento que, não fosse o 
contato do indivíduo com certo meio cultural, não ocorreria (KOLL, 2010).



1147COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É crucial que as famílias conheçam o trabalho pedagógico 
das instituições com suas crianças, uma vez que as propostas nelas 
desenvolvidas afetam a vida de todos os sujeitos e, em especial a das 
crianças, o que implica para Oliveira e Abramowicz (2010) à escola e 
educadores/professores, uma nova postura frente às crianças de dife-
rentes classes sociais, raças, gêneros, religiões, entre outras questões a 
necessidade de trabalhar com as diferenças no ambiente escolar. Estas 
questões perpassam as crianças nos espaços escolares, pressupondo 
relações interindividuais, ou seja, processos de aprendizagem social 
que reverberam na brincadeira, esta, principal forma de apropriação 
da criança do universo cultural do adulto e produção cultural infantil 
(CORSARO, 2011). no ambiente escolar. Estas questões perpassam as 
crianças nos espaços escolares, pressupondo relações interindividuais, 
ou seja, processos de aprendizagem social que reverberam na brin-
cadeira, esta, principal forma de apropriação da criança do universo 
cultural do adulto e produção cultural infantil (CORSARO, 2011).

Desta maneira, professores e professoras da Educação Infantil 
devem se atentar para a pluralidade dos modos de brincar das crianças, 
de maneira a ampliar os conhecimentos de mundo delas manifestos 
nas brincadeiras, a partir de vivências que contribuam para a cons-
trução de experiências significativas para as crianças. Nesta direção, 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil (BRASIL, 
2009) e a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil 
(BRASIL, 2017) firmam o brincar a partir dos eixos as interações e a 
brincadeira como estruturantes para os currículos e propostas peda-
gógicas nas instituições, devendo permear todas as atividades, como 
banho, o recreio, alimentação, enfim, todas que envolvam o cotidiano 
das instituições. Nesta direção, as atividades devem ser flexíveis em 
relação aos tempos e eventos da rotina e as práticas devem garantir 
para as crianças de 0 a 5 anos de idade, experiências sensoriais, ex-
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pressivas e corporais, que contemplem todas as linguagens infantis, 
corporal, dramática, musical, linguística, matemática, plástica, entre 
outras (BARBOSA, 2009; EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999).

Diante disso, é importante que os espaços nas instituições de 
Educação Infantil sejam convidativos, elaborados e organizados para 
as crianças, de modo que os objetos estejam sempre ao seu alcance 
e que elas possam, também a partir deles, criar suas próprias formas 
de brincar, pois quanto mais o brincar for pensado e incorporado às 
práticas que ocorrem na escola, mais poderão acontecer situações que 
possibilitem aos adultos perceberem a produção cultural infantil (BRA-
SIL, 2009, 2017; GUIMARÃES, 2009; HORN, 2004; STACIOLLI, 2013).

Na pesquisa, observamos que as crianças produzem culturas 
no brincar e na brincadeira, sendo o universo adulto a principal re-
ferência. Nessa perspectiva diversas questões dos adultos atravessam 
as vivências das crianças nas brincadeiras, tais como: de gênero, se-
xualidade e a violência que reverbera no mundo infantil mediante a 
brincadeira de guerra. Aspectos estes, que dizem respeito às normas, 
valores, crenças, enfim, comportamentos socialmente construídos 
pelos adultos que se apresentam nas brincadeiras das crianças. Os 
poucos brinquedos e materiais mais estruturados existentes nas ins-
tituições não ficam acessíveis às crianças, sendo a elas permitidos em 
momentos pontuais da rotina, a exemplo do recreio ou para preencher 
o tempo livre das crianças. Diante disso, é necessário o fortalecimento 
do debate sobre uma Educação Infantil que respeite os direitos das 
crianças, especialmente, ao brincar, assim como o reconhecimento e a 
valorização de suas infâncias.
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RESUMO 
Atos de violência dentro das escolas têm sido discutidos e estudados nos 
últimos anos, dentre estes o bullying tem recebido grande atenção pela 
sua característica de repetição e sofrimento prolongado que provoca nos 
estudantes que sofrem com tais atos. O presente texto apresenta parte 
dos dados de uma pesquisa realizada com docentes de escolas públicas 
de Salvador tendo como objetivo verificar o que os professores do Ensino 
Fundamental pensam sobre o bullying, quanto às suas causas, sobre as 
características dos provocadores e das vítimas e como a escolas podem 
auxiliar na diminuição dos atos. Para isso, foram realizadas entrevistas se-
miestruturadas com nove professores de três escolas do município, respon-
sáveis pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Artes e Educação Física. As 
falas foram analisadas utilizando os pressupostos teóricos da Teoria Crítica 
da Sociedade, sobretudo os estudos de Adorno, e autores contemporâneos 
que se embasam nessa fonte teórica. Percebeu-se que, de forma geral, os 
professores compreendem o fenômeno do bullying, identificando algumas 
características que atribuem aos provocadores e as vítimas. Assim, os do-
centes apontam alguns fatores sociais e individuais como responsáveis pela 
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existência do bullying nas escolas, embora pareçam isentar o ambiente 
escolar, colocando-o alheio a estes aspectos.
Palavras-chave: Bullying. Violência. Percepção de Professores.

INTRODUÇÃO

A violência na sociedade contemporânea, principalmente nos 
grandes centros urbanos, atesta a irracionalidade da cultura; e mesmo 
quando se pretende atuar no sentido de abrandá-la, o que se observa 
são medidas de força e sanções que mais agudizam que reduzem sua 
intensidade. No Brasil, vivemos tempos de violência institucionalizada, 
apresentada como acontecimento trivial, reproduzida pelas redes so-
ciais como um fenômeno natural incorporado à vida da população. Isso 
vem modificando cada vez mais intensamente o cotidiano, forçando 
novas estratégias individuais ou coletivas para driblar a vulnerabilida-
de, que pode tomar a forma de passividade, banalização ou promoção 
de mais violência.

Sendo a escola uma instituição que contribui fortemente para 
a manutenção da estrutura e organização social, a violência perpassa 
seus muros, considerando também sua produção interna na forma de 
práticas de padronização, massificação, classificação e desigualdade. 
Além disso, a escola se estrutura a partir do exercício da dupla hie-
rarquia: “a hierarquia oficial, conforme intelecto, o desempenho, as 
notas, e a hierarquia não oficial, em que a força física, o ‘ser homem’ 
e todo um conjunto de aptidões práticos-físicas não honradas pela 
hierarquia oficial” (ADORNO, 1995b, p. 111).

Nos últimos tempos, a violência no âmbito da escola tem sido 
destacada, principalmente, aquela caracterizada pela exposição de 
estudantes, de forma reiterada, expressando uma relação de poder 
assimétrica por meio de agressão física ou moral por parte de agres-
sores/ameaçadores a uma vítima fragilizada, o que se caracteriza por 
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bullying de acordo com a definição de Antunes e Zuin (2008). O bullying 
se diferencia do preconceito por ser uma prática mais arcaica, mais 
regressiva e sem objeto, com o intuito apenas de destruição do outro.

Pensando em entender o bullying nas escolas brasileiras foi 
realizada a pesquisa Violência escolar: discriminação, bullying e res-
ponsabilidade, que em Salvador está sob a responsabilidade do Grupo 
de Pesquisa Inclusão e Sociedade. Neste artigo faremos um recorte 
dos dados coletados com a intenção de analisar a percepção dos pro-
fessores quanto ao bullying escolar. Os dados foram obtidos através 
da realização de entrevistas semiestruturadas com os profissionais da 
rede pública de ensino, nas quais abordou-se a compreensão deles 
sobre o bullying, destacando a forma como o definem, se conseguem 
identificar tais atos na escola, como caracterizam o perfil dos alunos 
que praticam e sofrem, bem como o papel da escola no combatê-lo. 
Ainda que a amostra de participantes seja distante do que seria re-
presentativo no universo de professores, consideramos que as percep-
ções aqui analisadas nos indicam algumas tendências que podem ser 
aproximadas ou não de outras investigações.

