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A INTERDISCIPLINARIDADE NA ESCOLA E A AÇÃO COMUNICATIVA  
 

Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva1 
 
RESUMO: Este artigo objetiva refletir o paradigma da interdisciplinaridade, perfazendo 
apontamentos de sua fecundidade, enquanto espaço intersubjetivo para a 
transformação de ações pedagógicas em ações pedagógicas interdisciplinares e 
comunicativas à luz da teoria habermasiana. Nesta feita, discorreremos, 
bibliograficamente, sobre a interdisciplinaridade no campo educativo, para a partir dela, 
refletir acerca da teoria da ação comunicativa como proposta teórico-metodológica de 
efetivação de uma ação interdisciplinar comunicativa. 
 
Palavras-Chave: Ação Comunicativa, Espaço Intersubjetivo, Interdisciplinaridade. 
 
 INTRODUÇÃO 
 

Enfrenta-se hoje, no ensino, mudanças nos paradigmas que se referem ao 
processo de ensino-aprendizagem. Entre essas modificações, a que focaliza a visão 
disciplinar de ensino, ainda presente no cotidiano das escolas, mas que vem sendo 
paulatinamente discutida e confrontada no mundo vivido da educação. Neste processo, 
novas propostas de trabalho emergem, sendo a interdisciplinaridade uma delas. 

O termo paradigma foi originariamente discutido e introduzido por Kuhn (1998), 
na obra A estrutura das revoluções científicas. Vem sendo empregado por diversos 
estudiosos nas mais variadas áreas, quando são construídos conhecimentos que 
venham a questionar, criticar, ampliar os já existentes, no sentido de se fixarem e se 
difundirem na sociedade. Assim, entende-se por paradigma, um determinado modelo, 
que possui raízes históricas e sociais materializadas na sociedade. O paradigma 
disciplinar de ensino advém do positivismo, ciência que supervaloriza o método 
científico objetivo, o uso da razão técnica sobre o objeto do conhecimento. 

Para nos referimos ao paradigma interdisciplinar, faz-se necessário afirmar que 
ele veio a se constituir em resposta ao modelo disciplinar de ensino, que ainda hoje se 
mantem vinculado aos espaços que perfazem o ambiente escolar, não só físicos, mas 
também no que tange a sua organização e produção do conhecimento. 

Deste modo, a interdisciplinaridade surgiu como tentativa de superação da 
disciplinaridade que engaveta os conhecimentos em compartimentos incomunicáveis. 
Assim, pretende-se discuti-la pautando-se em Fazenda (1998, 2002, 2008a, 2008b), Lück 
(2007), assim como outros autores que se preocuparam em tecer considerações sobre 
esse paradigma emergente.  

 Circunscrevendo a interdisciplinaridade como campo fecundo para o 
desenvolvimento de ações intersubjetivas e comunicativas à luz da teoria da ação 
comunicativa, nos propomos a refletir sobre a categoria intersubjetividade, 
imprescindível a teoria da ação comunicativa e ao paradigma interdisciplinar. Em sua 
Teoria do Agir Comunicativo, Habermas (1999) refere-se ao paradigma da linguagem 
para fazer frente ao paradigma positivista da subjetividade, acreditando na capacidade 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN). E-mail: amandasantos.pedagogico@gmail.com. Grupo de Pesquisa Espaço, Ensino e 
Ciências Humanas (GEPEECH) 
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de comunicação sem coerção, os sujeitos são motivados a superar a subjetividade inicial 
dos seus planos de ação para dar lugar a intersubjetividade presente nos seus contextos 
de mundo da vida. 

Conscientes da amplitude e importância que a teoria habermasina comporta, 
esclarecemos que não iremos nos deter na discussão de tais paradigmas concernentes 
ao campo filosófico, tampouco abarcar os vários conceitos presentes na teoria do agir 
comunicativo, assim como, será inviável neste curto espaço, elencar as diversas 
discussões que já foram tecidas sobre a interdisciplinaridade. 

 Nosso objetivo se insere em discorrer refletindo algumas considerações acerca 
dos espaços intersubjetivos que perpassam a teoria da ação comunicativa de Jurgen 
Habermas e o paradigma interdisciplinar. Isso se faz possível pela necessidade de trocas 
entre os sujeitos, ideia força tanto na teoria da ação comunicativa, como no paradigma 
interdisciplinar de ensino. 

Habermas (2004), critica a racionalidade advinda do positivismo e ao mesmo 
tempo defende a razão nos moldes de uma racionalidade comunicativa, fruto do projeto 
de modernidade que ainda não se esgotou. 

Fazenda (2008a), considera urgente a elaboração de uma proposta de trabalho 
educativo que possa agregar o conhecimento e os sujeitos, de forma que eles sejam 
atores no processo de construção do conhecimento, que não descarte o que já está 
posto, pelo contrário, que parta do velho, para aspirar ao novo. 

  Nesse interim, partiremos da categoria interdisciplinar de ensino, relacionando-
a com um recorte da teoria da ação comunicativa de Habermas, uma vez que 
entendemos que, pela comunicação entre os pares, nascem maiores oportunidades de 
desenvolvimento de trabalho intersubjetivo e interdisciplinar. 

 
2. REVISITANDO A DISCIPLINARIDADE PELA INTERDISCIPLINARIDADE 
 
 O modelo de ensino que ainda temos hoje é fruto da especialização do 
conhecimento, no momento em que a ciência ostentou seu auge de rigor e razão 
científica, onde o que importava e ainda obtém grande relevância é a posse de 
determinado saber. 

Baseado numa racionalidade instrumental e estratégica, o ensino e a educação 
desenvolvidos nos espaços escolares refletem as lacunas da modernidade. “Enraizada 
nas aspirações do projeto da modernidade, com o enunciado de uma razão 
esclarecedora, a escola encontra a fundamentação de sua ação na racionalidade e no 
princípio da subjetividade.” (PRESTES, 1996, p.15). 

O momento em que a escola, assim como a conhecemos hoje, estruturada sob a 
égide da educação formal se consolida na sociedade, é fruto da transição do sistema 
medieval social para o sistema moderno de sociedade, que apresentou lacunas, nos 
campos humanos, econômico e filosófico. 

A crise vivenciada na modernidade logo se perpetuou na educação, pois a razão 
não dá conta da multiplicidade de questões que transpõem o ambiente escolar, sendo 
o coletivo social soterrado por uma cultura que reflete mais o desenvolvimento 
individual, mercadológico, do que humano. 

“Assim, o surgimento da escola, tal como ainda temos hoje, no Brasil e demais 
espaços ocidentais, se cristalizou seguindo essa lógica do conhecimento especializado, 
racional e comprovado. ” (KLEIN, 2008, p. 110) 
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O desenvolvimento pautado pela razão levou à progressão da ciência e ao 
desenvolvimento tecnológico, pois, com as novas demandas capitalistas, se fazia 
necessário o avanço científico que culminou com as especializações. 
 No entanto, todo o avanço e instrumentalização da ciência esqueceram-se de 
acompanhar a complexificação da sociedade ocasionada pelas novas mudanças. A razão 
não deu conta de acompanhar as transformações advindas do processo. 
 

A imagem socializada é a de um sujeito solitário, quase sempre 
distante e ausente da realidade cotidiana, um ser superior, que se 
ocupava essencialmente do conteúdo da sua ciência, com um discurso 
distante e elitista em que definia os limites, as fronteiras entre o que 
era o conhecimento - a verdade - e o não-conhecimento. Em uma 
época de grande efervescência intelectual e de valorização do sujeito 
racional em detrimento das imposições religiosas, substituiu-se a 
crença dogmática em algum ser superior pela aceitação da verdade 
absoluta oferecida pela ciência e pelo cientista. (KENSKI, 2008, p. 135) 

 

 A verdade científica passou a ser o princípio norteador dos rumos da sociedade, 
e tudo que não pudesse ser comprovado não era considerado conhecimento. 
 Lenoir (2008) nos informa que os sistemas de ensino se construíram seguindo 
esse modelo de especialização, através de disciplinas do conhecimento, que por sua vez 
se espelharam nas disciplinas científicas, cada uma dentro do seu próprio campo de 
saber, algo que se constitui em equivoco, pois em relação as suas estruturas e 
finalidades, as disciplinas científicas divergem das escolares. 
 A diferenciação nesse estudo, entre as disciplinas científicas e as disciplinas 
escolares, faz-se necessário, pelo fato de maior clarificação a respeito de qual 
interdisciplinaridade estamos falando, a saber, a interdisciplinaridade escolar. 

Apesar das relações existentes entre a interdisciplinaridade científica e a 
interdisciplinaridade escolar, optamos por delimitar nossa reflexão na direção da 
interdisciplinaridade escolar. 

No entanto, entendemos que elas se intercruzam, quando refletidas pelo viés 
intersubjetivo que perpassa ambas as interdisciplinaridades, pois tanto a científica, 
como a escolar, se pensadas pelo diálogo entre os atores, onde não prevaleça a 
subjetividade do sujeito cognoscente, e sim o entendimento, ambas, podem se 
consolidar como lugar de resposta a racionalidade que ainda impera. 
 Assim, a sociedade foi se distanciando e perdendo, cada vez mais, a visão total 
do conhecimento, principalmente, a visão do homem enquanto ser social, holístico, que 
necessita refletir, entender e fazer parte dos processos que o dizem respeito. Dessa 
forma, gerou-se inúmeras crises nos âmbitos sociais, políticos, escolares e pessoais.  

 
3. DISCIPLINARIDADE ESCOLAR E INTERDISCIPLINARIDADE ESCOLAR 
 

No âmbito da escola, a forma de ensinar compartimentada em disciplinas 
estanques, desconexas, começou a ser criticada por diversas vertentes pedagógicas, 
entre elas, o construtivismo, que tratou de produzir duras críticas ao Ensino tradicional. 

 Essa concepção de ensino (construtivista) provocou algumas mudanças nas 
instituições escolares e no trabalho dos professores, mesmo que sorrateiras ou má 
conduzidas, isso se deu em virtude da grande repercussão que obteve, chegando até a 
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se tornar, em alguns momentos de debates da educação brasileira o centro das atenções 
e das políticas públicas de educação. (CARRARO E ANDRADE, 2009) 

Assim, o construtivismo pedagógico não logrou a fecundidade necessária, capaz 
de fundamentar para a efetivação das práticas pedagógicas diretamente na escola, uma 
vez que desconsiderou inúmeras realidades escolares, de condição e de vida, tanto em 
relação ao professor, como ao aluno, pois em sua grande parte, as mudanças ocorreram 
sem levar em conta a criticidade exigida no decurso do processo ensino-aprendizagem. 

Apesar da ampla difusão da concepção construtivista, o ensino tradicional 
perdurou e ainda se faz presente nos dias de hoje, tendo cumprido a função a que veio, 
transmitir o conhecimento ao aluno, que encontrava na escola, um meio privilegiado de 
se chegar ao conhecimento. 

 
Sem dúvida, o que primeiro impressiona, tal sua visibilidade, é 
que os conteúdos dos diversos componentes curriculares, bem como 
atividades didáticas, não se integram. As diversas atividades e 
contribuições das disciplinas e do trabalho dos professores acontecem 
apenas se acumulando por justaposição: não se somam por 
integração, 
por convergência. É como se a cultura fosse algo puramente múltiplo, 
sem nenhuma unidade interna. De sua parte, os alunos vivenciam a 
aprendizagem como se os elementos culturais que dão conteúdo a seu 
saber fossem estanques e oriundos de fontes isoladas entre si. 
(SEVERINO, 1998 p. 38) 
 

Por meio da modernidade, com o advento da tecnologia e ampliação dos meios 
de comunicação, rapidez da informação pelas Tvs, emissoras de rádio e mais 
recentemente pela internet, o conhecimento passou a se tornar cada vez mais 
complexo, exigindo das pessoas, um saber mais totalizante. 

 Percebeu-se que a visão disciplinar de ensino e a forma compartimentada do 
conhecimento dava sinais de crise, devendo ser rediscutida por concepções mais 
contextualizadas do conhecimento, de forma que se pudesse obter um saber menos 
fracionado. “A perspectiva interdisciplinar não é, portanto, contrária à perspectiva 
disciplinar; ao contrário, não pode existir sem ela e, mais ainda, alimenta-se dela. ” 
(LENOIR, 2008, p. 46) 

Dessa forma, apreende-se que a interdisciplinaridade não se trata da negação 
pura e objetiva da visão disciplinar de ensino, mas de um trabalho dialógico entre as 
disciplinas escolares e, sobretudo, entre os sujeitos que compõem o processo ensino-
aprendizagem. 

Sobre qual deve ser a postura de um educador interdisciplinar Lück (2007, p. 
64) enfatiza: 

 

Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e 
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de integração 
das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de modo 
a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral 
dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, 
mediante uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar os 
problemas complexos, amplos e globais da realidade atual. 
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É importante ressaltarmos que interdisciplinaridade não é só a união das várias 
disciplinas do currículo, ela supõe, sobretudo, parcerias, entre educadores, educadores 
e alunos, educadores e escola, educadores e universidade.   

As parcerias, contribuem para evitar o individualismo gerado a partir de uma 
reflexão individual, que coloca o educador como centro de sua atividade reflexiva, 
desconsiderando os demais fatores da atividade docente, entre eles a cooperação. 

Entendemos que o trabalho interdisciplinar se desenvolve antes de qualquer 
coisa no coletivo, pois as práticas individuais estão imersas no contexto macro, o 
contexto social, e não por um, ou outro fator isolado. A esse respeito, Fazenda (2008a, 
p.79) explica: 

 
A construção de uma didática interdisciplinar baseia-se na 
possibilidade da efetivação de trocas intersubjetivas. Nesse sentido, o 
papel e a postura do profissional de ensino que procure promover 
qualquer tipo de intervenção junto aos professores, tendo em vista a 
construção de uma didática transformadora ou interdisciplinar, 
deverão promover essa possibilidade de trocas, estimular o 
autoconhecimento sobre a prática de cada um e contribuir para a 
ampliação da leitura de aspectos não desvendados das práticas 
cotidianas. 

 
Para desenvolver uma atitude interdisciplinar necessita-se primeiro sentir-se 

interdisciplinar, pois não há interdisciplinaridade sem percepção, desejo de mudança, 
determinação, reflexão.  

O educador interdisciplinar necessita estar em constante avaliação e reflexão 
de sua própria prática, que não se dá num diálogo monótono, apenas consigo mesmo, 
mas sobretudo, na construção possibilitada pela prática, nas trocas com o outro, o que 
lhe permite saber como está desenvolvendo o seu trabalho.  

Assim, não podemos imaginar um professor interdisciplinar que não seja 
reflexivo, pois só existe capacidade de mudanças a partir de suas práticas refletidas, a 
partir do que realizamos ontem, no passado, na escola, na sala de aula, na comunidade, 
para podermos assim avançar na construção do um novo conhecimento, que como o 
anterior não é imutável. 

Para que se viabilize a proposta interdisciplinar de ensino, faz-se necessário 
ainda, que o professor esteja atento a sua própria trajetória profissional e pessoal, 
observando os aspectos em que ele já caminhou, se já avançou, se agiu com maior 
autonomia, se já se dispôs ao diálogo com seus parceiros de trabalho, olhando sempre 
o quanto já caminhou em suas velhas práticas para a construção das novas (FAZENDA, 
2008a). 

Para que se consolide um trabalho legitimamente interdisciplinar, é 
imprescindível que se considere o já existente, as práticas já enraizadas no seio dos 
professores, para que se possa partir destas, aperfeiçoando-as no decorrer do caminho 
que se pretende chegar. 

A interdisciplinaridade não veio para acabar ou mudar completamente com as 
práticas já consolidadas, pois como tudo que existe, ela também teve que partir de algo 
que já existia, dos velhos paradigmas, conceitos, etc. 

Nessa direção, Fazenda (2008a, p.78) destaca que se faz necessário um 
trabalho que respeite o percurso natural da história, inclusive que não desconsidere os 
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conteúdos que já estão sistematicamente organizados nas práticas pedagógicas 
escolares, pois isso comprometeria o que já foi organizado enquanto saber, não se 
constituindo numa ação interdisciplinar, porque a interdisciplinaridade se insere muito 
mais em mudança nos sujeitos do que na forma de trabalho com as disciplinas. 

O trabalho interdisciplinar se diferencia e muito dos demais; em uma sala de 
aula interdisciplinar, como enfatiza Fazenda (2008b), a autoridade é conquistada, 
dialogada, enquanto na outra é simplesmente outorgada, o trabalho individual e 
solitário em que impera a arrogância é substituído pela humildade encontrada no 
diálogo com o outro, o grupo que era considerado homogêneo dar lugar ao 
heterogêneo, a reprodução altera-se para a produção do conhecimento. 

Por isso, acreditamos no paradigma interdisciplinar de ensino, pela sua 
capacidade de mover-se conjuntamente com os sujeitos, na busca por um projeto de 
humanidade que represente de forma mais abrangente o desenvolvimento social de 
forma igualitária, que, se utópico, ainda assim, vai de encontro ao que está posto 
enquanto valorização das subjetividades e dos individualismos. 

“Ser interdisciplinar não permite atitudes de incoerência que se caracterizam 
pelo aniquilamento de alguns dos atributos da interdisciplinaridade que são "a 
afetividade, o respeito e a humildade, que impelem às trocas intersubjetivas e parcerias. 

” (GIACON 2002, p. 37) 
 Esses atributos fazem parte de atitudes que envolvem a coerência do ser 
professor, presentes na postura de um educador interdisciplinar, são desenvolvidos, 
quando manifestos por atitudes comunicativas, de diálogo, trocas, entendimentos, 
consensos, que são premissas de um agir comunicativo. 
 