PERFIL DE ESCOLAS INVESTIGADAS

As escolas lócus da pesquisa serão identificadas por numeral: 
1, 2, 3, todas da rede estadual de ensino em Salvador-BA. As escolas 
1 e 2 oferecem turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio nos três turnos de funcionamento, já a escola três 
destina-se exclusivamente aos Anos Finais do Ensino Fundamental 
e não possui o turno noturno. Em relação ao quantitativo de alu-
nos: a Escola 1 possui 644 alunos distribuídos em 16 turmas com 
36 estudantes declarados como público-alvo da Educação Especial; 
a Escola 2, 1560 alunos em 27 turmas e 26 alunos do público-alvo 
da Educação Especial e; a escola 3 com 650 matrículas em 19 turmas 
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e 23 estudantes público-alvo da Educação Especial. Destaca-se que 
a Escola 1 é conhecida por ações de violência por parte dos alunos, 
e popularmente menciona-se que para lá se dirigem os estudantes 
mais indisciplinados da região. As escolas 1 e 2 têm uma localização 
privilegiada em bairros de classe média alta, onde existe uma boa 
estrutura de equipamentos urbanos. Já a Escola 3, fica numa região 
mais afastada do centro da cidade, mas não na periferia, outrossim, 
a instituição está localizada na rua principal, considerada a região 
mais nobre do bairro. É uma escola bastante procurada, em função 
do seu reconhecimento disciplinar. O clima pedagógico desta escola 
é, de fato, mais organizado e os professores e gestores mais compro-
metidos com a superação de manifestações de preconceito e ações 
de violência, inclusive, são realizados projetos com a temática do 
bullying. Justifica-se essa particularidade não pela influência direta 
do disciplinamento, mas por ter um alunado, em seu conjunto, que 
não demanda intensas intervenções corretivas, o que permite mais 
disponibilidade e empenho na atuação pedagógica e de gestão.

No que se refere à estrutura física, todas são precárias com pou-
ca iluminação, paredes com pintura que necessitam manutenção, salas 
de aula e espaços coletivos sem qualquer identificação de afinidades 
com os jovens alunos. Não observamos nenhum símbolo de represen-
tação estética compartilhada, resultado de interesses manifestos da 
comunidade escolar. Uma delas tem grades de segurança nos locais de 
circulação, que ficam sempre trancadas, não permitindo a circulação 
livre dos estudantes. São espaços higienizados, mas com necessidades 
de reformas na sua estrutura. Ressalta-se que para outros objetivos da 
pesquisa, foi desenvolvido e aplicado um formulário de caracterização 
das escolas, que não cabe ser detalhado neste texto, contudo, sina-
lizamos que todas instituições lócus não pontuaram positivamente, 
na maior parte dos itens referente à estrutura física de um ambiente 
educacional propício para a convivência com a diversidade.
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A matrícula de pessoas público-alvo da Educação Especial é 
uma realidade já consolidada nestas escolas, há algum tempo, porém, 
apenas em uma delas, encontramos dados organizados sobre esses 
alunos. Na escola 1, as informações ficam sob a responsabilidade 
das professoras especialistas da Sala de Recursos Multifuncionais 
(SRM), espaço reservado nas escolas para o atendimento educacional 
especializado, proposto pela política educacional e na escola 2, que 
não possui SRM, foi necessário juntar informações da secretária e da 
coordenação para conseguirmos descobrir o quantitativo desses alu-
nos. A acessibilidade para alunos em situação de inclusão é precária, 
apresentando apenas alguns equipamentos, ainda sim, inadequados 
ou ultrapassados, inclusive não foram encontrados elementos básicos 
garantidos em diversas legislações nacionais. O perfil geral dos estu-
dantes destas escolas, bem como nas escolas públicas baianas, de 
uma forma geral, são de estudantes negros oriundos de famílias de 
baixa renda.Partindo para o foco deste artigo, em uma das etapas da 
pesquisa, foram realizadas entrevistas semi estruturadas, com alguns 
professores das instituições, tendo como objetivo identificar a com-
preensão deles sobre o bullying mediante o crescimento expressivo de 
sua manifestação. Para isso, foi necessário intensificar as reflexões so-
bre as causas, as formas de expressão, e sob qual perspectiva buscam 
equacionar os encaminhamentos dados pelas escolas. Participaram 
nove docentes, três de cada escola, responsáveis pelas disciplinas de 
Artes (2), Língua Portuguesa (3), Educação Física (3) e História (1)1, 
todos regentes de turmas do nono ano. Os participantes foram sete 
mulheres e dois homens, na faixa etária de 41 a 64 anos, formados 
em Desenho e Plástica, Língua Portuguesa, Educação Física, Letras e 
História, com um tempo de docência entre 18 a 31 anos. As entrevistas 

1  O critério inicial para a seleção dos sujeitos da pesquisa era os professores de 
Língua Portuguesa, Artes e Educação Física, contudo na Escola 1 o professor de 
História entrou em substituição ao professor de Língua Portuguesa que optou por 
não participar.
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foram realizadas nas instituições em que trabalham e todos assinaram 
os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. Utilizamos como 
instrumento de coleta de dados um roteiro para entrevista, no qual, 
buscava-se a compreensão dos professores sobre o bullying, desde 
a definição atribuída, se conseguem identificar ocorrências de casos 
nas escolas, as possíveis motivações; o perfil dos alunos provocadores 
e dos agredidos e o papel da escola no combate ao fenômeno. Para 
melhor compreensão da situação, as falas foram analisadas em três 
categorias que serão detalhadas a seguir.

COMPREENSÃO SOBRE BULLYNG (DEFINIÇÃO, POR QUE 
OCORRE, IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA)

Ao serem questionados sobre o conceito de bullying, termos 
como violência, preconceito e agressão aparecem nas falas de todos 
os professores. Observamos que apenas quatro professores têm algum 
domínio conceitual sobre o bullying, ultrapassando o mero discurso 
de manifestação agressiva e violenta, adensando suas características, 
quando trazem a questão da reincidência, que é sua marca diferencial. 
Foi possível identificar uma compreensão naturalizada sobre o bullying 
na resposta dada por uma professora, ao afirmar ter conhecimento 
sobre a ocorrência do bullying, porém o considerando como “um fato 
natural semelhante em qualquer outra escola [...]”, sob a justificativa 
das condições organizacionais com salas lotadas. Essa percepção é 
similar a que vê o bullying como brincadeira entre colegas, algo nor-
mal da faixa etária com existência secular, só agora recebendo outra 
denominação; ou indica uma relação causal imediata entre o bullying e 
a condição precária de ensino, como se apenas essas variáveis fossem 
responsáveis pela sua manifestação. A compreensão expressa uma 
forma de pensamento que não vai além das aparências, somente 
afirmando o existente de forma parcial e recortada.
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Autores como Crochick e Crochick (2017, p. 22) evidenciam que 
“na atitude de se considerar o bullying como brincadeira, os valores da 
força e da virilidade podem ser destacados em detrimento dos direitos 
humanos e do desenvolvimento da sensibilidade”. Os valores de força 
e virilidade nos remetem a dupla hierarquia citada por Adorno (1995b), 
sendo que os valores relacionados ao bullying estão relacionados à 
hierarquia não oficial que deve ter uma atenção especial pela escola.

A percepção de três professores, todos da Escola 1, sobre as 
relações entre os alunos é permeada pela crítica aos seus modos de 
vida, ao que nomeiam de permissividade, valores deturpados, famílias 
desestruturadas e tráfico de drogas. Nesse sentido, a suspeita dirige-se, 
quase sempre, para o aluno com determinadas características, para 
suas escolhas e sua família. É recorrente a argumentação da falta de res-
ponsabilidade dos alunos, da liberdade em excesso, afirmando que eles 
não estudam, não leem, não têm cultura. Com frequência, mencionam 
a precariedade das condições de vida dos estudantes, de um ponto de 
vista moralista. São juízos classificatórios que parecem corresponder 
à moralização dos fenômenos sociais com forte influência da mídia. 
Nunca é citado algum fato positivo que já tenha acontecido na escola. 
Esses professores se apresentam como superiores aos seus alunos, o 
que de alguma forma promove o afastamento entre eles. A não identi-
ficação com esses alunos lhes imputam a condição de desacreditáveis 
ou desmerecedores de alguma importância. E isso reprime as relações 
e imprime ainda mais o distanciamento e a diferença, fortalecendo o 
outro como negação. Os entrevistados se mostram críticos dos valores 
atualmente cultuados pela juventude, repressores da corrupção dos 
políticos, acompanham as notícias, sentem-se lesados como cidadãos, 
porém alinham-se a uma racionalidade bastante disciplinar, mais 
pautada numa concepção moralizadora que não proporciona reflexão, 
mas a auto isenção da responsabilidade pessoal e indiferença quanto a 
possibilidade de uma escola de qualidade, de um mundo justo. 
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Na mesma direção, três professores atribuem aos estudantes 
que já se definem como homoafetivos, a responsabilidade pelas atitu-
des que provocam o bullying, numa evidente culpabilização da vítima, 
quando dizem: “muitas vezes, é ele ou ela que dá margens para isso, 
eles contribuem também para os atos. [...] porque eles mesmos não se 
respeitam”. São compreensões de que assumir ou visibilizar uma orien-
tação sexual funciona deliberadamente como uma agressão ao outro, 
ou uma ameaça, o que justificaria uma reação também agressiva.

As falas desses professores demonstram uma rigidez na com-
preensão da diferença vista como anormalidade, ou no máximo como 
tolerável, desde que invisibilizada.

Os professores da Escola 1 identificaram dois casos graves de 
violência na escola: um estupro coletivo e o assédio sexual a uma aluna 
surda e com baixa visão pelos seus colegas de classe. Relataram que a 
mãe desta aluna, cansada de pedir algum tipo de intervenção à escola, 
foi orientada e auxiliada pelo professor de Educação Física a convocar 
a Ronda Escolar, espécie de polícia especial de vigilância às escolas. Os 
demais professores foram explicitamente contra o encaminhamento 
do colega, considerado radical e inadequado, posicionando-se contra 
a transferência de autoridade da escola para a polícia, contudo, sem 
nenhuma proposição ou encaminhamento substitutivo quanto a res-
ponsabilização dos alunos agressores. A questão da responsabilização 
dos atos considerados infratores parece sempre ser um dilema para os 
docentes, pois a definição de uma punição implica numa auto respon-
sabilidade e exercício de autoridade por parte deles na condução do 
processo de conscientização e superação da violência na escola. E isso 
nos remete à formação dos professores que não vem possibilitando 
a reflexão sobre as determinações e condicionamentos sociais, nem 
tampouco para a dimensão ética fundamental no trato das responsabi-
lidades individuais, que redundam no caráter contraditório da prática 
pedagógica. Professores produtos de uma pseudoformação, como 
definiu Adorno (1996).
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Questionados sobre as motivações para a ocorrência de bullying 
na escola, os professores apresentaram argumentos variados: a mídia, 
que veicula um padrão que é assimilado socialmente, sendo atribuído 
menos valor aos que não correspondem a um modelo aprovado e con-
siderado o melhor; a competição na escola; ou a intensa pressão da 
sociedade no sentido de influenciar as pessoas. Para uma das profes-
soras entrevistadas, as características pessoais são determinantes para 
aqueles que cometem o bullying, não percebendo assim a influência 
da sociedade no comportamento das pessoas. Uma professora de 
Português afirma que o bullying tem uma associação com o desejo de 
copiar o outro, e este comportamento está diretamente relacionado 
com os padrões estabelecidos pela sociedade. Aspectos estes que, de 
fato, se relacionam com o bullying, mas as apreciações dos professo-
res mostraram-se fracionadas e parciais, pois pensam a questão por 
recortes, sem que a escola seja questionada também como geradora 
de violência. Divergindo do posicionamento de seus colegas, uma 
professora não conseguiu identificar na escola, fatores motivacionais 
relacionados ao bullying, apesar da ampla divulgação da mídia e as 
próprias instituições educacionais destacarem o bullying como uma 
das formas de violência escolar mais preocupantes da atualidade. Para 
ela, a escola é neutra, sendo subvertida pela ação dos alunos que se 
comportam segundo os valores domésticos, à escola caberia modificar 
esse aluno.

Dos nove professores, apenas um atestou não cnhecer nenhum 
caso de bullying, justificando não ter competência nem autonomia 
para deliberadamente identificar tais atos, pois para ele é necessário 
uma validação de um profissional, notadamente psicólogo ou de uma 
instância que corresponderia a um Serviço de Orientação Educacional 
(SOE). Nesse caso, observamos um posicionamento legalista, distancia-
do ou descomprometido do professor, até mesmo para a identificação 
da violência, pois a validação a respeito de comportamentos poderia 
ser produto do diálogo com outros docentes, o que permitiria tornar 
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evidente a necessidade de uma ação formal na escola, adotando tam-
bém uma postura de isenção diante das ações de violência.

Na análise geral dos professores sobre o bullying percebe-se 
que há um conhecimento do fenômeno e se reconhece sua existência 
dentro da escola. Apesar disso, parecem acreditar na existência de um 
distanciamento desse tipo de violência com a vivência escolar, quase 
como se fosse um evento desconexo da escola, tendo apenas algumas 
de suas ocorrências dentro do ambiente educacional. Atribui-se aos 
aspectos sociais e individuais as motivações dos atos de violência, acre-
ditando na total independência da educação escolar destes fatores, o 
que demonstra uma completa fragmentação da realidade humana de 
seu alunado.

SOBRE AS VITIMAS DO BULLYNG (PROVOCADORES E 
AGREDIDOS)

Durante a entrevista os professores foram indagados sobre 
o perfil de alunos que praticam o bullying, segundo eles, os provo-
cadores são os mais revoltados, com baixo rendimento escolar, sem 
suporte familiar, os que buscam autoafirmação, os que têm melhor 
poder aquisitivo, os indisciplinados ou problemáticos. Dois professores 
foram categóricos ao afirmarem que são as características individuais e 
particulares que definem o agressor do bullying, um deles disse: “está 
dentro da pessoa, é muito individual, pode ser um traço perverso”. 
O segundo professor também enfatizou que a violência é inata ao 
indivíduo que pratica o bullying. No entanto, a opinião desse docente 
é contraditória, já que quando questionado sobre as causas que geram 
o bullying, destacou a influência da sociedade. Outra professora não 
vê característica definida para os que praticam bullying, pois, segundo 
ela, isso faz parte de uma brincadeira inofensiva, aspecto já discutido 
no item anterior.
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Sobre as vítimas, apenas um professor afirmou não existir perfil 
definido para agressores e vítimas de bullying, todos os demais afir-
maram que a timidez é uma característica particular aos que sofrem 
bullying. Além disso, falam da baixa autoestima, da pouca sociabilida-
de, do medo e da tendência à depressão. De fato, essas predisposições 
têm vínculo com o bullying, porém parecem ser percebidos como 
características pessoais e a priori dos indivíduos. Para o professor de 
Artes da Escola 2, os homossexuais são as maiores vítimas do bullying 
na escola pesquisada. Antunes e Zuin (2008) apresentam diversas 
pesquisas que mostram que frequentemente há um grupo, ao quais, 
os atos de violência são destinados, embora cada pesquisa aponte um 
grupo diferente.

Merece destaque a narrativa de uma professora que repetiu, 
algumas vezes, ao longo de sua fala, que as vítimas do bullying, “for-
çam as situações” que geram os ataques. Ou seja, para ela as próprias 
vítimas são culpadas pela violência que sofrem. Destaca-se que a fala 
da docente era direcionada aos estudantes homossexuais que sofrem 
bullying. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2010) revelou que 72% dos 
entrevistados2, dentre eles, diretores, professores, funcionários, alunos 
e familiares, apresentaram atitude discriminatória contra homossexu-
ais. Culpabilizar os estudantes homoafetivos parece ser também uma 
forma que a professora tem de legitimar o discurso de repreensão da 
expressão da sexualidade fora do padrão heteronormativo.

Sobre os autores do bullying, a professora de Artes da escola 1 
considera que pode haver troca de papéis: a vítima pode se tornar agres-
sor, o que condiz com os resultados do estudo de Lopes Neto (2005) 
ao afirmar que em torno de 20% dos autores também sofrem bullying. 
Ela também chama atenção para o fato de que, independentemente do 

2  O estudo foi realizado em 500 escolas públicas de todo o Brasil, contando com uma 
amostra final de questionários respondidos por 501 diretores, 1.005 professores, 
1.004 funcionários, 15.087 alunos e 1.002 pais/mães de alunos.
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papel que ocupem, ambos precisam ser observados e cuidados, “pois 
o agressor é tão vítima quanto a vítima, porque muitas vezes nós nos 
preocupamos apenas com a própria vítima e não damos importância a 
quem está praticando, ao provocador”, que estaria também em adoeci-
mento. Nas palavras de Crochik (2019, p. 4), o autor do bullying:

objetiva a destruição da vontade do outro para se 
destacar em um grupo no qual não se julga valorizado; 
é uma forma desesperada de se fazer reconhecido por 
um grupo que o desconsidera. Suas feridas narcísicas, 
suscitadas pelo não pertencimento, podem gerar o de-
sejo de se sobrepor aos que não conseguem reagir, mas 
que, não obstante, pertencem a esses grupos. Assim, os 
seus alvos podem representar fragilidade, mas também 
o que eles mesmos não podem ser e sentir: frágeis e 
pertencentes ao grupo.

Os seis professores das escolas 2 e 3 foram unânimes em afirmar 
que alunos com deficiência não são as vítimas em potencial do bullying. 
Ao contrário, falam em cuidado, atenção e solidariedade. Nota-se em 
alguns, um excesso de proteção que os impede de perceber a ausência 
de condições objetivas que poderia possibilitar a independência e au-
tonomia dos referidos alunos e alunas. Ao contrário, sempre ressaltam 
a colaboração dos colegas. É importante ressaltar que as atitudes de 
cuidado, precisariam ser mais bem analisadas para a compreensão se 
são de fato características de aceitação ou formas de demonstração de 
preconceito por idealização positiva como definiu Crochik (2015).