4. A AÇÃO COMUNICATIVA HABERMASIANA 
 
 Filósofo vinculado a teoria crítica desenvolvida na escola de Frankfurt, Jürgen 
Habermas (1999), propõe, com a Teoria da Ação Comunicativa (TAC), uma virada na 
forma de entendimento da razão advinda dos ideais iluministas. Através de sua teoria, 
ele consegue, no campo filosófico, uma guinada linguística. 

Isto porque, desloca-se o eixo da produção do conhecimento, por ora atrelado, 
a filosofia antiga do ser e moderna da razão, para a filosofia linguística. 

Habermas, parte de uma crise da racionalidade, e redimensiona o conceito de 
razão, para razão comunicativa a partir do paradigma da linguagem e da comunicação. 

Nessa forma de ação, a comunicativa, devem ser estabelecidos critérios para que 
ocorra o processo intersubjetivo mediado pelo entendimento. Entre eles, está a 
premissa de que todos os sujeitos envolvidos na ação sejam capazes de fala, estando 
aptos a expor seus pontos de vistas, dialogarem, sem hierarquização finalista, ou alguma 
coação.  
 Os atores necessitam ter a clareza que sua fala, poderá ser questionada, 
criticada, aceita ou não pelos demais sujeitos.  Isso porque, todo o processo é guiado 
por um entendimento discursivo intersubjetivo. 

 Conforme destaca Carneiro (2011, p.10). 
 
Dito de outra forma é preciso entender que a coordenação ou 
consenso atingido com o agir comunicativo é algo que se obtém 
intersubjetivamente, por meio de pretensões de validez criticáveis, 
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diferentemente do agir estratégico cuja coordenação resulta do poder 
de influência reciprocamente observado dos atos de fala. 

 
De acordo com este entendimento, percebemos outras características 

indispensáveis a racionalidade comunicativa, como é o caso da intersubjetividade 
presente no processo de coordenação da ação dos atores. 

Conforme este novo conceito de ação (comunicativa), que abrange todos os 
demais, pela força reflexiva da argumentação do outro, enquanto sujeito crítico e ativo 
na construção do conhecimento, é que acreditamos no potencial que o agir 
comunicativo proposto por Habermas pode desenvolver nas mais complexas e 
diversificadas sociedades. 

O processo de partilha próprio desta nova racionalidade que se desenha pela 
teoria habermasiana da ação comunicativa gerado pela intersubjetividade, tem esse 
caráter único em que prevalece o entendimento gestado na comunicação livre de 
coações ou finalidades pré-estabelecidas, de modo que o mundo a que alguém se refere 
enquanto conhecimento subjetivo, é seu, mas também é do outro, enquanto ator do 
processo de entendimento e de formulação da ação. 

Nossa aposta se baseia na proposta habermasiana para a educação escolar, pois, 
conforme argumenta Bannell (2013, p. 77) “para Habermas, no entanto, é nas 
potencialidades de interação mediada pela linguagem, que podemos achar a chave para 
a emancipação”.  

Dessa forma, é pela ação comunicativa, no diálogo pela busca de respostas para 
as contradições e desigualdades desencadeadas pelos avanços científicos e tecnológicos 
da modernidade, que reduziram e alienaram o pensamento reflexivo aos ditames da 
razão, que discutimos o potencial da teoria da ação comunicativa de Habermas. 

Frisamos ainda que sua teoria é espaço fecundo para o desenvolvimento de 
paradigmas que procuram fornecer alternativas à fragmentação do conhecimento, 
como é o caso do paradigma interdisciplinar de ensino, porque esta subsidiada pela 
intersubjetividade dos sujeitos nos processos comunicativos. 

 
5. A INTERSUBJETIVIDADE NO PARADIGMA INTERDISCIPLINAR E NA AÇÃO 
COMUNICATIVA 
 

Partindo da palavra “troca” é que enxergamos a tônica existente nessa categoria 

de trabalho, que se chama pelo nome de intersubjetividade, premissa basilar no que se 

refere à teoria da ação comunicativa habermasiana, tanto quanto na propositura de ações 

interdisciplinares. 

A troca subjaz partilha, pois esse processo se desenrola a partir de um mundo da 

vida intersubjetivamente dividido entre os falantes, de forma participativa, que 

compreende a possibilidade de entendimento mútuo por meio da ação comunicativa. 

Habermas (2004) se utiliza do conceito de mundo da vida para se referir ao mundo 
particular de cada indivíduo, que se regido pela ação comunicativa com base no 
entendimento mútuo pode consubstanciar-se em um mundo objetivo, capaz de ser 
compartilhado entre os sujeitos envolvidos na comunicação. 

Na defesa de outra racionalidade que vá além da razão instrumental e da razão 

estratégica, Habermas (2004, p. 107) explicita que: 
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Essa racionalidade comunicativa exprime-se na força unificadora da 
fala orientada ao entendimento mútuo, discurso que assegura aos 
falantes envolvidos um mundo da vida intersubjetivamente 
partilhado, e ao mesmo tempo, o horizonte no interior do qual todos 
podem se referir a um único e mesmo mundo objetivo. 
 

O autor supracitado acredita que pela ação comunicativa intersubjetiva, os 

falantes, sejam eles, professores, alunos, pais ou comunidade acadêmica, partilhado de 

um mesmo mundo da vida construído na ação da fala, tem a oportunidade de se entender 

com o outro, sem coações, quando intersubjetivamente coordenarem seus planos de ação 

pela construção do conhecimento totalizante e menos fragmentado. 

Fazenda (2002) também compartilha desse pensamento, quando considera a 

intersubjetividade como princípio primeiro da parceria, algo que vai além das trocas entre 

disciplinas, professores, alunos, equipe. Para a autora, o segredo da parceria está na busca 

de um entendimento que ultrapasse o desejo de compartilhar o conhecimento, na forma 

mais totalizante possível. 

As trocas intersubjetivas, podem tornar a vim ser, lócus de ações comunicativas, 

principalmente se buscarem o entendimento construído pelo diálogo, como propõe 

Habermas, na teoria da ação comunicativa. 

Um trabalho interdisciplinar e intersubjetivo, que leve em consideração a teoria 

da ação comunicativa, que possua em seu bojo um caráter integrador e emancipador, 

corroborando para legitimação de práticas ou ações menos individualizadas em uma 

sociedade tão competitiva se mostra como urgente. 

Gonçalves (1999), discorre que os processos subjetivos são desenvolvidos 

mediante interações próprias as práticas sociais, que se viabilizam através de um processo 

dialógico, que vai na contramão da autorreflexão. Porém, o que temos assistido, é um 

processo de colonização da razão instrumental e estratégica na esfera comunicativa, 

culminando com o enclausuramento do ser humano no seu próprio mundo, cada vez mais 

centrado na perspectiva do “eu”.  

Por isso, é que se faz necessário no meio educacional, tanto o conhecimento da 

teoria da ação comunicativa, como as possibilidades de trabalho contidas no paradigma 

interdisciplinar de ensino, tendo clareza, não da substituição dos conhecimentos, daquele 

paradigma por este, mas da confluência de paradigmas existentes na prática do professor 

através das interações que realiza diariamente. 

No entanto, estamos diante de algumas limitações próprias do sistema colonizado 

em sua grande parte pela racionalidade instrumental e estratégica. Gonçalves (1999) 

também vislumbra esse quadro, porém com otimismo nos orienta a buscar abrir espaços 

em nossas ações para a construção de outra racionalidade, acreditando em possíveis 

mudanças advindas pelo maior comprometimento ético e social. 

Sua fala nos incita a acreditar na racionalidade comunicativa como processo 
capaz de fornecer aos sujeitos a (re)tomada da ação comunicativa ao seio social, que na 
contemporaneidade, no campo educativo, tem sido segregado por ações que em sua 
maioria visam apenas o êxito, o individualismo, o poder e o lucro. 
  A escola, como espaço privilegiado de relações intersubjetivas que perpassam 
toda uma comunidade, é ponte para o desenvolvimento de ações comunicativas e 
interdisciplinares, haja vista, existirem professores que acreditam na emancipação, na 
cidadania, na interdependência, nas trocas, no diálogo.  
 

São muito poucas as instituições educacionais que acolhem o 
professor comprometido, [...] nessas poucas instituições, 



16 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

encontramos sempre o germe de projetos interdisciplinares de ensino, 
que se alimentam do diálogo, e que tem como marca, o encontro, a 
reciprocidade. FAZENDA (2008a p. 49 – 50, grifo do autor) 
 

Dessa forma, a interdisciplinaridade atua como mola propulsora do diálogo 
intersubjetivo, que quando bem desenvolvido, oportunizado democraticamente, 
culmina na argumentação e nas trocas. 

Para tanto, através da coordenação de ações intersubjetivas, encontramos 
espaço na ação comunicativa propicio para a prática interdisciplinar. 

Dessa forma, nos utilizamos das palavras de Habermas (2004, p. 203, grifo do 
autor): 

 
Para que os membros de uma coletividade possam se comunicar uns 
com os outros em sua linguagem (a respeito de alguma coisa no 
mundo) e exercer uma práxis comum (no mundo), é preciso que suas 
referências ao mundo sejam coordenadas. Como membros de um 
mundo da vida intersubjetivamente partilhado, eles precisam supor – 
e atribuir essa suposição uns aos outros – que há um mundo idêntico 
de objetos existindo de forma interdependente, sobre o qual se pode 
falar algo e com o qual se pode fazer algo. 
 

A coletividade aqui expressa pode ser interpretada como a coletividade de 
professores, que em detrimento ao saber que possuem, está a exercer uma práxis 
própria no mundo, que necessita da coordenação, da argumentação, do individual para 
o coletivo, da parte para o todo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por fim, acreditamos na necessidade de assumirmos uma visão mais positiva, e 
menos pessimista do mundo e do ser humano.   

O pensamento habermasiano nos instiga a continuamos nessa busca, por outra 
racionalidade, que não seja mais reduzida aos aspectos do mundo sistêmico, mas que 
consiga, conviver sem colonizar o mundo da vida dos sujeitos.  

Nesse contexto, perceber a interdisciplinaridade como um dos espaços de 
diálogo comunicativo privilegiado pelas trocas intersubjetivas, pode consubstanciar-se 
em aporte na superação desse cenário desencadeado pela racionalidade instrumental.  

Podemos dizer, mesmo teoricamente, que ela (a interdisciplinaridade) pode 
atuar com uma força auxiliar na coordenação dos planos de ação que se baseiem pelo 
entendimento. 

No entanto, sabemos que os processos para a superação de ações orientadas 
pelo sucesso para ações orientadas pelo entendimento são complexos e longos, mas de 
uma coisa temos convicção, o agir comunicativamente, se traduz no espaço que possa 
conduzir a construção de ações menos instrumentais e mais interdisciplinares. 
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A NECESSÁRIA PROBLEMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM MEIO À DIFÍCIL 
CATEGORIZAÇÃO TERRITORIAL BRASILEIRA 

 
Francisco Gildevan Holanda do Carmo2 

 

RESUMO: A Educação do Campo é uma proposta pedagógica que, segundo Batista 
(2006), tem como ponto de partida e base curricular da educação a preocupação com a 
realidade camponesa. Esta proposta é o resultado de uma histórica luta dos movimentos 
sociais por políticas públicas desenvolvidas com base no respeito às diversidades. Um 
reflexo desse processo é a implantação de cursos de Licenciatura em Educação do 
Campo em diversas universidades do país. Porém, autores como Veiga (2004) e Andrade 
(2002) refletem acerca do contexto brasileiro de ausência de critérios para a 
categorização dos territórios enquanto ‘campo’. Santos (2006), ao refletir acerca do 
conceito de espaço, apreende o fenômeno da interdependência territorial, permitindo 
compreender as relações que se estabelecem entre os territórios, as troca de influências 
e sua consequente dinamicidade. O conceito de espaço em Santos (2006) permite 
expressar os fenômenos causadores da constante reformulação do rural que, quando 
ignorada, repercute em representações simplistas, que não levam em conta a 
complexidade dos territórios. Diante disso, o presente texto afirma a necessidade de 
problematização da proposta de Educação do Campo enquanto paradigma pedagógico 
criado para atender a uma dita conjuntura camponesa. 
 
Palavras-chave: Espaço; Interdependência; Educação do Campo 
 

Diferentes perspectivas se cruzam neste artigo: a Educação do Campo 
enquanto bandeira de luta de movimentos sociais e proposta pedagógica presente em 
cursos de formação docente, e a complexa definição deste recorte espacial: o que vem 
a ser o campo? A temática, quando abordada sob uma ótica interdisciplinar, revela um 
verdadeiro labirinto de teorias em que cabe ao pesquisador, se não encontrar a saída, 
ao menos expor as perguntas que precisam ser feitas para o desenvolvimento de 
trabalhos futuros. 

Portanto, são estes diferentes pontos de vista que serão explicitados aqui. De 
um lado, a defesa e afirmação de uma pretensa identidade camponesa, reivindicada por 
meio de mobilização e luta, e reconhecida formalmente pelo Estado por meio da Lei de 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; do outro, na 
contramão desta perspectiva, são presentes as produções de pesquisadores como José 
Eli da Veiga, Manoel Correia de Andrade, Milton Santos e outros. Do ponto de vista da 
geografia, observa-se uma crescente complexidade em definir este recorte espacial o 
qual corriqueiramente denominamos campo. O que nos cabe, em meio a este 
emaranhado de representações, é compreender em que medida a Educação do Campo 
efetivamente tem correspondido à demanda do público ao qual pretende atender.  Mas 
a reflexão sobre este problema ficará para uma pesquisa futura. Por ora, 
compreendamos a forma como se estabelece estas diferentes representações do rural. 
 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E A PRETENSA REALIDADE CAMPONESA 

 

                                                           
2 Graduado em História e mestre em Ciências Sociais e Humanas. 
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Em Carmo (2011) evidencia-se que, durante o final do regime militar no Brasil, 
tem início um processo de engajamento de diversos movimentos sociais na busca pelo 
reconhecimento e valorização das suas especificidades e identidades. Contudo, já na 
década de 1970, surgiram as primeiras discussões acerca da multiplicidade de sujeitos 
coletivos que se consideravam oprimidos por governos autoritários. Na década 
seguinte, o debate sobre tal conjuntura é acompanhado pela intensificação da atuação 
dos movimentos sociais (CARMO, 2011, p. 8). 

 
Temos, assim, a atuação do movimento negro, movimento feminista, 
os diversos grupos sindicais, estudantis, que passam a reivindicar por 
direitos e garantias dos poderes públicos. Portanto, os anos 1980 no 
Brasil também vão significar uma fase de grandes mudanças políticas 
e um momento de lutas por maiores espaços de atuação e autonomia 
de diferentes grupos articulados por meio de mobilização social 
(CARMO, 2011, p. 8). 
 

No caso dos grupos camponeses, esse movimento de busca por maior 
reconhecimento também se estende à década de 1990. Para Munarin (2004), a década 
representa o cenário das primeiras grandes conferências que objetivavam refletir acerca 
da conjuntura educacional das comunidades rurais brasileiras. O autor destaca o I 
Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA), realizado 
em 1997 em Brasília, como um marco deste processo. 

Para Batista (2006), a maior atenção direcionada à educação do campo surgiu 
como reflexo de novas percepções e demandas sociais nascidas ao longo do lento 
processo de redemocratização. Segundo a pedagoga, o contexto propiciou uma maior 
reflexão acerca do papel da educação na vida dos jovens brasileiros. Qual deveria ser a 
prioridade da instrução formal? Gerar mão de obra qualificada para atender a um, cada 
vez mais competitivo, mercado de trabalho? Ou contribuir para a formação intelectual 
crítica dos discentes, capacitando-os para compreender, problematizar e transformar a 
conjuntura em que estão inseridos? 

Tal reflexão foi acompanhada dos debates acerca da diversidade cultural 
brasileira, assim como, consequentemente, da necessidade da implantação de práticas 
pedagógicas multiculturais. Candau e Anhorn (2001) enfatizam que tais propostas, em 
geral, “enfatizam aspectos que se relacionam com o horizonte filosófico, ideológico e 
político-social do multicultiralismo, o combate ao racismo e aos diferentes tipos de 
discriminação e preconceito, o respeito e a valorização da diversidade cultural, etc.” 
(CANDAU; ANHORN, 2001, p. 6).  

Portanto, foi com o fortalecimento das propostas pedagógicas influenciadas 
pela perspectiva multicultural de ensino que se consolidou o Movimento de Educação 
do Campo no Brasil, tendo por princípio o trabalho pedagógico desenvolvido com base 
no reconhecimento das especificidades, contribuindo para a valorização destas 
diferenças. Por este viés, no âmbito das pesquisas sobre o tema, permite-se afirmar que 
“os povos do campo não prescindem do direito à igualdade; na mesma medida, ao 
cultivarem identidades próprias são sujeitos de direito ao trato diferenciado 
(MURANIM, 2004, p. 2). 

Destarte, mais do que a simples implantação de escolas em comunidades 
rurais, “a educação do campo assume como um dos seus princípios a preocupação com 
a realidade dos educandos, com a realidade camponesa, como ponto de partida e base 
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curricular da educação” (BATISTA, 2006, p. 2). Assim, o conceito permite facilmente 
apreender que, para que este paradigma seja posto empiricamente, faz-se necessário 
compreender todo um contexto de vida dos povos em questão: hábitos, cotidiano, 
conhecimento de mundo, cultura, economia, etc. 

Portanto, falar sobre uma proposta pedagógica específica para as comunidades 
rurais requer a compreensão de um processo histórico com décadas de duração, do 
surgimento dos primeiros debates sobre o tema até sua consolidação. Esta, por sua vez, 
é refletida em importantes conquistas no âmbito das políticas públicas. Atualmente, nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, é possível encontrar referências 
específicas às escolas do campo. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação) estabelece que: 

 
Art. 28 Na oferta da educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente. 
I- Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II- Organização escolar própria, incluindo a adequação do 
calendário escolar as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas; 
III- Adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL. Lei nº 
9.394/96, 96). 