O professor de Artes da Escola 2 teceu considerações sobre 
duas alunas com deficiência física, demonstrando óbvio distanciamento 
quanto ao entendimento sobre o seu papel como docente no processo 
de inclusão, na medida em que mostrou-se absolutamente desconhece-
dor de informações mínimas necessárias para possibilitar o aprendizado 
de seus alunos. De forma semelhante uma das professoras de Educação 
Física atribuiu à aluna com deficiência física comodismo e conformação 
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a uma condição abaixo de mediana nas aulas, comparando-a com um ra-
paz cadeirante do seu círculo social, cujas condições existenciais e sociais 
diferem em grande medida, ou seja, uma comparação que desconsidera 
totalmente a condição social da sua aluna.

Apenas três professores indicaram que os alunos em situação 
de inclusão sofrem bullying, tendo nos surpreendido os motivos 
alegados: deve-se ao fato de os demais alunos não contarem com o 
mesmo apoio pedagógico concretizado pela disponibilidade de uma 
sala de recursos e condições especiais para avaliações. Na fala parece 
existir uma indignação, por parte dos estudantes, ao perceber que 
não possuem o mesmo tipo de apoio às suas necessidades e, ao ver 
o outro ter o que não possuem, reagem com violência. A crítica ao 
acompanhamento separado e individualizado foi feita também pelos 
professores, o que pode indicar ser um equívoco o direcionamento 
dado pelas Salas de Recursos Multifuncionais para o atendimento dos 
alunos em situação de inclusão da escola, pois, mais se aproximam das 
antigas classes especiais e estão sendo vista como privilégios e não 
como equiparação de direitos.

PAPEL DA ESCOLA NO COMBATE DO BULLYNG

Quanto ao papel da escola no combate ao bullying todos os 
professores consideram que os gestores de suas escolas desenvolvem 
ações para diminuição da violência, mas acreditam que faltam práticas 
para fortalecer esse combate. Citam as palestras, conversas em salas de 
aula e discussão de vídeos como encaminhamentos relevantes, reco-
nhecendo a necessidade de aprofundamento da questão; mas acabam 
sendo propostas pontuais, superficiais, que não discutem as causas da 
violência na escola, sobretudo do bullying.Seguem mais a tendência de 
soluções pautadas em encaminhamentos apaziguadores, contudo não 
reflexivos, como nas palavras de Antunes e Zuin (2008, p. 39)
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não basta pregar a paz pela via da educação, se o educar 
em si consiste no mesmo adestramento totalitário vigente 
nesta sociedade, se o que se chama de paz é um impera-
tivo imposto alheio aos sujeitos e que por isso continua a 
garantir a heteronomia, e a ir, na verdade, à mesma dire-
ção da educação da disputa e do individualismo, uma vez 
que prega a “empatia” e a “tolerância” e legitima, desta 
maneira, a diferença de uma forma valorativa.

Além da ausência de ações efetivas que poderiam ser propos-
tas pela comunidade escolar, dois professores falaram do potencial 
que o Grêmio Estudantil tem no combate ao bullying. No entanto, 
afirmam que suas ações limitam-se a apresentações culturais, des-
coladas de um aprofundamento teórico que poderia colaborar com 
a discussão. A professora de Educação Física, sinaliza que a falta de 
planejamento impede uma discussão aprofundada do tema, não 
limitada às questões culturais.

Apenas dois professores associaram a violência escolar com a 
situação de desigualdade no país, vendo a escola como reflexo do que 
acontece em nível macro e indicando a ausência de uma política de 
inclusão social na escola. Nas palavras de um deles:

violência contra a mulher, contra os homossexuais, cor-
rupção, está tudo vinculado ao que está fora da escola... 
não se pode culpar a escola, os professores também es-
tão cansados, pois não têm apoio, estão desmotivados, 
não conseguem se organizar para um trabalho coletivo 
em escolas com ambientes tão violentos.

Apesar de tal posicionamento político na compreensão das 
determinações sociais que incidem sobre o papel da instituição esco-
lar, não conseguiu imprimir sua marca de compreensão macro para 
a atuação em função de um projeto coletivo de combate à violência. 
Dos nove professores, apenas uma mencionou um trabalho regular de 
discussão sobre violência, com uma turma de oitavo ano, em que foi 
identificado manifestações de bullying.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma primeira observação a ser feita sobre as entrevistas diz 
respeito à dificuldade que alguns professores tiveram para falar sobre 
a temática, com muitas afirmações melindradas e evidentes contradi-
ções. A própria expressão discursiva é prolixa, lacunar, fragmentada 
e intermitente, o que pode indicar um pensamento pouco elaborado 
sobre a questão. Isso é, embora evidenciem aspectos fundamentais 
sobre bullying, e mesmo uma evidente preocupação com a violência 
na escola, observamos respostas que se distanciam de uma reflexão 
sobre suas causas para além do que presenciam, ou mesmo uma 
compreensão de que o bullying é um fato distanciado do raio de atu-
ação na sala de aula. Contudo, a pesquisa confirma seu potencial de 
mobilização para a intervenção consciente.

Constatamos também que a violência escolar, preconceito e 
bullying são compreendidos de forma muito similar pelos professores, 
distinguindo a violência como um ato explícito e mais agressivo fisi-
camente. Já o preconceito e bullying, para eles, seriam mais sutis e 
relativizados.

Os discursos dos professores mostram que as escolas não estão 
preparadas para o enfrentamento ao bullying, nem para atribuir res-
ponsabilidade aos que provocam a violência, muito menos para uma 
reflexão sobre sua estrutura. Isso ficou evidenciado pelo encaminha-
mento solitário de um professor ao ajudar a mãe de uma aluna que 
vinha sendo assediada por vários colegas de classe e pela reação dos 
colegas professores ao desaprovarem o encaminhamento dado, sem 
que tenha resultado num outro caminho ou projeto coletivo da escola.

Se por um lado, prevalece a tendência já identificada em outras 
pesquisas de que alunos com deficiência são mais protegidos que per-
seguidos, por outro, permanecem práticas pedagógicas que destoam 
da proposta da educação inclusiva, que podemos considerar como 
uma estratégia de combate ao bullying e a discriminação, a exemplo 
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de salas de recursos multifuncionais, cujas ações desagregam o acolhi-
mento à diversidade.

Percebe-se que os professores, embora se aproximem de 
uma caracterização razoável do bullying, não conseguem distingui-lo 
de outros tipos de violência, o que dificulta no acerto das ações de 
enfrentamento, como também, se isentam da responsabilidade que 
possuem pela permanência de tais atos dentro das escolas.

Surpreendeu a experiência acumulada dos professores não 
ser um fator determinante para o entendimento das questões sobre 
as causas que geram a violência na escola, bem como, a partir delas, 
refletir sobre tais questões. Destaca-se a necessidade de criação de 
espaços formativos nas escolas que provoquem discussões produtivas 
das práticas educacionais, possibilitando aos professores o que Adorno 
defendeu como uma autoreflexão crítica.
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REFLEXÕES SOBRE AS VIOLÊNCIAS NA 
ESCOLA: A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DA VILA PRAIANA-BA

Maria Jane Souza dos Santos
Claudia Andrade Vieira

RESUMO
Este artigo trata sobre as violências no ambiente escolar, procurando com-
preender sua interferência entre os alunos e alunas da turma do 3° ano B, 
do Ensino Fundamental, da Escola Municipal da Vila Praiana. A violência é 
um fenômeno comum nas escolas e vem ganhando preocupação na socie-
dade, principalmente entre professores, diretores e a família dos estudantes. 
Empregou-se a metodologia pautada na pesquisa documental, no relato de 
experiência na referida escola e no uso de bibliografia específica, o que possi-
bilitou uma visão ampliada e qualificada sobre o tema. Para a fundamentação 
teórica, foram elencadas as seguintes autoras: Abromovay (2002), Gomes 
(2015), Sposito (2001). A análise possibilitou compreender que a violência 
na escola é um fator complexo, no entanto, é preciso repensar as práticas 
pedagógicas para incluir os estudantes no processo ensino e aprendizagem 
de forma que contemplem alunos e alunas pertencentes a grupos sociais 
historicamente marginalizados. A experiência possibilitou conhecer melhor 
as peculiaridades da turma e, através da construção de ações significativas 
para as crianças e adolescentes, reduzir os atos de violência ocorridos na 
escola e avanço no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Educação. Violência Escolar. Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo trata de reflexões sobre as violências no 
ambiente escolar, procurando compreender sua interferência entre 
alunos e alunas da turma do 3° ano B, do Ensino Fundamental, da 
Escola Municipal da Vila Praiana.

A Escola Municipal da Vila Praiana oferta dois segmentos de 
ensino: Educação Infantil (pré-escola) e Ensino Fundamental – Séries 
Iniciais – 1º ao 5° ano. As crianças e adolescentes são oriundos de 
famílias de baixo poder aquisitivo, além de residir em uma localidade 
que é considerada violenta, frequentemente é palco de conflitos entre 
supostos envolvimentos com ações ilícitas e operações policiais de 
repressão ao narcotráfico. Sendo assim, a escola, mais do que apenas 
trabalhar os conteúdos curriculares, assume o papel de cuidar, isto é, 
olhar esse público com atenção para essa especificidade. Diante desse 
contexto, a escola desenvolve seu trabalho debruçando sobre questões 
de respeito, pensando esses sujeitos, pois o cenário histórico social 
que as crianças e adolescentes vivem, agride seu desenvolvimento 
psicológico, emocional, físico, interferindo diretamente no processo 
de aprendizagem.

O trabalho se justifica pela necessidade de analisar a violência 
como fenômeno, a partir de uma realidade concreta. Assim, as re-
flexões se desdobram em dois eixos principais: primeiro no aspecto 
teórico, particularmente, na dificuldade de conceituar o fenômeno da 
violência, devido suas diversas formas que se materializam nos espaços 
escolares; o segundo é sobre a proposta de intervenção realizada junto 
a turma do 3º ano B, para o enfrentamento do problema da violência e 
melhorar a aprendizagem de crianças e adolescentes.

A escolha pelo tema ocorreu devido a experiência da autora 
como coordenadora pedagógica entre os anos de 2014 a 2020, na re-
ferida escola. Durante esse período, foi observado como alunos e ado-
lescentes tinham comportamentos agressivos, ao mesmo tempo em 
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que não avançavam na aprendizagem. Para Gomes (2015, p. 43) “[...] 
não só as vítimas são atingidas pela violência. Os agressores também o 
são, na medida em que passam a ser estigmatizados e discriminados, 
isolados dos grupos [...]”.

No âmbito da elaboração desse artigo, utilizou-se para essa fase 
uma pesquisa bibliográfica através dos estudos de Abromovay (2002), 
Gomes (2015), Sposito (2001).

Corroborando com Gomes (2015), a violência é um fenôme-
no e esse deve ser estudado levando em consideração o público da 
instituição, o contexto, quem são as/os atores/atrizes mais afetados/
as nesses conflitos. Nessa direção, procurou-se compreender como 
a violência tem afetado a aprendizagem de crianças e adolescentes 
entre 9 a 13 anos do 3º ano B da Escola Municipal da Vila Praiana.

Em suma, o cenário de violência que invadiu o contexto escolar 
traz grandes preocupações, tanto no campo pedagógico, social, cultu-
ral e, sobretudo, humano.

REFLEXÕES SOBRE A VIOLENCIA ESCOLAR

A compreensão sobre as diversas formas de manifestação da 
violência no ambiente escolar vem mudando de acordo com as análises 
pela qual essa temática é abordada. Há algum tempo, a violência escolar 
recaia apenas ao que se referia às punições, castigos e agressões corpo-
rais. Atualmente, a literatura trata como violências, revelando análises 
de forma múltipla, deslocando esse olhar através das contribuições da 
sociologia, antropologia, psicologia e outras especialidades.

As violências no âmbito escolar são múltiplas, isto porque se 
expressam de forma multifacetadas, polissêmicas e complexas, assim 
dificultando a construção de um único conceito. Gomes (2015), tece 
comentário sobre a violência no âmbito escolar:
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A literatura contemporânea fala hoje em violências, no 
plural, para expressar suas múltiplas formas, suas múl-
tiplas facetas e seus múltiplos condicionantes e ainda 
os níveis diversificados de suas consequências, e os 
diversos graus das sequelas que provocam. Em termos 
de abordagens explicativas do fenômeno existem as 
tendências às análises sociológicas e psicológicas, umas 
e outras dicotomizando ou fragmentando a sua compre-
ensão (GOMES, 2015, p. 42).

Oliveira (2012) também traz reflexões acerca dessa dificuldade 
em construir uma definição da violência escolar, para o autor além 
de ser um termo amplo, “[...] abrange-se de forma inerente, desde as 
agressões mais graves até as pequenas incivilidades, que acometem 
diariamente no ambiente escolar” (OLIVEIRA, 2012, p. 54-55).

A violência que adentra o espaço escolar, está associada ao 
ambiente extraescolar, como assinala Abramovay et al. (2002), que 
além das violências originadas pelas variáveis exógenas, há as variáveis 
endógenas, que também influenciam de forma totalmente negativa, 
nas relações intraescolares.

Nesse sentido, Sposito (2001) chama atenção para conceituar 
a violência escolar:

A complexidade da pesquisa sobre violência em meio es-
colar no Brasil decorre, assim, da interseção com o tema 
da violência social, sobretudo nas cidades e na interação 
que o mundo do tráfico estabelece com os segmentos 
juvenis, alunos ou ex-alunos da escola pública (SPOSITO, 
2001, p. 100).

Além desses, existe outro fator que aumenta ainda mais a 
dificuldade para fazer essa análise sobre violência escolar: ausência 
de consenso do significado de violência, assim deixando lacunas para 
cada estabelecimento definir o que é ou não violência de acordo com 
o status de quem faz o relato, idade e, muito provável ainda, do sexo.
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Ainda fazendo destaque sobre a conceituação da violência na 
escola, Abramovay e Rua (2004) propõem uma análise para auxiliar na 
compreensão das ações violentas, no sentido subjetivo, concomitante 
com contextos históricos e socioculturais que tendem a ser preceitos 
demarcadores, objetivamente ao pertencimento racial e ressalta a 
forma dissimulada como o racismo a brasileira se produz na escola. “Em-
bora institucionalmente silenciada, a violência relacionada às práticas 
discriminatórias resultantes de pré-concepções quanto a raça mostra-se 
evidente na comunidade escolar” (ABRAMOVAY; RUA, 2004, p. 213).

Ao se considerar a realidade brasileira e em função desta 
fragmentação da violência visível que, ao mesmo tempo desencadeia 
insegurança no espaço escolar e afeta a aprendizagem dos estudantes, 
também levanta preocupações, por parte dos professores, dos coorde-
nadores e da diretoria da escola acerca do que é a violência.

Na cartilha intitulada Como Prevenir e Proteger as Crianças e 
Adolescentes de Situações de Violência (GOMES, 2015, p. 231), “a vio-
lência nas escolas surge da vulnerabilidade social das comunidades, das 
famílias, das escolas e de todos os que convivem no ambiente escolar”.

Os estabelecimentos de ensino por si só não conseguem, por 
falta de preparo, criar medidas de prevenção e enfrentamento às 
violências no contexto escolar. Sobre isso, Gomes (2015) afirma que:

A escola ao tratar do fenômeno da violência, não dispõe 
de alternativas a não ser as de repreender, encaminhar 
para a direção, relatar ocorrências de violências aos pais, 
suspender e expulsar os alunos que praticam a violência, 
ou de orientar e apoiar seus professores para que não 
manifestem qualquer atitude de violência em relação a 
seus alunos, ou que não se afastem dos conflitos dos alu-
nos, para que não sejam eles próprios responsabilizados 
pelas violências que correm nas salas de aula, nos pátios 
à porta das escolas ou em suas proximidades entre seus 
alunos (GOMES, 2015, p. 232).
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Demonstrando de forma transparente que a escola não está 
conseguindo resolver essa problemática, principalmente quando ocor-
rem atos mais graves, como homicídios, roubos, ameaças de morte, 
dentre outros.

A EXPERIENCIA DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA PRAIANA

A escola está localizada na Rua Alto da Vila Praiana, no bairro 
da Vila Praiana (Centro), próximo a uma comunidade chamada Boca 
do Vulcão, no município de Lauro de Freitas/BA, situado na Região 
Metropolitana de Salvador. A região é uma localidade onde moram fa-
mílias em vulnerabilidade social1, a maioria sobrevive com um salário 
mínimo mensal, além de fontes alternativas de sobrevivência (comér-
cio informal, autônomos, vendedores/as de produtos alimentícios na 
praia, serviço de atendimento nas barracas na praia, trabalhadores 
domésticos, entre outros) ou encontram-se desempregados, esses 
fatores condicionam os serviços como lazer, saúde e outros bens de 
forma precária. Grande parte das mães trabalha como empregada 
doméstica e assume a responsabilidade de manter a renda da família. 
Acrescenta-se o fato que mais da metade das famílias dos alunos rece-
berem o auxílio do Programa de Transferência de Renda do Governo 
Federal, o Bolsa Família.