 
Observa-se na lei a forte preocupação com a aproximação do conteúdo escolar 

à realidade discente nas zonas rurais. Trata-se também de um reflexo da forte influência 
do Movimento de Educação Popular, proposta por Paulo Freire em meados dos anos 
1980. Tal proposta é descrita como uma “educação na perspectiva dos movimentos 
sociais populares que afirmam e reivindicam uma luta classista na perspectiva dos povos 
oprimidos” (BATISTA, 2007, p. 1). 

As ideias de Paulo Freire se caracterizaram pela crítica a um ensino ao qual 
considerava discriminador e elitista, por disseminar conhecimentos que pouco se 
relacionavam à realidade dos discentes. Para Freire, esta condição era mantida devido 
à presença de um conservadorismo no sistema educacional brasileiro, ainda bastante 
influenciado pelo autoritarismo dos governos que se sucederam entre os anos 1964-
1985. A Educação do Campo, portanto, também pode ser compreendida como resultado 
de “uma conexão entre a educação popular (proposta por Freire) e a educação formal” 
(CARMO, 2011, p. 10). 

Assim, como resultado da mobilização dos movimentos sociais, o Estado 
brasileiro reconhece oficialmente, na atual conjuntura, o campo e os povos que o 
habitam como elementos inseridos em um contexto de especificidades. Na LDB, 
apreende-se a população rural como um público representante de uma demanda 
específica, diferenciada dos habitantes das zonas urbanas. Consequentemente ocorre 
uma defesa por uma organização escolar própria, o que inclui um calendário em 
conformidade com os horários de trabalho e tempo de colheita nestes locais. Trata-se 
da compreensão de que os alunos das escolas do campo, em geral, dividem a vida 
escolar com o trabalho na terra, pois precisam contribuir na renda familiar. Portanto 
precisam que a escola seja adaptada a esta realidade. Outra preocupação explicitada na 
lei é a necessidade de elaboração de um currículo diferenciado para o público em 
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questão, preparado conforme os interesses dos alunos da zona rural, assim como de 
metodologias pensadas exclusivamente para este perfil discente. 

Outra conquista nesta perspectiva foi a aprovação, no ano de 2013, do 
Programa Nacional do Livro Didático do Campo (PNLD do Campo). Trata-se de uma 
ramificação do PNLD, programa criado em 1985 inicialmente apenas para a distribuição 
gratuita de livros didáticos para alunos de escolas públicas de todo o país. Ao longo dos 
anos, o programa passou por reformulações. Em sua mais recente forma de atuação, o 
programa é responsável não apenas pela aquisição e distribuição dos materiais, mas 
também pela análise da qualidade destes. Após aprovação dos materiais por uma 
equipe de pareceristas, os livros são adquiridos pelo programa e colocados à disposição 
para a escolha dos professores da rede pública de ensino. 

Com a criação do PNLD do Campo, o Estado brasileiro não apenas explicitou, 
mais uma vez, o reconhecimento de uma necessária educação do campo, como também 
sinalizou para que as editoras elaborassem manuais escolares para uso exclusivo de 
alunos e professores das comunidades rurais brasileiras. As obras selecionadas passam 
a compor o Guia PNLD do Campo, onde também constam as análises feitas pelos 
pareceristas acerca dos materiais. No texto de apresentação do documento, consta que  

 
[...] as coleções destinadas ao ensino e à aprendizagem foram 
avaliadas considerando os espaços educativos do campo, com 
presença de textos, atividades e ilustrações que possibilitem ao 
educando se apropriarem dos conteúdos escolares articulados com as 
referências contextualizadas de suas relações mais imediatas e 
experienciadas no campo (GUIA DO PNLD, 2016. p. 7). 

 
Existe ainda uma variedade de políticas públicas pensadas especificamente 

para a formação dos professores que atuam nos espaços rurais: Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária, Programa Escola Ativa; Programa Projovem Campo 
Saberes da Terra, Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 
do campo. Este último, segundo Molina (2015), se destina à formação de professores 
para a docência multidisciplinar, por meio de uma matriz curricular organizada por áreas 
de conhecimento: artes, literatura e linguagens; ciências humanas e sociais; ciências da 
natureza e matemática; ciências agrárias. Os cursos são ofertados por universidades 
federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Desta forma, a perspectiva da Educação do Campo compreende o espaço em 
questão como um recorte facilmente delimitado, representando uma contraposição aos 
ambientes urbanos. Ao apresentar-se como um conceito para pesquisadores, 
movimentos sociais e, inclusive, para o Estado, esta proposta pedagógica fortalece a 
construção de uma imagem tradicional do campo, como local de fácil categorização e 
resistente às influências urbanas. Contudo, tal representação do rural não é um 
consenso no meio acadêmico. 

Os trabalhos de pesquisadores como José Eli da Veiga (2004), Manoel Correia 
de Andrade (2002), entre outros, permitem refletir acerca da heterogeneidade deste 
recorte espacial. Esta perspectiva se reforça quando incluímos às análises as 
contribuições de Milton Santos acerca das características e elementos que permitem 
apreender o espaço em um conceito. Sobre esta perspectiva, e a forma como ela 
representa uma contraposição ao rural apresentado pelo paradigma da Educação do 
Campo, veremos a seguir. 
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CAMPO: DIFÍCIL DEFINIÇÃO  

 
Algumas pesquisas apontam para a presença de um senso comum em torno 

dos discursos sobre o rural no Brasil. Para além de um espaço facilmente definido, estas 
produções explicitam a complexidade destes locais, chegando inclusive a questionar sua 
categorização enquanto ‘campo’. Alguns conceitos nos permitem compreender melhor 
as razões pelas quais isso ocorre, e um deles é o de espaço, detalhadamente discutido 
por Milton Santos. Em A Natureza do Espaço, o geógrafo explicita as características que 
compõem este elemento e, mesmo que a obra em questão não trate exclusivamente 
sobre o rural, ela permite apreender os fenômenos que contribuem para a dinamicidade 
destes territórios. 

“Um conjunto indissociável, de sistemas de objetos e de sistemas de ações” 
(SANTOS, 2006, p.11), assim o geógrafo define o conceito de espaço em sua obra. Como 
sistema de objetos, podemos entender como aquilo que é utilizado pelo homem 
permitindo ampliar sua capacidade de transformação do território por ele ocupado; o 
sistema de ações, por sua vez, é a materialização das intenções sociais que buscam 
transformar a natureza do território, artificializando-o, além de está relacionado 
também à fabricação de novos objetos. Assim, 

 
De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão 
as ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos 
novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço 
encontra a sua dinâmica e se transforma (SANTOS, 2006, p. 39). 

 
O autor dá continuidade às suas análises destacando sempre a dinamicidade 

como característica presente na constituição do espaço. Os sistemas de objetos e ações 
se concretizam por meio de um sistema de técnicas, que “são o conjunto de meios 
instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo 
tempo, cria o espaço” (SANTOS, 2006, p. 16). Portanto, entende-se por técnica as 
diferentes formas com as quais o homem transforma o território que ocupa e constrói 
sua vida, seja através da produção de alimentos, energia, produção de bens, as relações 
que estabelece com seus iguais, as formas de informação, discursos, ideias etc. (SANTOS, 
2006, p.115). 

As técnicas também são históricas, ou seja, elas se transformam ao longo do 
tempo e em diferentes velocidades, a depender da maior resistência ou aceitabilidade 
de determinados territórios ou grupos. É natural, por exemplo, que o surgimento de 
novas formas de pensar, vestir, se comportar, produzir, repercute em diferentes efeitos 
sobre os indivíduos: resistência de uns, aceitabilidade por parte de outros. Lembremos, 
por exemplo, das diversas formas de expressão do conflito de gerações. 

Portanto, é impossível conceber o espaço sem a presença humana e as 
consequências desta sob o território ocupado, uma vez que “o espaço reúne a 
materialidade e a vida que o anima” (SANTOS, 2006, p. 38). Desta forma, ao transformar 
o ambiente no qual se encontra por meio do uso e criação de novos objetos o homem 
contribui para uma das mais importantes características do espaço: sua dinamicidade. 
Temos, assim, um conceito que expressa mais que uma simples delimitação territorial, 
mas uma complexa rede de elementos interligados, interagindo de acordo com 
diferentes finalidades. 



24 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Dito isto, ao estabelecermos o que comumente é categorizado enquanto 
‘campo’ como um recorte espacial, torna-se fácil apreendê-lo como um local de 
constante transformação ao longo do tempo. Trata-se de um território que recebe uma 
diversidade de influências. Estas, por sua vez, são fruto da interação e da 
interdependência territorial. 

A interdependência territorial pode ser observada nas relações que se 
estabelecem entre cidades, vilarejos, assim como entre ambientes urbanos e rurais. 
Basta imaginar, por exemplo, o fluxo de pessoas e mercadorias que relacionam estes 
diariamente. As cidades são abastecidas por mercadorias primárias produzidas, em sua 
maior parte, em locais categorizados como rurais; em contrapartida os centros urbanos 
atraem os povos do campo na medida em que representam um local de fornecimento 
de serviços relacionados à saúde, educação, etc.. E uma infinidade de outras trocas é 
efetivada entre estas diferentes localidades: idéias, recursos, mão de obra, matéria-
prima, paradigmas comportamentais. O campo, deste modo, não pode ser 
compreendido isoladamente, como uma ilha bucólica sempre resistente aos avanços da 
urbanização. 

Portanto não é possível compreender as ligações territoriais sem uma 
apreensão da forma como os indivíduos se relacionam em sociedade. Na perspectiva 
historiográfica, Chartier (1990) compreende esta como uma “formação social onde se 
definem de maneira específica as relações existentes entre os sujeitos sociais onde as 
dependências recíprocas que ligam os indivíduos uns aos outros engendram códigos e 
comportamentos originais (CHARTIER, 1990, p. 93). Ou seja, para o historiador, tais 
relações são marcadas pela troca de influência, fazendo com que os indivíduos 
carreguem marcas da sociedade na qual estão inseridos; ao mesmo tempo, eles também 
são produtores de referências, portanto possuem relativa autonomia e capacidade de 
transformar o ambiente social no qual se encontram. Acrescente-se que este processo 
comumente é marcado por disputas e tensões entre diferentes visões de mundo que 
buscam se estabelecer frente às demais. 

A leitura de Norbert Elias também permite compreender esta conjuntura de 
interdependência. Para tanto, o sociólogo utiliza o conceito de configuração, 
apresentada como “uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e 
interdependentes” (ELIAS Apud VIANNA, 2006, p.1). Destarte, se os indivíduos, por meio 
de sua ação transformadora, são parte constitutiva do espaço ao transformá-lo e dar-
lhe vida, e se encontram em meio a uma rede de interdependência, então o espaço 
tende a ter as mesmas características da sociedade: interdependência e dinamicidade. 

Deste modo, as interações que são estabelecidas entre diferentes locais por 
meio de uma divisão territorial do trabalho, conforme Santos (2004), contribuem para 
sua permanente reconfiguração. Neste sentido, falar sobre ‘campo’ no Brasil significa 
refletir sobre algo de difícil definição, visto que o recorte em debate possui diferentes 
representações, a depender da corrente teórica que permeia o olhar sobre o tema. Se 
por um lado é presente a defesa do campo como local de especificidade, contraposto 
ao ambiente urbano, por outro são desenvolvidos trabalhos que chegam a questionar 
sua existência na configuração territorial brasileira. Ao tratar-se de um recorte espacial 
que recebe influência contínua e se encontra em constante mutação, o que podemos 
definir como ‘campo’? 

Contribuições de pesquisadores como Manoel Correia de Andrade e José Eli da 
Veiga levantam esta problemática. Para o primeiro a impossibilidade de apreensão do 
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rural em um campo conceitual é presente devido à diversidade natural e cultural 
brasileira. Para Andrade (2002), “a extensão territorial do Brasil dificulta a apresentação 
de um quadro onde sejam definidas as formas e as funções da propriedade agrária” 
(ANDRADE, 2002, p. 5).   

Por sua vez, Veiga (2004) relata a multiplicidade de funções que passaram a 
serem atribuídas a estas localidades, configurando uma conjuntura de reconstituição, 
reformulação. Para o autor, a existência de ambientes contrapostos à urbanidade passa 
a ocorrer, nas últimas duas décadas, também como uma resposta a uma determinada 
demanda por um distanciamento temporário dos problemas resultantes da vida nas 
grandes cidades. Trata-se, portanto, de  

 
[...] uma atração, que resulta basicamente do vertiginoso aumento da 
mobilidade, com seu presente leque de deslocamentos, curtos ou 
longos, reais ou virtuais. A cidade e o campo se casaram: enquanto ela 
cuida de lazer e trabalho, ele oferece liberdade e beleza (VEIGA, 2004, 
p. 2). 

 
Veiga (2004) afirma ainda que para Henri Lefebvre, em 1970, as transformações 

decorrentes da interação entre os ambientes urbanos e rurais iriam repercutir na 
completa supressão deste pela preponderância dos elementos urbanos. Ou seja, o 
filósofo acreditava que o processo acarretaria em um completo desaparecimento do 
campo e sua transformação em áreas urbanizadas. Contudo, Veiga (2004) enfatiza que 
o fenômeno observado tem sido não a extinção, mas a ressignificação do rural em 
decorrência de novas demandas. 

 Observe-se, por exemplo, a existência de diversas novas funções atribuídas a 
estas localidades, “seja o espaço para o lazer, o desenvolvimento da agricultura familiar, 
a prática de esportes, a produção agro-exportadora, ecoturismo, etc.” (CARMO, 2016, 
p. 48). Ao apresentar o campo como local atribuído de novas funcionalidades, para além 
da produção agrícola e fornecimento de produtos primários, José Eli da Veiga reafirma 
tanto a interdependência territorial, quanto as transformações que esta repercute nos 
territórios. 

Outro fator problemático à afirmação de uma especificidade camponesa é a 
ausência de critérios técnicos para a categorização dos territórios enquanto ‘campo’. 
Veiga (2004) trata a conjuntura brasileira como peculiar, uma vez que o entendimento 
sobre o processo de urbanização no país é prejudicado devido o Estado considerar 
urbana toda sede de município ou distrito sem levar em conta suas características 
estruturais. Ou seja, mesmo que os habitantes de determinados “municípios” ocupem 
um território com características rurais, eles são contados como populações urbanas, 
pois habitam áreas que passaram por um processo de emancipação política (VEIGA, 
2004, p. 15). Tal situação dificulta a construção de uma análise territorial e expõe a 
fragilidade do conceito de campo na conjuntura brasileira. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, observa-se a existência de duas diferentes perspectivas nas 

pesquisas sobre o rural no Brasil. A primeira, marcada principalmente pela luta e 
implantação de uma Educação do Campo, caracteriza o território enquanto local de 
especificidades, cuja população passa a ser detentora de uma identidade em comum, 
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marcada por uma cultura camponesa, distinguindo-a dos habitantes e da vida das zonas 
urbanas. A segunda apresenta as contradições presentes nas concepções construídas 
com base na afirmação de uma identidade camponesa. Destaca-se ainda que com a 
inclusão das contribuições do espaço enquanto conceito apreendido por Milton Santos 
é possível captar as fragilidades presentes na concepção do campo segundo o 
paradigma da Educação do Campo; assim como na representação que o coloca como 
um dos lados da (errônea) dicotomia campo-cidade. 

Contudo, desde a consolidação da Educação do Campo no Brasil nos anos 1990, 
através de uma variedade de políticas públicas pensadas em consonância com uma 
reivindicada identidade comum camponesa, tal perspectiva tem ganhado espaço no 
ambiente acadêmico; hoje principalmente por meio dos cursos de Licenciatura em 
Educação do Campo. Congressos, grupos de pesquisa, monografias, teses e dissertações 
têm se dedicado a afirmação do campo como território delimitado, e envolto em 
especificidades que o difere dos espaços urbanos. 