No conselho de classe do final do ano de 2017, os professores do 
2º e 3º anos do Ensino Fundamental, nas Séries Iniciais, apresentaram a 
situação no qual as turmas se encontravam, com a intenção de favorecer 
reflexões sobre as possibilidades reais de mudanças no cotidiano, prin-

1  A vulnerabilidade social é tratada aqui como o resultado negativo da relação 
entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos1 dos atores, sejam eles 
indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, 
culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Sobre o assunto ver: 
ABRAMOVAY, M. et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social na América 
Latina: desafios para políticas públicas. Brasília, DF: Unesco: BID, 2002. p. 13.
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cipalmente quanto ao enfrentamento de algumas situações de violência 
que ocorreram no espaço escolar, cujas consequências chegaram a ele. 
O assunto foi bastante enfatizado sobre as deficiências na aprendizagem 
de alguns alunos do 3º ano que seriam reprovados e alunos do 2º ano que 
teriam sua aprovação, no entanto com pontos em comuns: dificuldades 
de aprendizagens, distorção idade/série, atos de violência cometidos/
sofridos por esses alunos e na sua maioria evidencia ausência da família 
no seu papel ativo de educar, marcando sua trajetória principalmente 
pela violência verbal, já que muitos se agrediam através de palavrões 
ofensivos, xingamentos, como algo natural.

Diante do problema, foi elaborada uma proposta pedagógica 
específica implantando um novo fazer pedagógico para o enfrenta-
mento a violência dessa turma e, consequentemente, garantir suas 
aprendizagens. Em 2018, a turma do 3º ano B foi composta por 16 
alunos com faixa etária de 9 a 13 anos, sendo 13 meninos e 3 meninas, 
organizados em uma única sala para realizar um trabalho diferenciado 
para o resgate da autoestima, reduzir a violência, incluí-los nas ações 
pedagógicas e promover melhoria na aprendizagem.

Os episódios de violências que mais se destacavam eram as 
agressões verbais entre as crianças e adolescentes. Eram recorrentes, 
na escola, as tentativas de resolver diretamente com os próprios estu-
dantes, através do diálogo, de advertências verbais, além de contatar 
com a família, na tentativa de resolução dos conflitos, que também 
não se apresentava preparada para lidar com o problema, se manten-
do muitas vezes neutra ou indiferente.

Foram considerados, neste trabalho de prevenção e redução da 
violência: solidariedade, convivência e respeito. Para o alcance dessa 
ação foi pensado outras ações paralelas e complementares, de maior 
abrangência, que envolviam os outros professores e profissionais da 
escola, incluindo a participação dos familiares e da comunidade numa 
teia construída pensando na participação e mobilização coletiva de res-
ponsabilidades compartilhadas, assumidas por todos os participantes.
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O objetivo principal foi analisar, junto a coordenação pedagógi-
ca, professores, gestores e os alunos do 3º ano B, as diversas manifesta-
ções da violência no espaço escolar e propor ações de enfrentamento 
do problema, utilizando-se do diálogo como recurso privilegiado na 
resolução dos conflitos, construindo com a família uma relação de 
parceria para promoção dos conhecimentos e buscando apoio em 
instituição que presta serviço de assistência e avaliação psicológica, do 
Centro de Atenção Psicossocial (Caps), contribuindo para a valorização 
da diversidade, do respeito e emancipação do indivíduo.

Como objetivos específicos, procurou-se: incorporar processos 
participativos estabelecendo parceria entre a escola e as famílias e en-
tre a escola e a comunidade como estratégia para diminuir os atos de 
violência na turma do 3º ano B; incluir os alunos no processo de ensino 
aprendizagem para que este perceba sua capacidade intelectual, física 
e emocional e avance na aprendizagem e elevar sua autoestima, reco-
nhecendo-se como sujeitos da sua própria história; utilizar a linguagem 
como meio artísticos e expressão, de informação, de comunicação, de 
participação social e política.

Para atingir os objetivos elencados foram realizadas as seguin-
tes atividades, considerando que a escola é um espaço de formação 
integral dos sujeitos, pensando nas habilidades cognitivas, afetivas e 
relacionas, assim propondo de modo que venha oferecer um ambiente 
mais harmonioso:

1. Formação com a professora e planejamento específico para 
a turma, direcionando a prática pedagógica para as reais 
necessidades dos educandos.

2. Realização do dia “D” da família na escola, com apoio do 
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) que dispõe de psi-
cólogos, psicoterapeuta, fonoaudiólogas, Educadora Física.
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3. Promoção de atividades de lazer, esportivas e culturais, 
através do “Programa Mais Educação” com aulas de dança, 
karatê, Letramento e Matemática.

4. Experiência com o projeto sobre o estudo da vida e obra 
do cantor e compositor Riachão, favorecendo uma ampla 
participação dos estudantes, espaços reflexivos com os alu-
nos (vídeos, palestras, oficinas, apresentações), obtendo a 
participação como sujeito ativo nas diversas atividades pe-
dagógicas, conscientizando-os das diferenças e igualdades 
existentes entre todos os sujeitos sociais, sendo inerentes 
ao ser humano, porém não impedindo uma vida social 
dialógica, além de trabalhar outros fatores pedagógicos, 
econômicos, culturais e políticos.

O primeiro encontro para formação com todos os docentes, no 
entanto o planejamento da turma do 3º ano, direcionado a prática pe-
dagógica para as reais necessidades dos educandos, ocorreu em abril 
de 2018 no turno matutino, onde foi discutido a temática “Uma escuta 
sensível” considerando a necessidade da compreensão do outro e 
por consequência um treinamento para a prática da escuta e do olhar 
sensível capaz de observar comportamentos ou pequenas expressões 
faciais e ou gestos dos seus alunos na escola, sendo ministrado pela 
coordenadora pedagógica Maria Jane Souza dos Santos.

A Realização do Dia D da Família na Escola realizado no dia 19 
de maio de 2018 com profissionais do Caps, instituição que presta as-
sistência para realização de serviços e atendimentos individuais e em 
grupos para crianças, adolescentes e a família com a equipe: psicóloga; 
fonoaudiólogas; gerente; Educadora Física; gerente.

A Realização de atividades mediadas com grupos de estudantes 
(estagiários) da Unidade Unime Lauro de Freitas no dia 19 de maio de 
2018 sobre temas relativos às situações conflitivas de relacionamentos 
ou da cultura da não violência.
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As atividades culturais e artística dentro da escola, ocorriam no 
turno oposto das aulas regulares, durante o 2º semestre, através do 
projeto promovido pelo Governo Federal (Mais Educação) com aulas 
de danças, Karatê, Letramento e Matemática, servindo de fator de 
superação dos conflitos integrando sócio educacional.

As atividades pedagógicas com o Projeto Didático sobre a vida 
e obra do cantor e compositor Riachão, promoveram reflexões com os 
alunos (vídeos), participação dos estudantes como sujeito nas diversas 
atividades pedagógicas, conscientizando-os do respeito às diferenças 
e igualdades que existem na sociedade. Essa atividade como ação pro-
cessual e permanente, ocorreu durante o 2º semestre do ano de 2018 
com ações em salas, mas também coletiva como forma de valorização 
às produções dos estudantes.

Nas Atividades Complementares (ACs) individuais e coletivas 
entre o corpo docente, o Projeto de Intervenção foi discutido e ana-
lisado trocando informações sobre os progressos dos alunos, a per-
sistência de determinadas dificuldades e situações de violências e o 
surgimento de novas necessidades, para que melhorem cada vez mais.

Em relação à frequência dos alunos, no turno regular 14 alunos 
garantiram a frequência, já no turno oposto, comparecia geralmente 
a metade da turma, assim foi realizado incentivos, como lanche dife-
renciado, para que viessem à escola. No que tange ao interesse dos 
estudantes nas atividades em sala de aula foi observado quando as 
atividades exigiam formas de organização em grupos existiam alguns 
conflitos, porém em duplas ou quando eles escolhiam seus agrupa-
mentos ocorriam de forma proveitosa, havendo mais interesse e 
participação pelas atividades, pois todos/as eram tratados baseado no 
princípio do respeito, onde tinham também dificuldades e assim, não 
ficavam envergonhados, portanto, diminuíram as agressões,

Sobre ao convívio na escola, os estudantes passaram a parti-
cipar mais de todos os eventos da escola, pois eram acolhidos/as e 
se sentiam parte da escola, não sendo estereotipados. A avaliação foi 
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realizada por meio de observação sistemática; análise das produções 
dos alunos; atividades específicas para avaliação; livro de ocorrência; 
livro de atendimento à família; participação tanto da família e alunos 
nos eventos programados.

O projeto de intervenção realizado na Escola Municipal da Vila 
Praiana trouxe vários pontos que resultaram em uma ação assertiva. 
É possível afirmar que após o mapeamento dos alunos que estavam 
em atraso na aprendizagem e agrupando-os em sala com novas meto-
dologias e atividades curriculares adequadas, frequentando aulas no 
turno oposto apontaram para um melhor envolvimento e rendimento 
na aprendizagem.

Esse resultado pode ser percebido através das seguintes obser-
vações: aproximação maior da professora com os alunos, realizando ati-
vidades em grupos, exibição de vídeos, conseguindo estabelecer outras 
relações sociais e a convivência menos agressiva; na parceria com Caps 
para atendimento à família, a ação do Dia “D” da Família na escola, que 
envolveu a escola toda, foram realizadas ações de saúde (aferição de 
pressão, glicemia), serviços de advocacia sobre questões familiares, des-
tacam-se como fatores positivos. Quanto ao Programa Mais Educação 
que ocorria no turno oposto, alguns alunos participaram das oficinas, 
nem todos, as atividades escolhidas na escola foram dança e karatê, na 
atividade de dança eles tiveram mais interesse; em relação ao Projeto 
didático O samba de Riachão, por trazer um personagem negro e o 
samba como elemento cultural com sua dinâmica houve envolvimento 
e eles chegaram a apresentar para escola com a presença da família dos 
estudantes, além de conhecer a história do personagem, alcançando ao 
mesmo tempo os indivíduos e seus familiares.

Como toda proposta tem seus desafios e dificuldades para a 
concretização, os pontos frágeis observados: baixa frequência nas 
atividades do Programa Mais Educação, após a primeira apresentação; 
e no dia “D” da família na escola, compareceram poucos responsáveis; 
na reunião coletiva das famílias, tinha sempre ausência.
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Em relação ao desempenho final da turma, tivemos: 13 alunos 
aprovados; 2 reprovados; 1 transferido; 0 desistente, os avanços ob-
servados que foram e são indissociáveis do diagnóstico e das decisões 
tomadas pedagogicamente para a melhoria da aprendizagem da turma, 
e também a inserção dos alunos nas atividades da escola e a diminuição 
da violência que estes eram agressores e vítimas simultaneamente.

Aqui também relato outros aspectos resultantes da proposta 
do projeto: efetivação e fortalecimento dos laços entre a família e a es-
cola, e o trabalho com as atividades do Mais Educação por seu caráter 
dinâmico, tornou-se um elemento motivador tanto para o educador 
como para os educandos, contribuindo assim, para uma reconstrução 
do ato pedagógico.

É interessante notar que a participação da família não foi indi-
ferente, mesmo diante da complexidade, os momentos que a família 
esteve presente, quer seja na ação ampla que envolveu a escola toda, 
como aferição de pressão, glicemia, serviços de advocacia, também 
trouxe seus produtos para vender. No que diz respeito a presença da 
família nas atividades pedagógicas, como nas ações do projeto pôde 
observar um retorno positivo tanto para estudantes quanto para a 
família, podendo assim construir outras relações marcadas pela afeti-
vidade, fator positivo para a autoestima dos alunos. É inquestionável 
que a escola tem um papel importante na transformação da relação 
com a família com vista a diminuir a violência nos espaços escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância desse estudo e a construção de Projeto de Inter-
venção em situações de violências na escola resultou na ampliação da 
compreensão do fenômeno nas suas diversas manifestações. Caracte-
rizar o espaço escolar que, até pouco tempo, era visto como lugar de 
proteção, revela que a violência invadiu todos os espaços da sociedade.
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Através do Projeto de Intervenção, elencamos objetivos que 
propõem refletir com coordenação pedagógica, professores, gestores 
e os alunos do 3º ano B, sobre as diversas manifestações da violência 
no espaço escolar, utilizando o diálogo como recurso privilegiado na 
resolução dos conflitos e buscando a família como parceira da escola, 
na prevenção ao enfrentamento à violência escolar.

A literatura que discute violência possibilitou realizar reflexões 
melhor fundamentada, entendendo as variadas expressões da violên-
cia na escola, assim aprofundar nas reflexões sobre a dificuldade de 
conceituá-la, posto que esta não se apresenta de uma única forma, 
portanto o estudo permitiu entender o fenômeno da violência de ma-
neira ampla, contribuindo para que nós, educadores, possamos nos 
sentir mais preparados para construção de projetos de intervenção 
que auxiliem na diminuição da violência no âmbito escolar.

De fato, não basta apenas identificar os atos de violência, tam-
bém não há resoluções simples, nem caminho único a ser seguido, mas 
possibilidades, de forma coletiva, a comunidade escolar, buscando par-
cerias, sendo a família a primeira parceira a ser convidada, motivada 
a fazer parte dessa teia, assim dando forma ao projeto de intervenção 
com possibilidades reais de efetivá-lo e obter o resultado esperado.

Assim reformular a visão tradicional das atividades, nos aspec-
tos de tempo e espaço, é sempre produtivo, desenvolver atividades 
que favoreçam a integração entre os alunos, a escola e a comunidade 
podem servir de fator de superação de conflitos e integrar ações 
socio educativas.

É importante salientar que, ao se pensar uma escola que priorize 
uma cultura da não violência, através da ação articuladora é necessária 
superar a fragmentação do conceito de violência e assim viabilizar uma 
integração curricular com várias parcerias, assim assegurando o direito 
dos estudantes do convívio sadio e harmonioso para a garantia de uma 
educação de qualidade.
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Nesse sentido, é preciso ampliar as discussões sobre violência 
no ambiente escolar, portanto não basta apenas identificar suas ca-
racterísticas e facetas que se manifestam na escola. Vale salientar que 
as proposições não devem se esgotar aqui, mas ser entendidas como 
modestas contribuições para que a comunidade escolar (educadores, 
educandos, pais e comunidade) possa refletir de forma mais ampla 
sobre as diversas manifestações da violência, tendo o respeito, tanto 
individual quanto coletivo, como marco delineador do processo.
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SENSIBILIDADE E DOCÊNCIA: O OLHAR 
DOCENTE ACERCA DO BRINCAR 

COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE DA CRIANÇA1

Laina Cariele da Cruz Ribeiro

A sensibilidade é uma dimensão da docência. É por meio dela 
que o/a professor/ professora tem a capacidade de recriar, mediante 
reflexão constante, a partir da prática, seus saberes e fazeres (GATTI, 
2017, p. 727), o que inclui o seu olhar sensível para a cultura lúdica no 
espaço escolar.

A infância é a idade das brincadeiras. Acreditamos que o brin-
car livre e espontâneo é a principal atividade desta etapa, porque é a 
forma de viver da criança. No ambiente social, seja familiar, escolar, 
ou, outros espaços, essa atividade ganha uma importância significati-
va, pois trata-se de um envolvimento de crianças em espaço social, um 
lugar de experiência envolvendo descoberta, criação e pensamento 
(CARDOSO, 2008; CARDOSO, 2018). Contudo, a desvalorização do 
movimento natural e espontâneo da criança em prol do conhecimento 
formalizado expulsa a cultura lúdica do espaço de liberdade e exigên-
cias da cidadania, ignorando-se as dimensões educativas da brincadei-

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota das organizadoras).
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ra e do jogo como forma de atividade particularmente poderosa para 
potencializar a vida social e a atividade construtiva do devir criança.

Compreendemos que a família e a escola são ambientes que 
emergem como duas instituições sociais fundamentais para desen-
cadear os processos constitutivo das crianças. Porém, esses espaços 
interferem nos fenômenos relativos à educação delas como fenôme-
nos culturais, entendidos como práticas culturais de significação a elas, 
tornando-a um sujeito que vai sendo constituindo por meio de normas 
e regras. Para Dessen e Polonia (2007), essas instituições podem atuar 
como lugares propulsores ou inibidores da expressão desses atores 
sociais. Isto é, uma educação escolarizada fundamental com práticas 
educativas que ainda se constituem num espaço de ordem e despro-
vido de emoções, conflitos e autoria. Por isso, a criança reconhecida 
como ser social, ela é carregada de medos, anseios e desejos. Assim 
como, “constituindo um determinado modo de ser criança, submetido 
aos ordenamentos da escola e do grupo social ao qual pertence, mas 
não sem resistência” (AZEVEDO, 2013, p. 6299).

Neste sentido, compreendemos que o brincar por ser uma ex-
periência na qual potencializa o pensar, o agir e a criação das crianças, 
permite que elas compartilhem de momentos singulares, com aprendi-
zagens plurais; isto é, permite o uso do pensamento de forma criativa, 
ao mesmo tempo em que se adaptam à etapa evolutiva da criança. 
Dessa forma, o brincar é reconhecido como forma de expressão da 
subjetividade da criança.

Nesse sentido, o presente estudo trata-se de um projeto de 
pesquisa exploratória, que faz parte de um trabalho Monográfico, que 
se encontra em desenvolvimento, baseada na investigação acerca da 
sensibilidade docente e a influência do ambiente social na produção 
das brincadeiras das crianças da Educação Infantil, assim como, as 
construções subjetivas da criança (medos, anseios e valores culturais), 
que elas expressam quando brincam. Essa temática é objeto de nossas 
inquietações profissionais, enquanto estudantes de Pedagogia, haja 
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vista, as experiências que a universidade têm nos proporcionado em 
nossa formação de Pedagoga, e também, como pesquisadora em 
projetos de Iniciação Científica, pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e 
Extensão em Educação, Formação Docente, Infância, Leitura e Ludici-
dade – Nepefill – que tem oportunizando-nos muitas discussões acerca 
da importância dos jogos e das brincadeiras para o desenvolvimento, 
físico, cultural, afetivo e cognitivo da criança e como essa atividade 
aparece no contexto escolar. E, também, pelo fato da experiência de 
estágio da pesquisadora em uma escola de Educação Infantil, em um 
bairro periférico na cidade de Jequié. Durante o período de atuação 
na escola notou-se que o ambiente e a condição social das crianças 
influenciavam não somente o que elas falavam, agiam, como também 
a brincadeira.