Porém, a complexidade envolta na categorização territorial brasileira expõe a 
importância da problematização de determinadas representações do rural presentes 
nas universidades. O problema deve ser analisado no espaço empírico das academias, 
para que se possa compreender em que medida tais licenciaturas refletem a 
dinamicidade dos locais que serão atendidos pelos profissionais por elas qualificados. 
Esperamos, assim, lançar luz para uma futura pesquisa. 
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POSSIBILIDADES PARA UM PENSAMENTO ESPACIAL FORMATIVO PLURAL DOS 
PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

 
Jocivânia Fernandes do Nascimento3 

Fábio Rodrigo Fernandes Araújo4 

 
RESUMO: Este trabalho propõe discutir sobre quais saberes metodológicos, podem 
estar resignificando o sentido de se ensinar geografia, por meio de um pensamento 
espacial formativo plural de seus professores, que pode ser construído entre objetos 
tradicionais- quadro negro, e aportes geosofiloficos de Yi-Fu Tuan, Milton Santos e 
Geografias Feministas. Desta forma, utilizamos uma análise interpretativa de textos dos 
anos de 2001 a 2017, que argumentassem sobre uma geografia escolar criativa e 
comunicativa, através da utilização de discursos e metodologias, que promovessem o 
entendimento dos agentes educacionais, sobre o espaço-tempo que vivem, e de como 
ele pode ser habitado e transformado, além do âmbito escolar. Pois no mundo 
contemporâneo o constante assédio dos veículos de comunicação (televisão, internet, 
rádio), põe na ordem do dia a superação das metodologias de ensino tradicional. O 
advento da globalização e das tecnologias digitais passaram a exercer nos indivíduos um 
deslumbramento de possibilidades e um mundo de benesses estaria ao alcance de 
todos, a internet possibilitaria o acesso a todo o tipo de informação em apenas um 
toque, estando disponível a todos este acesso de descobertas sobre o mundo. 
Entretanto, este encantamento não atende a todas as necessidades e demandas que a 
população anseia afetando sobremaneira as condições em que estas vivem. Parte 
consegue seu acesso limitado enquanto os demais permanecem a margem, por muitas 
vezes excluídos, passando estes a depender, não raras vezes, da caridade da 
comunidade em que estão inseridos e/ou do próprio Estado através de programas 
sociais assistencialistas que amenizam, mas não resolvem os problemas. Diante deste 
cenário, o anseio das pessoas na busca de novos espaços, pode as excluir cada vez mais. 
Então, nos perguntamos o que podemos extrair das discussões sobre a sustentabilidade, 
a paz entre os povos, respeito às diferenças sociais e culturais, a educação como direito 
a todos, e demais temas pertinentes sobre a humanidade. A globalização e suas 
respectivas tecnologias ao mesmo tempo que aproximam uns, acabam que por afastar 
os demais das possibilidades de uso e acesso a bens produzidos, oportunidades de 
trabalho e renda e, principalmente, ao acesso à educação de qualidade. A nova 
configuração socioeconômica gera os mais diversos desafios de pensar e repensar o 
papel da educação e por conseguinte do educador, desafiados hoje pelas escolas 
necessitarem de novos paradigmas frente à globalização e seus avanços tecnológicos, 
onde a prática tradicional não tem mais lugar no momento presente. No entanto, 
grande parte das escolas ainda carecem de tecnologias de ponta para atender as 
expectativas e demandas que a atualidade requer. Os professores, em especial os das 
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escolas públicas, trabalham com um pé no passado e outro no futuro para poderem, aos 
poucos, sobrepujar a defasagem, atrasos e promover condições no mínimo adequadas 
para prepararem seus alunos frente os diversos desafios impostos pela 
contemporaneidade. O levantamento desse panorama foi de suma importância, pois 
permitiu visualizar a busca de abordagens diferenciadas para o ensino de Geografia, de 
modo que este se torne mais dinâmico e atraente, sempre com vistas a possibilitar o 
exercício da cidadania. 
 
Palavras-chave: Ensino. Metodologias. Pensamento espacial formativo.  
 
INTRODUÇÃO  
 

A discussão sobre a metodologia de ensino, hoje, assume novas formas em vista 
da compreensão que se tem da relação conteúdo-forma no cotidiano da sala de aula e 
do entendimento do que instrumentaliza o professor. 

Assim como em todas as disciplinas na escola pública, também na Geografia, 
percebe-se uma tendência à continuidade da utilização de métodos tradicionalistas no 
processo ensino-aprendizagem calcado na assimilação acrítica, na 
memorização/repetição dos conhecimentos mesmo com avanços nas teorias de 
aprendizagem e na própria sociedade de modo geral. Apesar de as escolas gradualmente 
serem abertas para as novas tecnologias, o que se observa é que o uso adequado das 
novas tecnologias não ocorre, o que prova que simplesmente disponibilizar essas 
tecnologias na escola não é suficiente. Uma vez que as diversas abordagens sobre a 
educação, mesmo estas fundamentadas, não conseguem ser suficientes frente as 
complexidades da práxis e dos problemas que acabam surgindo no dia a dia. Os desafios 
são apresentados constantemente, sejam por novos ou antigos, exigindo soluções ou 
alternativas de superação.  

Diante deste cenário, este trabalho propõe discutir sobre quais saberes 
metodológicos, podem estar resignificando o sentido de se ensinar geografia, por meio 
de um pensamento espacial formativo plural de seus professores, que pode ser 
construído entre objetos tradicionais- quadro negro, e aportes geosofilosóficos de Yi-Fu 
Tuan, Milton Santos e Geografias Feministas. 

Desta forma, utilizamos uma análise interpretativa de textos dos anos de 2001 a 
2017, que argumentassem sobre uma geografia escolar criativa e comunicativa, através 
da utilização de discursos e metodologias, que promovessem o entendimento dos 
agentes educacionais, sobre o espaço-tempo que vivem, e de como ele pode ser 
habitado e transformado, além do âmbito escolar. 

Por isso, nos questionamos permanentemente a qualidade da educação e sua 
eficácia, atribuindo-se a culpa ao sistema, aos estabelecimentos de ensino e ao 
professor. Sabemos que frequentemente a culpa recair sobre o professor. Mas 
precisamos entender também que a responsabilidade é, também, e em mesma 
proporção do Estado, das instituições e das comunidades escolares. No entanto, cabe 
ao professor, desempenhar um papel que lhe cabe, com atitude, eficiência, 
comprometimento, ética, dedicação e responsabilidade, competências estas 
necessárias para o atendimento as demandas das diversidades que lhe são impostas no 
cotidiano escolar.  
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Um ponto importante a ser referenciado nos diz a respeito às competências e 
habilidades necessárias ao professor no trato com os alunos, a serem desenvolvidas em 
sala de aula. Sabemos que não é fácil para o professor conhecer a realidade de cada um 
dos seus alunos, mas é preciso que este ao menos saiba qual o contexto em que seus 
alunos estão inseridos podendo facilitar o preparo das aulas e a elaboração dos objetivos 
pretendidos.  

Aproveitar-se de todos os recursos materiais e ferramentas pedagógicas 
disponíveis tendo presente que a evolução digital que move o mundo do conhecimento 
na internet permitiu, com a informatização nas escolas, um leque de possibilidades, 
desafiando o professor a fazer o uso das tecnologias, dominando seus recursos e 
explorando suas possibilidades.  

Se faz necessário criar e inovar as diversas situações de aprendizagem de acordo 
com o perfil da turma. Traçar objetivos claros e consistentes de forma que se evite os 
achismos, incoerências e falta de seriedade quanto a abordagem dos conteúdos, de 
maneira que tire a falta de motivação e interesse dos próprios alunos na busca pelo 
conhecimento. Isso fará uma grande diferença ao ensinar, promovendo uma 
aprendizagem mais significativa.  

Uma visão mais ampla do professor apresenta-se, como uma possibilidade real 
de mudança, visto que, sua prática é, e sempre será, o fator fundamental e 
determinante na aprendizagem dos alunos e das suas diversidades e complexidades. A 
prática reflexiva é necessária para se haver uma mudança efetiva de paradigma 
rompendo-se, assim, com o trabalho conservador e rotineiro, que desmotiva o professor 
e por conseguinte seus alunos.  
 
OS TEMPOS NOVOS  
 
 A globalização e as tecnologias digitais passaram nas últimas décadas a exercer 
nos indivíduos uma magia encantadora, que por meio delas todas as portas e 
oportunidades se abrissem, se mostrando um mundo que beneficie a todos por estar ao 
alcance de cada um. Sabemos que a internet, viabiliza acesso ilimitado a informação e 
conhecimento, esse advento se mostrou para muitos como o remédio ou a salvação 
para muitos males que a sociedade enfrenta e como a janela para a descoberta dos 
diversos mistérios que há no mundo. Por outro lado, está tão magnifica magia não 
atente por assim dizer as necessidades e suprir as demandas que atinge e afeta 
sobremaneira em que grande parcela da população vive e sobre as suas condições.  
 É fato que a globalização e as tecnologias aproximam uns, ou mesmo tempo em 
que afastam os demais de acessarem oportunidades e de usufruir dos bens e materiais 
produzidos, acesso ao trabalho, renda e principalmente, no acesso à educação de 
qualidade. Essa nova configuração socioeconômica, gera os mais diversos arranjos e 
desafios a educação, e a faz repensar qual é o seu papel, e a do professor, a pensar sobre 
suas prioridades quanto ao desenvolvimento pleno do ser humano. 
 Hoje o desafio do professor está no seu ambiente de trabalho, uma vez que, as 
escolas carecem de novos paradigmas frente à globalização e os avanços tecnológicos 
nos diversos setores da sociedade. Eis que apenas a prática tradicional já não possui 
lugar no momento presente. Mas, sabemos que as nossas escolas ainda necessitam de 
tecnologias de ponta para atenderem as expectativas e as demandas que a nossa 
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atualidade requer, bem como a capacitação necessária para que o professor possa 
utiliza-la. 
 Sabemos que os professores, principalmente os das escolas públicas, exercem 
suas funções de trabalho com um pé no passado e o outro no futuro para que assim 
possam, mesmo que aos poucos, superar ou amenizar os atrasos e defasagens e 
promoverem assim a existência de condições mínimas adequadas para que seus alunos 
se preparem diante dos desafios que a contemporaneidade impõe. Conforme Gatotti 
(2000) os sistemas educacionais ainda não conseguem avaliar suficientemente o 
impacto da comunicação e da informação sobre a mente, e que ainda trabalhar com os 
recursos tradicionais não apelam e não impactam as crianças e jovens. Para o autor, a 
função da escola será, cada vez mais, a de ensinar a pensar criticamente, e para que isso 
se concretize é necessário dominar mais metodologias e linguagens.  
 Entendemos que os sistemas educacionais não conseguem e não podem 
prescindir das ferramentas que movem a vida pessoal e profissional das pessoas. Para 
uma educação voltada as diversas configurações que se apresentam, sejam estas sociais, 
culturais, econômicas, tecnológicas ou de conhecimento, deverá fazer uso responsável 
das novas tecnologias, aspirar apenas o que for melhor. 
           
O USO DO QUADRO-NEGRO 
 
 O quadro-negro já foi e ainda é em muitos lugares e escolas do nosso país o 
principal e um das únicas metodologias que os professores possuem para trabalhar em 
sala de aula com seus alunos. Em alguns casos esse fato é aceitável pelo simples motivo 
de na maioria das escolas elas não disporem de outros materiais para trabalhar com 
alunos, já que muitas das vezes são escolas carentes que mal recebem recursos do 
Estado, e quando recebem mal dá para comprar o básico das matérias necessárias à 
escola. Já do outro lado algumas escolas e consequentemente professores mal se 
preocupam com o ensino e a educação fazendo nada ou quase nada para que ela como 
instituição melhore e traga para os alunos uma boa formação. 
 Muitos professores da educação básica se acomodam e se voltam apenas em 
utilizar o quadro-negro, parecendo que este é a única forma ou alternativa de transmitir 
os conteúdos aos seus alunos. A acomodação [...] é apenas caminho para a inserção, 
que implica decisão, escolha, intervenção na realidade (FREIRE 2011, p. 75), este fato é 
muito preocupante, pois no mundo em que vivemos, existe muitas outras metodologias 
e práticas de ensino que podem ser aplicar aos alunos não apenas no ensino de 
Geografia como nas demais disciplinas existentes. 
 Às vezes uma simples musica um vídeo, um jornal ou mesmo um cartaz, se pode 
utilizar de diversas formas no intuito de transformar uma aula dita chata, onde está se 
limita em copiar e decorar, pode se tornar uma aula diferente, boa e bastante 
instigadora do pensamento e conhecimento que os alunos têm, pois de acordo com 
Freire (2011):  

 
Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à 
vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática 
educativa. Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando 
em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de 
abertura ao outro como objetivo da reflexão crítica deveria 
fazer parte da aventura docente. A razão ética da abertura, seu 
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fundamento político sua referência pedagógica; a boniteza que 
há nela como viabilidade do diálogo. (p.132-133). 
 

 Os docentes não devem se voltar apenas a metodologias antigas, mas que possa 
também se utilizar de tantas outras disponíveis no intuito de melhorar o que já se existe. 
Sabemos a importância que o quadro ainda tem para com as aulas, mas não devemos 
nos limitar somente a ele, pois se tem a capacidade de transmitir juntamente com 
outros métodos e dinamizar a aula. Segundo Antunes (1997): 

 
O quadro negro é importante e não existe aula bem planejada 
que não o utilize com sabedoria, mas constitui erro primário 
“grudar-se ao mesmo” como quem fala apenas para um público 
distante. Dê aula com um olhar no quadro e dois nos alunos. 
Olhos nos olhos não é apenas síndrome de paixão, é 
procedimento didático de imenso valor. (p. 27).  
 

 Percebemos que o quadro-negro é importante, mas não se deve limitar apenas 
a este, para ser um bom professor, ele precisa oferecer o máximo de recursos a seus 
alunos. Da mesma maneira que não se imaginava, no século XX, um professor sem 
quadro-negro, no século XXI não se pode conceber um professor que não utilize os 
recursos modernos que facilitam o aprendizado, como televisão, computador, vídeo, 
programação visual, informática. 

Além disso, ele precisa se adaptar à nova dinâmica com a qual o conhecimento 
avança em uma velocidade nunca ocorrida no passado. O conteúdo que ele conhece e 
transmite exigirá uma nova formação, porque o conhecimento hoje evolui de maneira 
muito mais rápida do que há pouco tempo. O professor era a pessoa que conhecia 
determinado assunto e possuía uma habilidade inata ou adquirida para usar sua fala, 
seu quadro-negro, sua memória, talvez um pouco do seu carisma, para transmitir 
conhecimento aos alunos. Até recentemente, evoluíram muito pouco o quadro-negro e 
o conteúdo do seu conhecimento. 

Os professores terão de mudar muito mais do que mudaram quando o uso do 
quadro-negro começou a se generalizar. Diz-se que foi um escocês, James Pillans, 1778-
1864, que inventou o quadro-negro e o giz colorido, para ensinar Geografia.  Não se 
pode imaginar o aprendizado da Geografia sem os desenhos no quadro. O mesmo 
acontecerá no futuro: não se poderá imaginar o aprendizado de idiomas, Física, Biologia 
ou qualquer outra disciplina, sem os recursos que a teleinformática oferece. 

É preciso que aconteça urgente, uma mudança na forma de ensinar, aceitando-
se as novas tecnologias, resgatando o interesse dos estudantes pelo aprendizado. 
Tecnologias devem apoiar o professor, e não atrapalhar, pois se o professor não dominar 
o recurso, pode se perde durante a aula e perder um tempo valioso. Mas também há 
risco do educador se acostumar tanto com a tecnologia a ponto de perder a capacidade 
de dar aula sem ela. Para se reformar e se adaptar ao uso dos sistemas de computação, 
o professor deixará de ser um artesão da transmissão do saber, baseado apenas na sua 
própria capacidade, e trabalhará em grupo, com programadores visuais, analistas de 
sistema, profissionais de informática e outras especialidades. Resta à escola se abrir para 
essa novidade e colher em curto prazo grandes resultados, no que se refere ao ensino-
aprendizagem de seus alunos.  
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 Por muito tempo o que apenas se pretendia do professor era que além de 
dominar seus saberes inerentes e restritos apenas ao seu campo de estudo, ou seja, sua 
disciplina. Mas nos dias de hoje, sabemos que os saberes se vulgarizam, a mídia, advinda 
das novas tecnologias, nos permite informações instantâneas. Mesmo sendo 
considerada como conhecimento, estas informações muitas das vezes se trata apenas 
do senso comum. No entanto, não quer dizer que o professor não possa valer-se dessas 
informações. Ao contrário, deve utilizá-las como forma de introduzir o conhecimento 
acerca do assunto, tendo em vista que é o que o aluno normalmente traz de seu meio. 
O uso destas informações como elemento inicial permitirá que o professor reflita, 
mediei e introduza de forma critica o conhecimento cientifico, interagindo e 
oportunizando ao aluno um aprendizado significativo sobre o tema.  
 O professor assumi assim seu novo papel da sua função, embora os alunos da 
atualidade serem filhos da globalização, da tecnologia, e da internet e que precisam 
superar os insucessos, as desigualdades e usufruir o que é socialmente construído e 
oferecer o que lhe é de direito. Sabemos que a criatividade dos alunos depende do 
estimulo que estes recebem do professor. Pois nossa realidade requer novas formas de 
ensinar e aprender, é fato que o passado teve sim seus méritos e quando avaliamos este 
criticamente nos possibilita um melhor entendimento e significado e a importância de 
algumas permanências e a necessidade de superar outras.  
 A competência permite ao profissional escolher os recursos necessários para 
cada situação nova que se apresenta, assim como aprimorar ou priorizar determinados 
conhecimentos de maior relevância visto ao momento histórico em que se encontra. O 
conhecimento em relação ao aprendizado pode fazer a diferença entre o professor que 
apenas transmite e aquele que permite que o aprendizado se dê por meio das próprias 
ações sobre os objetos do mundo.  
 Sendo que não há nada mais que edificante é poder estudar e entender os 
conhecimentos científicos envolvidos por meio de estratégias inteligentes, instigantes e 
desafiantes. Possibilitando ao aluno diferentes leituras e releituras, fundamentadas na 
materialização da aprendizagem.  
 O mais importante do que conhecer os conteúdos específicos e contextualizá-
los, é necessário conhecer de que forma se aprende para que o professor possa fazer o 
aluno aprender a aprender.  
 É necessário que deixamos o espaço escolar da sala de aula ser apenas um 
espaço de cobrança e passar a ser um espaço de diálogo. Onde o professor deixe de ser 
apenas um transmissor de conteúdos prontos e acabados, mas que estes sejam 
questionadores e instigadores de respostas, aquele que orienta o aluno na busca por 
conhecimentos e na construção de significados que se ajustem melhor ao mundo em 
que vive ou onde buscam viver. 
 Vislumbrar o espaço para além das quatro paredes da sala de aula, transcender 
o espaço dos muros escolares e se espraia por outros mundos. Haverá um vasto e 
inexplorado espaço de aprendizagem que serão conquistados, e não somente pela 
obrigatoriedade, pela exigência da sociedade ou pelas necessidades do mercado de 
trabalho. Essas mudanças farão com que o professor viabilize a seu aluno conteúdos 
relevantes, tornando o aprendizado prazeroso, usando o seu potencial, o 
desenvolvimento de competências e as habilidades necessárias para a superação e autor 
realização.  