Considerando o exposto, o presente estudo busca responder 
as seguintes questões: qual o olhar do/a professor/a em relação as 
influências do ambiente social (família/escola/ igreja/outros) que 
aparecem nas brincadeiras das crianças da Educação Infantil? Que 
sentidos produzem esses/as docentes, acerca das construções subje-
tivas (medos, anseios e valores culturais), que as crianças expressam 
quando brincam? Como esses ambientes interferem ou contribuem 
para o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças?

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar sob o olhar 
docente às influências do ambiente social que aparecem nas brinca-
deiras das crianças da Educação Infantil, assim como, os sentidos das 
professoras ou professores acerca das construções subjetivas (medos, 
anseios e valores culturais), que crianças expressam quando brincam.

Os caminhos metodológicos do estudo seguem os passos de 
uma pesquisa exploratória, descritiva de natureza qualitativa, tendo 
como método a revisão e análise de literatura. Para responder à 
questão problema e alcançar o objetivo do estudo, estabelecemos um 
quadro de referência para definição do quadro teórico, o qual utiliza-
mos como subsídios teóricos os autores: Brougère (2010), Kishimoto 



1186COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 2

(2011), Gonzalez Rey (1999), Pozas (2015). Para este trabalho discu-
tiremos acerca da construção da subjetividade infantil e o papel do 
brincar como espaço de criação e da construção subjetiva da criança.

A docência tem a marca das relações humanas, portanto “uma 
atividade interativa, dialógica, sensível e lúdica, na qual as diversas 
linguagens se façam mais atuantes e significativas na aprendizagem e 
desenvolvimento do alunado” (CARDOSO, 2020). Assim, o/a docente 
ter um olhar atento para a subjetividade infantil, compreendemos 
que significa inserir a criança num lugar de protagonismo, em defesa 
da sua condição como sujeito social. É perceber um sujeito de sin-
gularidades, mas, fundamentalmente, um sujeito ativo que constrói 
a sua subjetividade na relação com o mundo. E, que compreender e 
reconhecer a infância em suas diferentes facetas é um dos maiores 
desafios enfrentados por diversos docentes, visto que a criança sofre 
influência de todo contexto histórico-cultural de seu tempo. Posto isso, 
compreende-se a criança como variante de seu tempo e meio.

As diferentes mudanças sociais e culturais exigem da infância no-
vos meios de se pensar e se fazer presente na sociedade, colocando-as 
como produtoras de cultura. De acordo Gonzalez Rey (1999) a subjetivi-
dade é um processo do indivíduo como sujeito psicológico concreto. A 
criança é um sujeito ativo, capaz de transformar o mundo, pois as rela-
ções que ela estabelece consigo e com os outros, produzem respostas às 
questões mais amplas que lhes são colocadas cotidianamente,

Consequentemente, crianças diferentes, com vidas di-
ferentes, recebendo estímulos diferentes estão expos-
tas a problemas e formas de solucioná-los diferentes e 
constroem padrões de referências e comportamentos 
diferentes. Há uma série de caminhos através dos 
quais o desenvolvimento pode se revelar (GARCIA et 
al., 2005, p. 32).

Cada criança se constrói mediante a estímulos e o meio que 
se vive, desse modo, cada uma apresenta sua subjetividade mediante 
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aquilo que vivencia. Ao ter acesso à cultura, mesmo que essa não faça 
parte prioritariamente do contexto em que o indivíduo vive, adqui-
re-se a apropriação dos instrumentos culturais, moldando assim, o 
que se pensa ou faz sobre determinado assunto. Pozas (2015, p. 17) 
aponta que, “para Vygotsky, os fatores sociais e culturais interferem 
no desenvolvimento do sujeito, transformando sua relação com a rea-
lidade e sua consciência sobre ela”. Desse modo, a autora afirma que 
a criança se assegura como sujeito construtor de cultura, por meio das 
suas relações e desenvolvimento sociocultural, por meio do brincar e 
relações de afeto.

Por meio das brincadeiras a criança constrói sua subjetividade, 
passando a entender melhor seus gostos, medos e desejos. Desse 
modo, o brincar se insere em uma perspectiva cultural. Segundo Pozas 
(2015, p. 39):

O brincar é uma atividade cotidiana da criança, na qual 
ela expressa a forma como pensa, ordena e constrói a 
realidade. Brincar é experimentar o novo. É criar com a 
experiência adquirida na relação com o mundo e ampliar 
essa experiência, interiorizando novas ordens e novas 
interrelações entre objetos e entre sujeitos. Assim, não 
resta dúvida sobre a influência no desenvolvimento 
cognitivo da criança.

A subjetividade da criança é constituída através do meio em 
que está inserida, de modo que, as influências do ambiente, da família, 
da brincadeira, das relações que desenvolve, encontram-se direta-
mente ligadas à sua formação como ser social. Compreendendo essa 
vertente, podemos notar a maneira como o brincar e a brincadeira são 
postas na internalização infantil.

Ao pensar o brincar é preciso pensar na criança que brinca, 
posto que a brincadeira e o brinquedo são parte do universo infantil, 
na qual fazem parte da natureza da infância. A criança é um ser pen-
sante e está inserida em um determinado contexto social que a torna 
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singular e direciona a maneira como ela enxerga o mundo. Ela possui 
pensamentos, sentimentos, desejos, é capaz de construir conheci-
mentos e indagar, porém faz isso à sua maneira. A vida em grupo faz 
parte do seu universo, por isso ela precisa de interação para construir 
e aprender novos conhecimentos.

Nesse contexto, o brincar é a apropriação de representações 
que fazem parte da história da criança, caracterizando assim, seus 
medos, anseios e ações. Ao se apossar de diversos acontecimentos, a 
criança passa a interiorizar sua particularidade, a fim de ser inserida na 
sociedade. O brincar é o lugar de fala da criança.

A interação entre as crianças através das brincadeiras, repre-
senta um exercício de socialização. O brincar, desse modo, tem um 
fim em si mesmo, é uma ação que amplia os significados da vida. As 
influências culturais são vistas em toda e qualquer ação infantil, de tal 
modo, que em uma “simples” brincadeira de faz de conta, uma criança 
pode apresentar características que a estigmatizam, como a condição 
social e a família.

Brougère (2010, p. 41) aponta que:

Toda socialização pressupõe apropriação da cultura, de 
uma cultura compartilhada por toda sociedade ou parte 
dela. A impregnação cultural, ou seja, o mecanismo pelo 
qual a criança dispõe de elementos dessa cultura, passa, 
entre outras coisas, pela confrontação de imagens, 
com representações, com formas diversas e variadas. 
Essas imagens traduzem a realidade que a cerca ou 
propõe universos imaginários. Cada cultura dispõe de 
um “banco de imagens” consideradas como expressivas 
dentro de um espaço cultural. É com essas imagens que 
a criança poderá se expressar, é com referência a elas 
que a criança poderá captar novas produções.

Tal colocação faz as representações sociais vistas diariamente, 
por educadores, nas brincadeiras infantis, sejam compreendidas e 
analisadas por meio do viés representativo que elas carregam. Toda 
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ação é direcionada para uma finalidade, sendo assim, por meio das 
brincadeiras de faz de conta, externaliza seus sentimentos, de modo 
que, exigem do adulto um entendimento e aceitação em relação à 
algumas expressões agressivas na brincadeira.

Como aponta Brougère (2010) o brinquedo e a brincadeira 
reciclam, numa forma social, as tendências motrizes e psíquicas 
individuais. Assim, compreendendo e externando seus sentimentos 
as crianças, acabam identificando-se como sujeito e ser diferente do 
outro, em ações, pensamentos e sentimentos.

Apesar da pesquisa apresentar-se em desenvolvimento, já é 
possível, mediante as leituras e reflexões dos autores supracitados, 
apresentamos algumas compreensões. A criança se forma e trans-
forma-se por meio das suas relações sociais e dos ambientes em que 
convivem. Ao brincar a criança passa aprender a viver com o outro, 
produzindo subjetividades e identidades, capaz de a tornar um sujeito 
livre para escolher como se deve viver. Porém essa liberdade deve es-
tar em concordância com a cultura e o meio social em que o indivíduo 
está inserido, entendendo desde cedo, que todas escolhas acarretam 
consequências para sua vida e a do outro.
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