34 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 Conforme Bordenave e Perreira (2001) as novas formas de ensinar pois os 
tempos são outros, o mundo mudou, a família mudou, a sociedade e o conhecimento 
se vulgarizou. Não havendo outra alternativa ao professor a não ser se ajustar a esse 
novo tempo buscando esses objetivos educacionais que podem ser cognitivos, afetivos 
ou motores, cujos propósitos sejam, desenvolver o conhecimento e as habilidades 
intelectuais, desenvolver atitudes, valores e ações que promovam a conquista da 
cidadania.  
 
TUAN E OS SENTIDOS ESPACIAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA 
 

Considera-se com a epistemologia cultural humanística de Yi-Fu Tuan, que as 
disciplinas de práticas de ensino das geografias humanas e físicas, podem a vir precisar 
em suas particularidades, tanto de componentes estruturais como empíricos, de 
saberes que visem entender o sentido existencial e não somente pragmático do espaço, 
a ser assim atribuído na geografia escolar, por intermédio dos horizontes conceituais e 
multidimensionais do pensamento deste autor. 

Para isso, trata-se de hierarquizar seus termos e denominações espaciais de 
geografia humanística, mediante a potencialização destes em relação a uma 
geograficidade que ensina, como também dinamiza a identificação dos professores que 
estão porvir, não pela aparência, mais sim pela essências de oportunidades, olhares e 
opiniões profissionais. Pois desta maneira, eles o levam a considerar os saberes 
docentes/discentes da citada ciência, como meio de inovar, seja no processo, percurso 
ou interpretação do fazer espacializante da sala de aula. Indicando com isso, a 
estabilização de um continuo de viagens por tempos e mundos, aos mapas, regiões 
desconhecidas, como também geografias sentimentais (ONFRAY, 2009, p.111), no 
acontecer formativo, o qual não poderá estar ligada a uma lógica producente, tanto de 
objetos como de textos mecanicistas do ensino geográfico.  

Nesta acepção, a categoria tuaniana de corpo (TUAN, 1983, p.39-57) pode ser  
compreendida como um esquema de orientação dos seres falantes, como também 
moventes da ação educativa, no que concerne ao tipo de espaço escolar que eles se 
dirigem, na totalidade de sua práxis docente na universidade e além dela, por meio dos 
tipos de deslocamentos e posturas valorativas que se inserem nele, tendo deste modo, 
como exemplos do autor: o que é alto e baixo; estar em pé ou deitado e também o que 
se localiza na centralidade e na periférica no pensamento espacial escolar, indo neste 
acordo, pelos diversos tipos de ambientes escolares, seja pela postura de frente-traz ou 
direita-esquerda, o qual são pontuadas por substantivos relacionais, tanto quanto por 
advérbios de lugar que ele ocupa ou pronomes pessoais e demonstrativos. 

No caso das habilidades espaciais (TUAN, 1983, p.76-85)  elas são exteriorizadas 
como os hábitos, campos e subcampos práticos do conhecimento espacial dos 
professores em formação, que devem ser tentados a serem vocacionalizados por seus 
orientadores de cursos e oficinas docentes, no que concerne ao como eles poderão 
relacionar de si para o aluno, o reconhecimento tanto ambiental como perceptivo que 
tem de mundo, com a ajuda tanto de conhecimentos conscientes como inconscientes 
de localização, a estarem assim apreendidos por experimentações sensoriais e visuais. 
Podendo este referido termo, a estar sendo aplicado como fator de inclusão dos sujeitos 
da educação geográfica, no que concerne a uma mobilidade aos lugares e suas 
amplitudes, velocidades de existência e contextos de conhecimento específicos. 
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Por sua vez, a topofilia (TUAN, 1980, p.107) corresponde ao referencial emotivo 
que o sujeito educador tem para com o seu universo prático, mediante os meios 
ambientes materiais e simbólicos que a este é inerente. Sendo este fator, um enunciado 
de alteridade espacial dos seus agentes, que é baseado em alterações devidas aos 
modos de intensidade e expressão, tanto estética como sensorial, em sua respectiva 
relação com os lugares, seja aqueles que aprende ou ensina geografia. 

Logos, estes três elementos poderão ser ponderados de acordo com os sinais 
afetivos – elementos imaginativos e discursivos metafóricos, tanto dos cenários de 
pensamentos como dos seus espaços de interação, dentro das disciplinas especificas-
formativas de professores, aos cursos de licenciatura em geografia, que é mediatizada 
por ideias, o qual são considerados por tensionamentos e conceituações metafóricas 
(TUAN, 1978). E as imagens segundo uma interpretação a partir de Tuan (1975, p.209-
211), criam outras realidades geoeducacionais, por de mapas mentais, enquanto 
articuladores de direções ao que é estranho no território escolar; das possiblidades a se 
compreender os mais variados comportamentos espaciais do universo escolar; 
memorização dos fenômenos, coisas e pessoas que proporcionam uma melhor práxis 
docente; esquematizações e reconhecimentos dos conteúdos e suas simbologias, como 
também este ajuda no explicar os imaginários geográficos dos professores em formação, 
no tocante aos seus instrumentais didáticos e perceptivos de mundo. 
 
SANTOS E AS SUAS IMPLICAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS PARA UMA FORMAÇÃO 
ESPACIAL PLENA DO EDUCADOR GEOGRÁFICO 
 

 Pode-se perceber no pensamento miltoniano, que não há visibilidade de escritos 
pontuais sobre o ensino de geografia, porque para isto, Milton Santos evidência 
implicitamente nas suas obras, termos e eixos conceituais, os quais tem como função, 
estarem mediando estudos e investigações geoeducacionais entorno de tematizações 
sobre espaço, cidadania, globalização, urbanização, território, economia e naturezas do 
conhecimento geográfico. 

Por isso, Santos (2004, p.261-267) intenciona nos seus argumentos, que a ciência 
geográfica deve estar voltada para uma formação humana completa, onde seus 
principais agentes – os professores já formados ou em via de conclusão do seu 
desenvolvimento, estão possibilitados interpretarem esta como um conhecimento 
voltado para o futuro,  em que eles como seus observadores, a consideram por meio 
dos meios naturais modificados, do qual assim, todas as realidades são contextualizados 
por épocas de transição, como também de fatos que acontecem globalmente, em vez 
de regionalmente. E também o que pode existir de verdadeiro, falso e estruturalmente 
social no, para e do espaço geográfico, como instância interior e não exterior do homem, 
pelas funções e valores de suas paisagens, formas espaciais, trabalhos, classes e 
tipologias socioeconômicas. 

Indo neste encontro, a horizontes discursivos que problematizam, como também 
possibilitam, a se encontrar uma organização certa das tendências territoriais de ação 
como identificação de bom exercícios epistêmicos da geografia escolar, que estejam 
assim consoante as modernas culturas tecnológicas-cientificas-informativas, a estarem 
pensadas tanto na formalidade como na informalidade das suas estruturas de 
pensamento. Sendo que para isto, ocorre a sua necessária consideração a partir de uma 
“epistemologia existencial, aquela da intersubjetividade, da intimidade, do espaço banal 
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[...] de todos os tempos, do espontâneo, das situações não-regulares” (DANTAS, 2014, 
p.60). 

Na sua obra Natureza do Espaço, Milton Santos (2006, p.74-75; p.158-159; 
p.226) aprecia três noções sobre sua teoria espacial, cujas significações poderão ser 
ponderadas nos estágios de geografia. A primeira seria de totalidade como a unidade 
total de universos, cuja existência se dar pela soma de partes destes ou de outros 
espaços unificados, tanto no universo docente como discente, em suas primeiras 
experiências de contato, na sua integridade, historicização e complexificação ao 
conjunto espacial que fazem parte. O segundo é o meio técnico-cientifico-informacional 
enquanto a lógica temporal do contexto atual, no qual estar inserido as mudanças 
figurativas dos objetos com que ensinam e estão aprendendo geografia escolar, por 
meio de sua simultaneidade técnica e informacional. O terceiro é contextualizar nos 
relatórios e práticas de ensino do estágio, os espaços escolares como conjuntos 
geográficos que são formados por naturezas especificas de objetos e ações, que como 
tal, o estão conduzindo por uma inseparabilidade transitória de momentos, sistemas, 
finalidades e intencionalidades.  

Desta forma, estas particularidades podem pensadas pelos educadores 
geográficos em formação, numa mediação entre as horizontalidades-agrupamento das 
ações humanas e suas cotidianidades e as verticalidades-a transcendência geográfica 
dos atores, serviços e seus atos produtivos (SANTOS, 1998, p.26-27). No uso que pode 
ser revelado dos territórios usados (SANTOS et.al, 2000, p.108) da aprendizagem 
geográfica, tanto como campo de interesses para o sujeito educativo que ali atua uma 
primeira vez, quanto lugar estratégico em que ele adapta suas formas de ensino ao meio 
geográfico presente. Na implementação de oficinas teórico-práticas, que associadas aos 
estágios e disciplinas educativas, formem um sujeito apto a exercer uma cidadania 
territorial, que pode ser exercida na repartição igualitária de recursos e direitos aos 
territórios urbano-rurais (SANTOS, 2007) por, entre e através dos seus ambientes 
escolares. 
 
A CONSTRUÇÃO DE UM PENSAMENTO ESPACIAL-FORMATIVO DOS PROFESSORES DE 
GEOGRAFIA SOB UM PONTO DE VISTA GEOGRÁFICO-FEMINISTA: UMA SÍNTESE 
CONCEITUAL-METODOLÓGICA  
 

As culturais espaciais de formação do professor de geografia, tem como possíveis 
ponderações feministas, considerar as posições de conhecimento como também de 
reconhecimento dos sujeitos escolares que a performática  escrevendo ou praticando, 
no que concerne as diferenças plurais tanto  na didática como nos discursos de pesquisa, 
ao se tratar como estes incluem ai,  as diferenças de gêneros como também os  
pensamentos locacionais destas na hora de dar aula, escrever sua práxis docente ou 
entender as particularidades psicogeograficas de seus alunos. 

Para tanto, na agente de estudos em docência geográfica, deverão ser incluídos 
enunciados sobre o como situar a complexidade de situações e corporeidades étnicas e 
de pensamento dos professores e alunos, aos saberes da geografia escolar, mediante a 
intenção da linguagem proposta para isto, como também que tipos de espaços-tempos 
socioculturais são revelados por mapas, livros didáticos e observações de mundo, a 
estarem dispostos cenicamente nas subculturas dos atores  escolares e seus intercursos 
epistemológicos. 
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Sendo que com Mcdowell (2000), isto é articulado no problematizar das 
questões e soluções sócio espaciais dos fenômenos educativos, por meio da distinção 
que há nas perspectivas interpretativas de seus pesquisadores, no que concerne a 
natureza tanto destes quantos das disciplinas geográficas que os sistematizam 
pluralmente. Dividindo deste modo, as características dos seus agentes, entre sociais, 
biológicas, masculinas e femininas, seja no que é escrito ou vivido por eles, enquanto 
ativos de uma educação geográfica disciplinar. 

Na ótica deste pensamento, Silva (2010, p.40-42; p.50-51) intenciona para os 
pesquisadores desse campo de estudos, que pode ser mensurado a incorporação 
projetiva dos saberes espaciais docentes que são discutidos, tanto nos trabalhos de 
disciplinas de estagio quanto nos trabalhos de conclusão de cursos geográficos, no que 
concerne a que tipo de materialização plural, o corpo que sente e também produz seus 
conhecimentos significa, seja por diferenças étnicas, posicionais ou cientificas. 
Salientando-se com esta autora, um fazer geográfico nestas pesquisas, no qual dever ser 
incluído a contemplação de seus relatos, como de movimentos simultâneos de 
pesquisador-docente e agentes estudados, a serem coerentes em espaços-tempos de 
igualdade, antes e durante o percurso dos estudos em educação geográfica formativa. 
Num vivenciar constante entre identidades e categorias fluidas e performáticas de 
gênero, raça, religião, classe, idade, opção sexual etc. 

Por subsequência, adota-se a reflexão sobre as características das “mulheres e 
feminilidades e identidades femininas, mas também [...] homens, masculinidades e 
identidades masculinas e a relação entre eles [...]estudar aqueles que detêm 
identidades normativas [...] e não somente aqueles que foram outrificados ou 
marginalizados” (LONGHURST, 2014, p.231-232). 

A partir de Rose (1997, p.306-311), a agenda de pesquisa sobre pensamentos 
espaciais formativos do professor, tem como seus situacionismos, argumentos que 
considerem embates e marcações sobre o contexto que ele produzido, como também 
os processos materiais e imateriais de poder que são ali contornados, seja no 
conhecimento acadêmico ou escolar. Aonde deste modo, suas proposições devem ser 
consideradas, tanto por estruturas do que é espacial quanto visual, no que concerne a 
visibilidade das práticas de quem o estar ensinando sobre, como nas diferenças 
identitarias das espacialidades educativas que estar analisando. Sendo que para isto, a 
autora esclarece para este estudo, que dois tipos de estratégias são imperativos na 
reflexividade disto. A primeira é organizar suas formas de poder em micro e 
macroescalas de visibilidade e influência. O segundo é a distribuição dos poderes que 
estão concatenados nas naturezas dos espaços educativos que estudam, enquanto 
constituintes da sua formação geográfica.  

 Em outros termos, Valentine (2007) nos mostra que para substanciamos isto em 
estudos críticos, tanto em política quanto em cultura de saberes docentes, deve-se 
reconhecer e compreender como funciona os sistemas de opressão de seus atores e 
experiências espaciais plenas, em termos raciais, étnicos e sexuais. Para deste modo, 
pode ser considerada uma escrita que envolva a unificação analítica entre categorias, 
conceitos e ações vividas que são referidos a citadas denominações, no que a autora 
chama de interseccionalidade. Ou seja, o modo com que as identificações e suas 
espacializações são construídas ou desconstruídas, num intercruzamento plural, que 
seja teórico, metodológico e empírico nas suas pesquisas, interpretações, como em seus 
atores observados e agentes acadêmicos-escolares. 
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Logo, isso é incluído em dois tipos de fatores de pensamento: a reflexividade 
(MOSS, 2005, p.45-48) e o espaço paradoxal (ROSE, 1993, p.167-172). O primeiro 
concerne a discussão do papel do pesquisar-professor nas pesquisas que ele mesmos 
fazem sobre formação e como ele se insere junto com os sujeitos pesquisados, em 
relações de poder, produção de conhecimento e interpretação de analises, tanto na 
incerteza de autoridade, como na de interação sobre isto O segundo pode ser inerente 
aos espaços escolares interativos – pátios, quadras de esporte e salas de aula, o qual se 
tangenciam em traçados multidimensionais de habitação e locação, tanto por imagens 
como imaginações que são produzidas e reproduzidas através de geometrias da 
diferença-diferentes polos geográficos de identidade racial, étnica e religiosa; o 
paradoxo de ocupar o centro e a margem- o complexo espacial em se estar 
dialeticamente interno a externo as sexualidades previstas nos ambientes escolares-
acadêmicos de formação; o paradoxo de estar dentro do mesmo / outro e também em 
outros lugares – ele considera o sentido próprio das diferenças já descritas, além dos 
espaços específicos as representações e contraditoriedades do masculino e feminino 
dos discursos, ações de didáticas e linguagens espaciais da práxis docente 
iniciatica/continuada. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir destas composições, considera-se que o formar professores de 
geografia, tenha que ser considerado através de um pensamento espacial de 
deslocamento, isto é, uma transitoriedade de metáforas, signos e códigos, que 
conformam os discursos e espaços da geografia escolar, em posicionamentos híbridos 
de imaginação, linguagem e territorialidades identitarias, a estarem assim inscritos em 
aspectos tanto tradicionais como epistemológicos. 

Ademais, está coerência é obtida quando há um fazer geográfico viajante, aonde 
os sujeitos da aprendizagem espacial formativa, ponderam a sua localização nesta, por 
meio dos movimentos que eles acionam nas distâncias, questionamentos e práticas 
imagéticas, tanto de direção como emocional, aos seus próprios meios educativos, o 
qual se articulam entre objetos cartográficos-gráficos e saberes psicogeográficos. 

Nesta intenção, as fronteiras seriam o índice dividido em seções e subcampos 
discursivos, do que são, onde se projetam e como são interacionados entre si, tanto as 
representações como as textualidades espaciais dos discentes-professores, quanto dos 
sujeitos educativos-alunos e equipes pedagógicas, no que concerne a seus espaços 
vividos, paradoxais e didáticos de formação geocultural e comunicativa. 

As bifurcações são as formas dialógicas com que os professores de geografia 
podem subtrair de seus livros, metodologias e orientações de disciplinas práticas da 
docência, um conhecimento espacial, que não somente seja construído para a 
compreensão, mas também seja tangenciado a vocalização, no que concerne as 
diferenças, emergências e planejamentos artísticos, corporais e interpretativos da 
geografia escolar da universidade, escola e casa. 

Sendo que portanto, consideram-se as estradas como a tipologia de aplicações, 
verbos e sinônimos de aprendizagem espacial, que os professores em formação inicial 
ou em novos percursos de didática na geografia, podem corroborar em aula, ao 
utilizarem dois tipos de ação educativas: a interdisciplinar espacial-compreender as 
poéticas dos lugares e paisagens docentes e discentes pela totalidade de movimentos 
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da natureza e mundo urbano; a  libertaria –entender o significado multireferencial dos 
seus direitos e dos sujeitos-estudantes, a uma educação espacial plena de simetrias 
ontológicas, intersubjetivas e desterritorializantes, o qual assim, poderá ser 
intencionada nos domínios da experiência ser e mundo escolar-cultural. 
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O ENSINO DENTRO DAS PENITENCIÁRIAS: Abordagem acerca da Formação 
Profissional do Professor Carcerário e a Eficácia de Ressocialização no Brasil 

 
Vanessa Érica da Silva Santos5 

 
RESUMO: O Brasil alcançou em 2017 a terceira maior população carcerária do mundo 
conforme dados informados pelo Ministério da Justiça, surgindo assim a extrema 
necessidade de implementação de programas de ressocialização, para amenizar o 
problema. Estudiosos afirmam que o estudo é de uma saída para esse processo, tendo 
em vista o baixo grau de escolaridade dos detentos, enquadrando perfeitamente a 
Educação de Jovens e Adultos-EJA. Conforme a Lei de execuções penais (Lei 7.210/84) é 
concedido ao preso o direito à educação, inserindo nesse contexto o papel do professor 
em ambiente carcerário. O objetivo da presente pesquisa se trata de analisar 
teoricamente a formação do professor para lidar no ambiente carcerário, considerando 
as peculiaridades sociais que ali se encontram e refletindo se o ensino está tendo um 
efeito eficaz em seu papel ressocializador. Como embasamento teórico buscou-se 
refletir acerca da legislação que salvaguarda o direito a educação e a doutrina que 
pressupõe a instituição de uma escola reflexiva, avaliando se os professores estão 
preparados para lidar com o referido ambiente e discutindo quais as metodologias 
devem ser aplicadas para trazer efetividade no ensino. Como método de abordagem 
utilizou-se o método dedutivo que partiu do contexto geral do cárcere para o caso 
particular do ensino como forma de ressocialização e o papel do professor nesse 
processo e o método de procedimento o histórico- comparativo, no qual mostrou os 
procedimentos históricos e a comparação com pesquisas já desenvolvidas na área. 
Quanto aos objetivos gerais foi atribuído a explicativa e bibliográfica, identificando os 
fatores que contribuem para confirmar as hipóteses levantadas. Quanto a técnica de 
pesquisa utilizou-se a bibliográfica e documental, para colher os dados, realizando uma 
interpretação sistemática. Partiu-se da premissa que diante dos dados crescentes de 
população carcerária, a educação não estava cumprindo seu papel ressocializador, e a 
partir dessa constatação buscou-se resolver os seguintes questionamentos: Quais os 
empecilhos encontrados pelo professor na educação de apenados? Há uma formação 
profissional adequada para o exercício da profissão no ambiente carcerário? Quais as 
soluções viáveis em políticas públicas para trazer efetividade a este ensino? Concluiu-se 
que o professor encontra dificuldade de formação profissional, dificultando o 
aprendizado por ausência de interesse do aluno, a utilização da sala de aula como 
método de fuga da cela, sem qualquer intenção de aprendizado pelo apenado, 
encontrando também dificuldades de ordem estrutural, por completa ausência de 
suprimentos tecnológicos necessários a execução do ensino. Por fim, concluiu-se que é 
preciso um esforço conjunto de diversas áreas do poder público, que precisa especializar 
o professor do cárcere, e desenvolvimento de pesquisas para compreender a melhor 
forma de abordagem de conteúdo para trazer inclusão na sala de aula, bem como 
oferecer uma estrutura física adequada para só assim trazer efetividade da 
ressocialização como manda a legislação. 
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Palavras- Chaves: Ensino; Cárcere; Professor; Ressocialização. 
 

1- INTRODUÇÃO. 
 
A bandeira da universalização da educação vem sendo implementada pelo 

Estado Brasileiro como uma forma de diminuir as mazelas sociais, oportunizando o gozo 
do direito a educação salvaguardado pela Constituição a todos os segmentos sociais. No 
entanto, ainda paira a necessidade de averiguação acerca do atingimento de resultados 
satisfatórios dos beneficiários com as políticas públicas de inclusão, a partir da 
constatação de eficácia dos meios empregados. 

Na construção da universalidade educacional, tem se visto a massificação do 
ensino sem um estudo sobre como deve se operar um ensino em um ambiente 
carcerário, pois sabemos que é preciso uma metodologia adequada para esse ambiente, 
de forma que não adianta construir salas de aula dentro das prisões se não prepararmos 
os professores adequadamente para lecionar nelas. 

Deve-se o educador sempre ter em mente que a ressocialização é o objetivo 
principal da educação penitenciária, de forma que a metodologia e os conteúdos 
empregados devem cumprir com esse objetivo. 

Ao avaliar pesquisas já desenvolvidas se pode perceber a escassez de estudos em 
relação ao profissional docente que leciona no ambiente carcerário, refletindo desde o 
início o preconceito social em relação ao presos. A omissão social e governamental em 
face do sistema penitenciário é evidente, de modo que não se pode transferir a 
responsabilidade total de ressocialização através do ensino, quando setores de 
fundamental importância falham em suas atribuições. 

É preciso refletir como estar se dando o processo de formação profissional dos 
docentes, mas também é preciso averiguar como a prática nesse ambiente pode ter 
eficácia, pois o processo de ensino-aprendizagem não decorrer apenas do repasse do 
conteúdo pelo professor. 

Assim, deve-se colocar sempre em objetivo principal o diálogo entre educador e 
detento, demarcando as necessidades educacionais de cada indivíduo e assim poder 
atingir o objetivo da ressocialização do apenado. 

 
2- PREVISÃO LEGISLATIVA DA EDUCAÇÃO PRISIONAL. 

 
A declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece no artigo 26, inciso I 

“que toda pessoa tem direito à educação”  e em eu inciso II preleciona que “essa 
educação será orientada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”. 

A Resolução nº 20/1990 do Conselho econômico e Social das Nações Unidas, 
trata da educação nas prisões e recomenda os seguintes princípios aos Estados 
Membros: 

 
(a) A educação nas prisões deve visar ao desenvolvimento da 
pessoa como um todo, tendo em mente a história social, econômica e 
cultural do preso; (b) Todos os presos devem ter acesso à educação, 
inclusive programas de alfabetização, educação fundamental, 
formação profissional, atividades criativas, religiosas e culturais, 
educação física e desportos, educação superior e biblioteca; (c) Deve-
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se envidar todos os esforços destinados a incentivar os presos a 
participarem ativamente de todos os aspectos da educação; (d) Todos 
os envolvidos na administração e gestão da prisão devem facilitar e 
apoiar ao máximo a instrução; (e) A instrução deve ser um elemento 
essencial do regime carcerário; não se deve desencorajar os presos 
que participam de programas aprovados de educação formal; (f) A 
formação profissional deve visar o maior número de presos. Deve-se 
atribuir um papel significativo às atividades criativas e culturais, pois 
tem um potencial especial no que diz respeito a permitir que os presos 
desenvolvam-se e se expressem; (h) Sempre que for possível os presos 
devem ser autorizados a participarem da educação fora da prisão; (i) 
Nos locais onde a Educação tiver de ocorrer dentro da prisão, a 
comunidade externa deve participar ao máximo do processo; (j) Deve-
se disponibilizar as verbas, equipamentos e pessoal docente 
necessários para permitir que os presos recebam uma educação 
adequada.  MAEYER,2006,p.36). 

 
Destaca-se no Brasil a Convenção Americana dos Direitos Humanos e Pacto de 

São José da Costa Rica. 
Nesse contexto se fizeram regras mínimas no que tange ao tratamento dos 

apenados que foram estabelecidas pela ONU e que foram tomadas por base para se 
construir projetos de Estabelecimentos prisionais no Brasil, dispondo que em relação a 
educação que: 

 
(1) Tomar-se-ão medidas visando ao aperfeiçoamento da instrução 
de todos os presos capazes de aproveitá-las, inclusive a instrução 
religiosa nos países, onde isto for possível. A instrução dos presos 
analfabetos e dos jovens será obrigatória e a administração o deverá 
prestar-lhe particular atenção; (2) Na medida em que seja viável a 
instrução dos presos deverá ser coordenada com o sistema 
educacional público do país, para que, após a liberdade, eles possam 
continuar a estudar sem dificuldade.[...] Com vistas ao bem-estar físico 
e mental dos presos, serão organizadas atividades recreativas e 
culturais em todos os estabelecimentos (BRASIL, 1995, p.4) 

 
Ademais cumpre-se salientar que dentre as regras mínimas se inserem o 

conhecimento e cultura do apenado, fornecendo-hes inclusive livros para o 
aprendizado. 

Isso está expressamente previsto da Lei de esxecuções penais. Vejamos os 
dispositivos da Seção V que trata da assistência educacional: 

 
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e 
a formação profissional do preso e do internado. 
 
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema 
escolar da Unidade Federativa. 
 
Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral 
ou educação profissional de nível médio, será implantado nos 
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presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua 
universalização.          (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
 
§ 1o  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos 
destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou 
administração penitenciária.         (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
 
§ 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos.          (Incluído pela Lei nº 
13.163, de 2015) 
 
§ 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão 
em seus programas de educação à distância e de utilização de novas 
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas.                      
(Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou 
de aperfeiçoamento técnico. 
 
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional 
adequado à sua condição. 
 
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam 
cursos especializados. 
 
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de 
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 
 
Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar:          (Incluído pela Lei 
nº 13.163, de 2015) 
 
I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;           (Incluído pela 
Lei nº 13.163, de 2015) 
 
II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número 
de presos e presas atendidos;            (Incluído pela Lei nº 13.163, de 
2015) 
 
III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos;          
(Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
 
  IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo;          
(Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
 
V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de 
presos e presas.         (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
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Para a implementação da educação prisional a Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação Nacional nº 9.394. de 20 de Dezembro de 1996, que dispõe de forma 
específica sobre a educação no sistema penitenciário, tendo sofrido correções no Plano 
Nacional de Educação (PNE) que foi criada pela lei 10.172, de 2001, que dentre outros 
objetivos institui a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No entanto, a realidade é bem diferente do que a legislação tem abordado, pois 
é preciso se observar que o sistema penitenciário tem como principal intuito a 
ressocialização do apenado, de modo que oportunize o retorno a comunidade daquele 
que comete crimes, reabilitando-o para o convívio social, se inserindo nesse contexto a 
educação, de forma que as práticas pedagógicas precisam se voltar a cumprir esse 
objetivo.  

Interessante a Bordagem de Santos (2005) que aponta a educação como única 
maneira de ressocialização dos presos, de modo que defende a inserção de questões 
como dignidade, cidadania, liberdade e etc, bem como promover ações 
concientizadoras, que podem ser determinantes  para sua ressocialização. 

Concorda-se assim com o pensamento  Abreu (2008) quando propõe que o 
adequado seria uma dialética que busque concilia a pedagogia social com a educação 
escolar, como adequada para corresponder as necessidades dos encarcerados 
concluindo sabiamente ao afirmar que: 

 
[...] Inserção da educação prisional no sistema oficial da educação 
estatal e presente que os conteúdos transversais odem cumprir a 
finalidade de discutir os temas valorativos que mais afligem a 
humanidade, pois os mesmos devem perpassar todas as disciplinas 
curriculaes e atingir diferentes subníveis da educação Básica, não 
importando ser dentro ou fora das prisões. (ABREU, 2008, p.54) 

 
A educação prisional ganha ainda destaque na sua função ressocializadora 

quando percebemos que sua implementação tem uma viabilidade e aceitação maior que 
os trabalhos oferecidos dentro das prisões, sendo ainda uma questão demasiadamente 
debatida entre os juristas e a população. Moreno (1999, p.80) conclui que “Não se pode 
mudar a sociedade a partir da escola, mas pode-se lançar alternativas, desenhar novas 
possibilidades, ensinar a abrir caminhos e mostrar que nós, os seres humanos, podemos 
escolher”. 

Nesse contexto se mostra coerente o incentivo de remissão da pena, que é a 
“troca” de a cada três dias de estudos por um dia de liberdade, como uma forma de 
estimular o aprendizado através de profissionais da educação e assim conseguir atingir 
o objetivo de ressocializá-los. 

 
3- A REFLEXÃO DOCENTE DO APRENDIZADO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. 

 
É de extrema importância a análise sobre a ótica do profissional da educação 

para diagnosticar as dificuldades e ao mesmo tempo traçar metas para se efetivar a 
educação dentro de estabelecimentos prisionais. 

Sem dúvida alguma o ambiente carcerário não é o melhor ambiente de se 
trabalhar, pois não se pode perder de vista que os alunos que ali estão, já trazem consigo 
uma bagagem de desvios de conduta, que precisam de uma desconstrução para de fato 
conseguir se ressocializar, passando uma missão bastante complicada ao educador, que 
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precisa repensar sua maneira de lidar com essa especificidade. Como bem aborda 
Gonçalves (1999, p.137): 

 
[...] O objetivo das discussões, neste momento, é encontrar caminhos 
comuns e devidamente articulados, para proporcionar aos alunos 
experiências que lhes possibilitem construir conhecimentos 
vinculados à sua vida concreta e que lhes permitam uma visão crítica 
da realidade onde estão inseridos, e, ao mesmo tempo, incentivem 
sentimentos e pensamentos relacionados a uma participação ativa nos 
assuntos comunitários, dentro de princípios éticos de cooperação e 
justiça social.  
 

Abreu (2008) realizou uma pesquisa no Complexo Penitenciário do Amapá em 
que diagnosticou alguns fatores interessantes sobre a referida temática. Conforme o 
mesmo, foi quase unânime a informação de que estavam trabalhando no refeiro por 
falta de opção, relatando que vão apenas por imposição da administração pública, por 
serem contratados. No entano, o mesmo também relata que apesar de não terem ido 
por sua própria vontade, atualmente se sentiam satisfeitos com o trabalho 
desenvolvido. 

Interessante também o diagnóstico realizado quanto aos conteúdos ministrados, 
pois teria sido onde se verificou maior divergência entre os docentes por ele 
entrevistados, haja vista que um dos professores teria argumentado que novos 
coneúdos e experiências cotribuiriam bastante, por uma nova vivência ofertada pela 
escola, já outro professor afirmou contrariamente que muitos conteúdos não podem 
ser colocados em prática, se referindo as limitações de estrutura. Nesse contexto, Tradif 
(2010,p.129): 

 
[...]Os alunos são heterogêneos. Eles não possuem as mesmas 
capacidades pessoais nem as mesmas possibilidades sociais. As suas 
possibilidades de ação variam, a capacidade de aprender também, 
assim como as possibilidades de se envolverem numa tarefa, entre 
outras coisas. Ao se massificar, o ensino passou a se deparar cada vez 
mais com alunos heterogêneos em termos de origem social, cultural, 
étnica e econômica, sem falar das importantes disparidades cognitivas 
e afetivas entre os alunos. Essa questão levanta o complexo problema 
da equidade dos professores em relação aos grupos de alunos que lhe 
são confiados”.                      

 
Assim, se pode verificar a necessidade de repensar as metodologias de ensino 

nesse ambiente para se trazer eficácia, necessitando de traçar um verdadeiro diagnótico 
para tornar padrão a educação prisional, e assim promover de fato uma ressocialização 
com base no ensino. 

Como bem aborda Tradif (2010, p.128) “O objeto do trabalho dos professores são 
seres humanos individualizados e socializados ao mesmo tempo”, de modo que é preciso se 
averiguar adequadamente a metodologia que será utilizada. 

Nesse contexto precisa-se apronfundar a discussão acerca da grade curricular, 
de forma a proporcionar o aprendizado como uma forma de ressocialização, tomando 
por base o ambiente carcerário e partindo para metodologias que se adequem ao 
ambiente, corroborando com o entendimento de Abreu (2018,p.106) quando dispõe 
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que “[...] o currículo deve ser encarado como elemento central do processo de 
educação. Se hoje existe uma grande distância entre a realidade vivida pelos alunos e os 
conteúdos que constituem os currículos escolares, imaginemos isso nas prisões[...]” 

Interessante ainda a abordagem quanto a conclusão da eficácia de ensino-
aprendizagem realizados pelo pesquisador retromencionado, quando informa que dois 
detentos daquele presídio teria conseguido aprovação no vestibular, nos fazendo 
reconhecer que existe ainda eficácia no ensino ofertado, e que a cntinuidade dos 
estudos fora do cárcere, lhe proporcionará uma efetiva reintegração social. 

Outro diagnóstico observado foi a unanimidade dos professores pesquisados em 
afirmar que a falta de recursos acabam por obrigar os professores a usar como recurso 
metodológico apens o diálogo, o que acaba por desmotivar os alunos. 

É importante também a inclusão do aluno detento no processo de ensino-
aprendizagem, para que ele se sinta motivado de aprender e responsável para continuar 
as aulas, cooperando incluive para o bom relacionamento entre os mesmos, de modo 
que todos os setores do ambiente prisional acabem por serem beneficiados. 

Necessário destacar que as metodologias que devem ser utilizadas, não se 
confundem com amizade, corroborando com o entendimento de  Freire (1995, p.46) 
que dispõe que “não se pode reduzir umm processo complexo, como o de 
aprendizagem, ao simples estabelecimento de uma relação amigável entre professor e 
aluno. Se assim o fosse, seria fácil.” De modo que cabe ao professor o controle e a busca 
de uma relação respitosa, para não ocorrer confusão. 

A educação na prisão também encontra bastante resistência do próprio 
ambiente, em que os presos estão cumprindo a pena, de modo que já torna o processo 
de educação mais complicado. Talvez, se houve a viabilidade de que os mesmos 
estudassem em estabelecimentos fora da prisão, o processo de ressocialização se 
tornaria mais viável, pois os presos vivenciariam uma liberdade educacional ampla, de 
um novo ambiente, de novas vestimentas, colaborando para uma reflexão de bem estar 
fora da atividade prisional, “haja vista que a conduta de comportamento esperado no 
território educacional dentro da escola, é a conduta humana de respeito aos deveres e  
direitos dos agentes do processo ensino-aprendizagem”. (ABREU, p.117, 2008). 

Merece observação ainda que o processo de ensino não parte unicamente do 
professor, e sim de um conjunto de fatores como, interesse do aluno, estrutura física, 
estrutura metodológica e também de ausência de preconceitos sociais. Sobre esse 
útimo fator, é necessário relembramos que os professores também são cidadãos, e 
também inserem em preconceitos sociais, de desconfiança, o que acaba por ser uma 
barreira no processo de ensino-aprendizagem e consequentemente na sua 
ressocialização. “Não existe uma maneira objetiva ou geral de ensinar; todo professor 
transpõe para sua prática aquilo que é como pessoa” (TARDIF, 2010, p.144). 

Daí surge a necessidade de uma formação adequada em que o professor possa 
tomar conhecimento do que de fato é o sistema penitenciário, que os detentos são 
pessoas normais que precisam serem recuperadas, refletindo tammbém em 
necessidade de desconstrução de estereótipo social de que presos devem ser banidos.  

Discorre Tardif (2010,p.163) que “O professor ideal fundamenta sua ação nas 
ciências da educação, principalmente na psicologia, e, ao mesmo tempo, orienta a sua 
ação de acordo com uma ordem de valores e de interesses chamada, nos anos 1990, de 
“novo humanismo”. A sociedade e os órgãos públicos coninuam omisso em relação a 
recuperação criminal no Brasil, motivo pelo qual escutamos que os presídios são “ 
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faculdades do crime”, isso porque a maior parte do tempo os mesmos ficam ociosos, 
desenvolvem problemas psicológicos, são submetidos a ondições sub-humanas de 
sobrevivência, causando revolta e consequentemente a vontade de delinquir 
novamente.  

A sociedade rotula o apenado, o mesmo não deve estudar, trabalhar como um 
cidadão de bem, de forma que só resta pra ele o crime. Assim, é preciso que até no 
processo de educação nas escolas seja abordado essa temática em sala de aula, para 
que as crianças cresçam com uma nova visão do cárcere, e possam mudar a realidade 
atual de recuperação dos presos. 

Concorda com a abordagem de Freire (2005) quando preleciona que para a 
educação de Jovens e Adultos seria fundamental que a leitura do mundo preceda a 
leitura da palavra, o que oportunizará uma melhor compreensão das istuações 
individuais de cada pessoa. Assim, evidente a necessidade de estudo da teoria como 
complemento da prática docente, como Aborda Pimenta (2006)  que não basta possuir 
a prática de ser um educador reflexivo sobre sua ação quando não há perspectivas de 
anáise de outros professores para constribuição histórica, cultural e social de sua 
profissão. 

 
É importante a necessidade de que a prática educativa tenha sentido 
não somente para aqueles e aquelas que a fazem, mas também para 
os alunos: uma ética da profissão não é somente uma ética do trabalho 
bem feito, é uma ética do sentido da educação como responsabilidade 
diante do outro. A educação é uma arte, uma técnica, uma interação 
e muitas outras coisas, mas é também a atividade pela qual 
prometemos as crianças e aos jovens um mundo sensato no qual 
devem ocupar um espaço que seja significativo para si mesmos 
(TARDIF, p.182,2010). 
 

É importante se ter em mente que os conteúdos ministrados em sala de aula 
deve se contextualizar com a história de vida dos alunos, sendo assim, “[...] a partir da 
situação presente , existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, 
que poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política.” 
(FREIRE, p.100, 2005). 

Esse entendimento de escola reflexiva, se fundamenta não só no ambiente 
carcerário, mas em todas as práticas educacionais, de modo que o problema da escola 
decorre de uma premoldagem histórica obsoleta, onde o conhecimento é relativo e 
cumulado na pessoa do professor (CANÁRIO, 2005). 

 
4- CONCLUSÃO. 

 
Ao longo de toda a pesquisa pode-se analisar a disparidade sobre o ideal e a prática, 

reforçando a necessidade de se avaliar como o ensino dentro do estabelecimento 
prisional está sendo realizado.  

A educação deve ser uma ferramenta de ressociliazação, de modo que os 
professores precisam participar desse objetivo ao traçarem as metodologias que serão 
utilizadas em sala de aula, momento em que recisam ter uma formação humana e 
adequada para tal feito.  
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Diagnostica-se que os professores ainda trazem consigo uma bagagem 
preconceituosa sobre os detentos que são descronstruídas apenas após o convívio, de 
modo que é preciso disseminar a necessidade de barrar com o preconceito e juntar-se 
forças para que a educação possa reabilitar um transgressor. 

É necessário políticas públicas desde a conscientização social, formação dos 
professores e oferecimentos de estrutura física e recursos didáticos, para que se efetive 
o ensino como modo de ressocialização, pois o professor sozinho não é capaz de cumprir 
esse objetivo. 

Os estudos dentro do cárcere devem ser motivados pelo gosto de aprender, pelo 
incentivo de uma mudança de vida e não apenas como um refúgio de sair da cela para 
o apenado, visto que essa não é intenção do legislador. Para que haja o efetivo interesse 
é preciso criar um ambiente favorável ao aprendizado, pois as metodologias 
educacionais existem para serem postas em prática. 

É imperioso a instituição de uma escola reflexiva, capaz de orientar os cidadãos para 
o mundo globalizado, de forma a constribuir na construção de seus valores. 

Assim os empecilos encontrados pelo professor do cácere como desmotivação, 
personalidades estigmatizadas, interesse eminentemente processual de remição de 
pena, entre outros, devem ser diagnosticados e trabalhados com uma pedagogia 
específica de superação, através de dinâmicas, textos críticos, jogos educacionais, 
proporcionando assim uma utrapassagem desses valores. Para tanto, a formação 
profissional adequada é imprescindível, pois não se pode aceitar que os professores do 
cárcere sejam apenas aqueles que são “forçados” a irem, mas sim aqueles que se sintam 
confortáveis em cumprir esse objetivo, a partir de sua formação profissional adequada. 

Portanto, se mostra urgente a intervenção do poder público para a obtenção desses 
resultados sendo preciso um esforço conjunto de diversas áreas do poder público, desde 
a especialização do professor do cárcere, bem como pelo fornecimento adequado de 
estrutura física e tecnologias metodológicas adequadas para trazer efetividade da 
ressocialização como manda a legislação. 
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EDUCAÇÃO PARA E NA DIVERSIDADE: O Ensinar na Educação Básica 
 

Aline Raiany Fernandes Soares6 
 
RESUMO: A escola, como um dos espaços privilegiados pela mistura de costumes, cores, 
crenças, credos, apresenta, para o ato de ensinar, o desafio de acolher e explorar as 
diferenças como recurso pedagógico, o que se configura como condição relevante para 
a formação do professor como um sujeito que exerce sua prática voltando-se para o 
exercício da diversidade. Desse modo, o presente artigo tem como objetivo apresentar 
reflexões à luz de autores como Delors (2012), Mantoan (2006), Candau (1997), Frigotto 
(1999), Laraia (2004), entre outros, acerca do ato de ensinar em um contexto cada vez 
mais heterogêneo, porém que se apresenta como um ambiente, na maioria das vezes, 
homogeneizador, ressaltando inquietações acerca dos desafios apresentados ao fazer 
docente dentro dessa perspectiva. Será dada, ainda, ênfase nos processos postos pela 
conjuntura social e que refletem, no seio das instituições de ensino, aspectos 
relacionados ao preconceito, ao não respeito às particularidades do outro, a não 
convivência com o outro. Este é um trabalho de revisão bibliográfica, que permitirá 
suscitar no leitor reflexões sobre as proposições norteadoras da pesquisa de mestrado, 
ainda a ser realizada no âmbito da Educação Básica, entendendo que, para além das 
discussões, se faz necessário vivenciar, no fazer docente, a efetivação prática dos 
discursos referentes ao respeito, ao conviver junto em sociedade harmoniosamente, 
ciente de que, para além das nossas diferenças, seja de qual for a natureza, somos seres 
constituintes de uma mesma comunidade e espécie.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Diversidade. Educação. Ensino. 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

É perceptível a pouca maturidade dos educadores para desenvolver, em nossas 
escolas, um trabalho de valorização das diferenças, por exemplo, dos povos indígenas e 
africanos, muito embora nossa cultura seja fortemente marcada por aspectos e 
tradições trazidos por esses povos.  

Diante disso, marcos legais foram sancionados com o objetivo de fomentar as 
discussões, em sala de aula, de aspectos culturais, políticos, econômicos, bem como os 
modos de vida de povos que, por muitos anos, foram relegados a planos inferiores 
dentro e fora do Brasil. 

A exemplo disso, podemos citar a Lei n. 10.639/03, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade, em todas as escolas, sejam públicas ou privadas, do ensino de História 
e da Cultura afro-brasileira e Africana, acompanhada da Lei n. 11.645/08 que inclui o 
estudo das questões indígenas no currículo oficial das instituições, ambas sancionadas 
no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Vários são os autores que discutem como a diversidade é fator natural ao 
ambiente escolar, e não apenas a ele, mas em todas as esferas e instituições. Entretanto, 
mesmo diante de todas as discussões em torno de tal proposição, ainda temos 
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dificuldades, nós educadores, em nosso fazer docente, de valorizá-las e, sobretudo, de 
fazê-las serem notadas, haja vista que observamos, de forma bastante acentuada, o 
processo de homogeneização nas salas de aulas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões dentro da temática diversidade, 
considerando o contexto de sala de aula, refletindo sobre aspectos do cotidiano docente 
diante da complexidade do ensinar na e para diversidade, quando o contexto social se 
apresenta cada vez mais excludente, intolerante e segregador daqueles que, por alguma 
razão, estão fora dos padrões considerados normais e aceitáveis socialmente. 

Serão iniciadas discussões a serem aprofundadas durante o desenvolvimento da 
pesquisa no mestrado, que busca compreender os desafios e as possibilidades para o 
professor desenvolver um ensino que respeite a diversidade presente na sala de aula e, 
de forma mais específica, identificar os elementos que dificultam essa prática. Além 
disso, analisar como as diferenças dentro de sala de aula interferem no processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos, buscando compreender como a intervenção docente 
pode contribuir para que essas diferenças não se configurem como entraves no 
processo educativo. 

Faz-se oportuno, ainda, nesse processo de pensar sobre como a escola e os 
educadores conduzem o processo de ensino-aprendizagem, diante de um ambiente 
marcado pela heterogeneidade, refletir sobre desde quando a diversidade tornou-se um 
problema ou, ainda, para quem ela é um problema. Ora, vive-se em uma sociedade onde 
o sistema neoliberal, o capitalismo é o carro-chefe da matriz social. Logo, falar de 
diversidade, diante dessas premissas, é buscar integrar, a um todo homogêneo, 
diferenças que até então foram subordinadas, segregadas, esquecidas socialmente. 
Fala-se, então, das minorias representadas por negros, mulheres, índios, homossexuais, 
quilombolas, pessoas com necessidades especiais, entre tantas outras minorias que não 
se enquadram na concepção do todo arraigada no sistema dominante.  

O trabalho, portanto, apresenta-se estruturado em três partes, de modo que na 
primeira levantaremos questões acerca do entendimento sobre diversidade, 
enfatizando o processo de discriminação e a segregação existente no âmbito social e 
que se reflete, também, no contexto escolar. A seguir, serão feitos apontamentos 
referentes ao processo neoliberal e como o mesmo influencia as relações no meio em 
que se vive, por meio da imposição de padrões a serem seguidos por todos, ficando à 
margem os que nesses padrões não se encaixarem ou não se adaptarem. No último 
ponto, e não menos importante, serão apresentamos entendimentos, reflexões sobre a 
escola frente à diversidade presente no ato de ensinar. 

 
O QUE É E DE ONDE VEM A DIVERSIDADE? 
 

A palavra diversidade vem do latim “Diversitate”. O dicionário Aurélio (p.731) 
apresenta quatro definições sobre a mesma: a primeira diz que significa “diferença, 
dessemelhança, dissimilitude”; a segunda, “divergência, contradição, oposição”; a 
terceira, “caráter do que, por determinado aspecto, não se identifica com algum outro” 
e a quarta, “multiplicidade de coisas diversas”. Em todos os sentidos dados ao termo, 
pode-se concluir que o conceito de diversidade é totalmente ligado à palavra diverso, 
diferente. 

Pode-se, ainda, pensar a diversidade como uma construção social, uma vez que 
as diferenças não se justificam em si mesmas, são produtos do meio. Ora, quando se 
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julga algo ou alguém como estranho, partimos do pressuposto padronizado de 
anormalidade construído pelas instituições que, em algum grau, influenciam a 
sociedade, o sujeito.  

Partindo desse entendimento, cabe a seguinte reflexão: o que é ser normal? o 
que é correto e, sobretudo, o que é preciso para ser um sujeito aceitável? Uma vez que 
essa compreensão perpassa pela subjetividade de cada um, pois o que para alguém é 
normal, pode não ser para o outro, essa construção de entendimento está intimamente 
ligada aos valores, à cultura, os quais são influenciados pela TV, rádio, escola, igreja, pela 
convivência com os mais variados grupos, redes sociais, jornais enfim, pelos mais 
diferentes meios com que se estabelece relações.  

 Esse processo de diferenciação, estranhamento pode ser percebido na 
inferiorização, segregação de classes sociais: em pessoas com necessidades 
educacionais especiais, na orientação sexual, no gênero, na opção religiosa e nas 
diferenças regionais. Desse modo, a ideia de desigualdade passa a ser um elemento 
importante no processo de construção do conceito de diversidade.  

A diversidade, por si só, já remete a pensar em desigualdades, pois se tem ou, 
pelo menos, dever-se-ia ter consciência de que o que é diverso gera desigualdade. A 
todo instante, o que foge totalmente aos padrões produzidos pela classe detentora dos 
bens materiais e simbólicos é marginalizado e tachado como “diferente”, por “fugir” do 
que corresponde a essa realidade aparentemente presente, enaltecendo essa 
desigualdade.  

Jessé Souza (2003) chama a população condenada a uma vida marginal, nas 
dimensões existenciais, tanto econômicas como políticas, presente nos países 
periféricos como o Brasil, de “ralé”. E, por mais triste que pareça, conhece-se a dura 
realidade desses povos invisíveis e nada é feito para reverter essa situação, pois se tende 
a naturalizar a desigualdade, por essa ausência de reconhecimento e respeito ao outro. 
Atribui-se um valor diferencial entre os seres humanos e esse valor determina quem é 
“gente” e “não é gente”. No dizer de Souza (2003, p.180):  

 
“Gente” e “cidadão pleno” vão ser apenas aqueles indivíduos e grupos 
que se identifiquem com a concepção de ser humano contingente e 
culturalmente determinada que “habita”, de forma implícita e 
invisível, a consciência cotidiana, a hierarquia valorativa subjacente à 
eficácia institucional de instituições fundamentais como Estado e 
mercado e que constitui o cerne da dominação simbólica subpolítica 
que perpassa todas as nossas ações e comportamento cotidianos. 
(SOUZA, 2003, p.180. Grifos do autor)  
 

Há uma tendência de exigir padrões de comportamento entre as pessoas, 
fazendo-as excluídas por não se enquadrar no modo esperado e presente na vida social, 
de exigir que assumam papéis segundo "modelos" construídos socialmente. Entretanto, 
essa questão está sempre presente na vida social, nos mais diversos segmentos da 
sociedade, em que os indivíduos só se sentem parte se estiverem dentro dos padrões 
que ali são exigidos. O comportamento diante de uma cerimônia na igreja, por exemplo, 
pressupõe uma conduta diferenciada em relação a outros lugares, pois valores, normas 
e regras que regulamentam os espaços sociais já são determinados e internalizados 
pelos sujeitos. 
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 Trata-se de uma forma de ver e interpretar o mundo, cujas “apreciações de 
ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas 
corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação 
de uma determinada cultura” (LARAIA, 2004, p. 68).  Há uma perspectiva emancipatória 
do tema da diversidade, que se baseia no reconhecimento da diferença e do direito à 
diferença (SANTOS, 2008). A mobilização e a discussão em torno desse tema foram 
desencadeadas por lutas relacionadas à imigração, raça, gênero, sexualidade, etnia, 
religião, língua, espaços e territórios, em contextos, muitas vezes, interrelacionados.  

A compreensão da diferença está ligada à conjuntura das desigualdades, pois o 
“outro” produz um desequilíbrio na ordem vigente. Desestabilização essa que se reflete 
em tensões e conflitos entre grupos, povos, podendo chegar a situações extremas como 
a homofobia, xenofobia, intolerância, a violência exacerbada pela não compreensão de 
que todos fazem parte de uma mesma espécie. Para Santos (2008), as políticas de 
igualdade e identidades se afirmam na diferença, num novo imperativo que ele chama 
de transcultural, que se traduz na máxima: “temos o direito a ser iguais sempre que a 
diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos 
descaracteriza” (SANTOS, 2008, p. 313). Portanto, a questão está em trabalhar a 
igualdade sem negar a diferença; nem relativizar a igualdade, numa relação 
absolutamente diferencialista (CANDAU, 2008).  

Pode-se dizer, de modo geral, que a diversidade existe de várias formas, desde 
diferenças linguísticas, de território, classe, gênero. O conceito parte do entendimento 
de mundo como uma pluralidade, sem, com isso, atribuir o mesmo valor a todas as 
coisas, perdendo a especificidade de cada uma, esvaziando-a de qualquer olhar crítico 
sobre suas definições ou, ainda, de agrupar uma vasta variedade de elementos, 
distorcendo o foco e a capacidade de tratar algumas necessidades em específico.  

A realidade da diversidade, hoje, articula uma nova forma de cidadania que 
esteja voltada para a mudança e constituição de princípios não mais de homogeneidade, 
mas de princípios que se baseiam na heterogeneidade. Com esse fim, a ênfase é dada 
aos direitos do cidadão em ter oportunidades iguais, para participar das múltiplas 
atividades que constituem uma determinada cultura dentro de uma sociedade. O 
encontro com diferentes culturas é a melhor forma de possibilitar a transformação da 
identidade cultural, favorecendo a dinâmica em prol da diversidade.  

A diversidade vai além do que é diverso. Implica num diálogo contra a 
desigualdade, a homogeneização, as relações de poder estabelecidas entre os sujeitos. 
Quando mediada pela educação, é impossível conceber a prática pedagógica 
desvinculada da variedade de formas culturais existentes nos mais diversos grupos 
sociais. A diversidade presente no contexto escolar esforça-se para esquivar-se de 
estigmas e situações discriminatórias já presentes na sociedade e no próprio ambiente 
escolar. Realizar uma educação numa perspectiva multicultural, motivada pelo princípio 
de uma educação igual para todos, deverá considerar as particularidades e as 
singularidades dos alunos.  

 
DIVERSIDADE E ESCOLA: ENCONTROS E DESENCONTROS 

 
A rapidez com que as mudanças ocorreram nas últimas décadas, apresentadas 

pelo processo de globalização, inevitavelmente homogêneo, se fundamentou no 
princípio da hegemonia da ideologia neoliberal que se expandiu no mundo, acentuando 
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e multiplicando os “diferentes” em nossa sociedade. Nesse momento em que a 
hegemonia neoliberal baseada na uniformidade e padronização dos valores, hábitos, 
costumes, adequados à lógica capitalista e ao processo de globalização se afirma no 
Brasil, é necessário pensar sobre a educação para a diversidade e identificar os novos 
desafios que esta tem de enfrentar. Incorpora-se à preocupação com a educação para a 
democracia, o respeito à diversidade e a promoção dos direitos humanos.  

No atual contexto de hegemonia neoliberal é, particularmente, importante 
refletir sobre a relação entre mercado e democracia e, nesse intervalo, a relação Estado 
e Sociedade, desvelando suas lógicas subjacentes. Ao pensar a relação democracia e 
mercado, pode-se dizer que essa relação não se estabelece de forma harmonizada, em 
vários aspectos. O mercado se estrutura a partir das relações de produção, orientadas 
pelo capital e livre do planejamento estatal intervencionista e dos benefícios sociais. O 
contexto de desigualdade é inerente à lógica do mercado que se afirma na concentração 
de renda, na exclusão social, no fomento ao consumo e no estímulo à competição 
econômica em escala global. Pela lógica do mercado, são os grupos dominantes que 
detêm o poder, e beneficiam-se com o seu funcionamento, o que não é uma realidade 
comum a todos, apenas a um pequeno grupo da sociedade (CANDAU, 1997).  

O primado do mercado na sociedade atual consagrou a desigualdade e a 
exclusão como algo naturalizado. Inversamente, numa perspectiva democrática, é 
possibilitado o acesso à cidadania dos indivíduos que dela fazem parte. Na prática, esse 
processo não tem sido igualitário, pois o processo democrático exige igualdade de 
tratamento entre as pessoas, igualdade de oportunidades, igualdade de participação, 
geração, produção e distribuição de riquezas. Tais princípios, vão de encontro à lógica 
do mercado. Do ponto de vista das propostas neoliberais, a sociedade torna-se cada vez 
mais restritiva e excludente, negando, desta forma, o princípio da inclusão e da 
igualdade, aumentando, cada vez mais, o número de excluídos por sua posição ou 
condição social.  

A educação, na perspectiva neoliberal, passa a ingressar no mercado e funcionar 
a sua semelhança, deixando de ser parte do campo social e político na sociedade. Atrela-
se a educação à formação para o trabalho, portanto, geradora de produtividade e 
adaptável à demanda de mercado globalizado. Nessa lógica, a escola funcionaria como 
uma empresa, cujos alunos seriam os clientes (FRIGOTTO, 1999).  

Ao longo dos anos, o cenário educacional brasileiro vem sendo redefinido e os 
desafios que se apresentam à escola precisam ser encarados sob a perspectiva da 
formação e das práticas sociais de docentes. Por suas capacidades de desencadear 
mudanças significativas, é exigido da escola o atendimento às novas demandas e 
adaptações, ao mesmo tempo em que se exige do professor formação e exercício da 
profissão com sólido domínio de conteúdo e melhoria das suas práticas pedagógicas. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 foi inspirada nos ideais 
democráticos da Constituição Federal de 1988 e nos compromissos mundiais para 
garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, 
assumidos na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada na Tailândia.  

Nas discussões estabelecidas sobre educação e diversidade, temos percebido 
que a primeira é posta como importante no enfrentamento aos desafios de preconceitos 
racial, de gênero, de religião de orientação sexual, rumo ao discernimento democrático 
e plural que permita o diálogo entre eu e o outro, avançando positivamente no universo 
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plural que faz parte do contexto do nosso país, formado a partir da cultura e 
miscigenação de vários povos, das mais variadas origens. 

Na relação estabelecida entre ambas, a de se ter espaço para o questionamento, 
participação, o estudo de teorias, conceitos e discursos sobre o que compõe o currículo 
e as práticas docentes em sala de aula que muitas vezes encontra-se impregnada de 
preconceitos, estereótipos. Partindo, então, dessa premissa, o diálogo entre professores 
e alunos, bem como de todos que fazem a escola permite estabelecer uma dinâmica de 
entendimentos e reflexões, onde as vozes de todos são ouvidas, consideradas e, 
sobretudo, debatidas. 

Levando-se em conta que a escola é um espaço permeado pela mistura de 
costumes, cores, crenças, credos, notadamente presentes nas salas de aula, acolher e 
explorar as diferenças como recurso pedagógico é condição fundamental para o 
professor em sua formação. Nessa monta, o processo de universalização do ensino não 
se restringe apenas à garantia de acesso e permanência dos alunos nas escolas, abrem-
se as “portas” da escola para outro público diferente do que as escolas estavam 
“acostumadas” a lidar. 

 Dita-se o que pode e não pode ser feito, normal ou anormal, certo ou errado, 
pois o que não é aceito é reservado ao silêncio. Nessa perspectiva, é fundamental a 
transformação da realidade de exclusão social com o diferente, tratado, muitas vezes, 
como algo exótico a ser observado, marginalizado, negado. A nossa herança cultural nos 
conduz a reagir depreciativamente em relação aos comportamentos, atitudes, posturas 
dos que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da população. Por isso, 
“discriminamos o comportamento desviante” (LARAIA, 2004, 67).  

O comportamento desviante resulta em apreciações negativas de padrões 
culturais de grupos considerados diferentes, como ocorre nas relações de gênero, 
geração, raciais, étnicas, dentre outras. Uma reação oposta às formas depreciativas de 
grupos considerados diferentes está na superação de preconceitos e das condições de 
exclusão social.  

Certamente a escola passa a ter o desafio de atender essas demandas, por muito 
tempo silenciadas ou negligenciadas no ambiente escolar, ao mesmo tempo que é 
requerida do professor uma nova postura, outros saberes, novos objetivos, novos 
conteúdos, novas estratégias e novas formas de avaliação. Será necessário que o 
professor “se disponha e se capacite a reformular o currículo e a prática docente com 
base nas perspectivas, necessidades e identidades de classes e grupos subalternizados” 
(CANDAU, MOREIRA, 2005, p. 37).  

Partindo dessa premissa, aos cursos de formação de professores, é exigido 
adaptar-se a essa nova demanda de formação para atender a essa clientela que irão 
encontrar nas salas de aula. Exige-se uma formação, tanto pessoal como profissional, 
voltada para o compromisso de ensinar para e na diversidade, base para o 
enfrentamento à reprodução de estereótipos e estigmas, que se manifesta de modo 
depreciativo para os sujeitos, explícitos ou não no cotidiano escolar. Há uma tendência 
na vida social de exigir que as pessoas assumam papéis segundo modelos construídos 
socialmente.  

Em pleno século XXI não se concebe mais negar e nem fechar os olhos diante da 
diversidade presente em salas de aula, sob o risco de um distanciamento cada vez maior 
desta educação para e na diversidade. E para trabalhar com essas questões, os 
professores precisam compreender de fato qual o significado dessa educação para a 
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diversidade e, sobretudo, refletir sobre si diante desse processo, perceber-se como 
sujeito que está em formação sempre e a implicação desta para a sua atuação enquanto 
professor que vivenciará esta realidade comum a todas as instituições.  

Tendo em vista que os tidos como “diferentes” estão em toda parte e têm os 
mesmos direitos e deveres dos tidos “normais”, assim considerados apenas por 
seguirem os padrões historicamente construídos em nossa sociedade e que vêm se 
perpetuando até os dias de hoje. Na condição de educador, é necessário saber quais as 
expressões manifestam e reafirmam a intolerância ao diferente, para que, de fato, 
possa-se intervir e conceber uma educação não diferenciada, mas que promova o 
respeito ao outro, a conviver com o outro.  

Em meio a esse contexto, é oportuno perguntar o sentido que se busca em 
educar para a diversidade. É evidente também que essa temática apresenta-se ainda 
“tímida” em meio às transformações colocadas hoje no contexto educacional, de modo 
que tem sido “domesticada”, perdendo o seu potencial crítico e transformador na 
educação, neutralizando e inibindo os princípios desta. Trazer essa discussão para a 
escola exige uma postura crítica diante das relações que são tecidas pelo modelo 
dominante e de caráter homogeneizador de sociedade que se tem. 
  
AS DIFERENÇAS NA ESCOLA 
 

No seio da sociedade, é com os movimentos sociais, principalmente os 
referentes à reafirmação de identidade e de empoderamento dos grupos 
subalternizados, que as discussões sobre a diversidade, bem como o olhar afirmativo 
diante de sua existência ganham visibilidade. Através das discussões e enfrentamentos, 
a perversidade presente no sistema capitalista converge para o acirramento das 
desigualdades não apenas sob a ótica econômica, mas também pelo tratamento, 
historicamente desigual e de inferiorização, dado aos mais variados grupos sociais. Tais 
situações emanam na sociedade e se refletem também nas instituições de ensino, uma 
vez que é nesse contexto social em que as mesmas estão inseridas. 

 Diante dessa conjuntura, a educação tem papel primordial no enfrentamento às 
desigualdades, ao preconceito, à discriminação seja ela de qual for a natureza, tendo em 
vista que é de sua competência a formação de sujeitos capazes de exercer a sua 
cidadania, pois respeitar o outro em suas diferenças passa por esse princípio.   

 Sob tal enfoque, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece 
que a educação, “direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
Direito inalienável, que, como afirma Candau (2012, p.721), “deve ter como horizonte a 
construção de uma cidadania participativa, a formação de sujeitos de direito, o 
desenvolvimento da vocação humana de todas as pessoas nela implicadas”, de modo 
que pensar na escola é adentrar no emaranhado das relações estabelecidas entre os 
diversos autores que constituem o seu cerne.  

Partindo de tal premissa, pensar na escola é analisar as formas como essas teias 
relacionais interferem ou não no processo de ensino-aprendizagem dos discentes. É a 
busca pela compreensão dessas relações, a fim de garantir aos alunos o direito à 
educação, não apenas por se tratar de um direito presente na nossa constituição, mas 
entendendo a representação que ela tem na vida de cada um, indistintamente. 
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Considerando-a, ainda, como um direito fundamental do ser humano, uma prerrogativa 
necessária para o exercício da vida como cidadão, sobretudo condição essencial para 
transformação social, dentro da realidade vivida hoje, implicando na vivência em 
comunidade, no contato com o outro, com o diferente.  

É possível, ainda, ver a escola como espaço que contribui para manutenção da 
dominação e padrões impostos socialmente, assim como também é espaço de 
resistência, de enfrentamento dessa realidade que é imposta, do pensamento crítico 
capaz de intervir politicamente, a fim de possibilitar a superação das relações 
estabelecidas entre os sujeitos que fazem parte do processo educativo.  
 Nesse sentido percebe-se que nas escolas, no que compete a sua organização, 
existe, ainda, um modelo de organização, seja na escola pública ou privada, baseado na 
separação por idade, entendendo, nessa perspectiva, que os alunos encontram-se no 
mesmo nível de desenvolvimento, principalmente com similar conhecimento escolar 
como enfatiza Perrenoud (2001), trazendo para nossas salas de aula a ilusão de 
homogeneização, de modo que, erroneamente, acredita-se que aprenderão e 
assimilarão igualmente o programa de estudo definido para determinado grupo de 
discentes.  

Desprezando a singularidade presente em cada ser humano, ainda que sejamos 
seres de comunidade, cada um tem as suas particularidades que precisam ser 
observadas durante o processo de ensino aprendizagem, como estabelece Rego (1998, 
p.64): 

 
Os diferentes ritmos, comportamento, experiências, trajetórias 
pessoais, contextos familiares, valores e níveis de conhecimentos de 
cada criança (e do professor) imprimem ao cotidiano escolar a 
possibilidade de troca de repertórios de visões de mundo, confrontos, 
ajuda mútua e consequentemente ampliação das capacidades 
individuais.  

 
Assim, a prática escolar que leva em consideração esses princípios considera o 

sujeito como ser único, produtor de conhecimento, a partir das relações estabelecidas 
dentro de sala de aula, por meio das trocas possíveis dentro do contexto heterogêneo 
do ambiente escolar. Como enfatiza Mantoan (2006, p.189) “[...] a escola não pode 
continuar ignorando o que acontece a seu redor, anulando e marginalizando as 
diferenças nos processos nos quais forma e instrui os alunos”. Nesse sentido, o princípio 
de ensinar para a diversidade, embora silenciado, não pode mais ser ignorado. Haja vista 
que 
 

[...] a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a 
diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 
confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, 
abrir espaços para a diversidade, a diferença e o cruzamento de 
culturas constitui um desafio que está chamada a enfrentar. (CANDAU, 
2010, p.16)  
 

É o professor o principal vínculo condutor entre a escola e as diferenças, pois é o 
trabalho docente que caracteriza e valida a função da escola socialmente. Dessa forma, 
as diferenças constituem a ação educativa, que deve ser notada, identificada, valorizada, 
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revelada. Trata-se de ampliar a capacidade de assumi-las e trabalhá-las, desde a 
formação inicial, para a sua concretização dentro do contexto escolar. 

Para Delors (2012, p.43) a “educação deve assumir a difícil tarefa que consiste 
em tornar a diversidade um fator de compreensão entre indivíduos e grupos”, de modo 
que venha oferecer a todos os meios necessários para uma cidadania plena e ativa, que 
só é possível no âmbito de uma sociedade democrática, buscando juntar os pontos de 
equilíbrio entre as alteridades presentes em seu contexto.  Na declaração Universal 
sobre diversidade cultural da UNESCO (2002), a mesma estabelece que:  
 

Art. 2 – Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, 
torna-se indispensável garantir uma interação harmoniosa entre 
pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo 
plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de 
conviver. As políticas que favoreçam a inclusão e a participação 
de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da 
sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo 
cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade 
cultural. Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo 
cultural é propício aos intercâmbios culturais e ao 
desenvolvimento das capacidades criadoras que alimentam a 
vida pública. 

 
Art. 3 –A diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha 
que se oferecem a todos; é uma das fontes do desenvolvimento, 
entendido não somente em termos de crescimento econômico, 
mas também como meio de acesso a uma existência intelectual, 
afetiva, moral e espiritual satisfatória. 

 
Para tanto, é no processo de relacionamento com o diferente, que o indivíduo se 

forma como pessoa e constrói sua identidade. E ao pensar a construção dessas relações 
dentro da escola, a de se pensar que estar com o outro não é o mesmo que estar junto 
com o outro. Pensar no “estar com” é considerar o outro como diferente, é o tolerar a 
vivência com o diverso. “Estar junto com” trata-se de valorizar e reconhecer o outro na 
sua particularidade, à medida que se estabelece uma relação, ciente de que as 
identidades não se repetem.    

   No caminhar da docência é pertinente perguntar “como trabalhar 
pedagogicamente com estudantes tão diferentes entre si?” “Como, eu professor, posso 
possibilitar a aprendizagem de forma igualitária a todos, superando, dessa forma, as 
barreiras existentes no contexto de sala de aula?”. Mudar a forma como são conduzidos 
os processos de ensino- aprendizagem é um ato de coragem e exige compromisso 
político com o direito à educação para todos e com o ensino de qualidade.  

Cabe ao docente, no exercício da profissão, reinventar sua prática 
constantemente, a fim de atender a esta diversidade presente nas escolas, para que, de 
fato, possa existir essa educação para todos que tanto se almeja. Assim, os alunos 
conseguirão se perceber sujeitos do processo de aceitação e convivência com o 
diferente e todos, sem distinção, por qualquer fator externo à escola, passarão a 
respeitar o outro na sua condição física, religiosa, econômica, cultural etc.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A escola reflete o que nossa sociedade insiste em negar: as diferenças. Embora 
isso dependa, e muito, da prática do professor em sala de aula. Este, por sua vez, na 
condição de mediador do conhecimento e não apenas de transmissor do saber, deverá 
permitir que esses sujeitos se reafirmem dentro do contexto educacional, contribuindo 
para que se reafirmem também perante a sociedade. Talvez, assim, seja possível 
vislumbrar uma sociedade menos preconceituosa e mais igualitária. 

Relevante, portanto, compreender que a sociedade que se formou, 
historicamente, por meio de um processo de colonização, marcada, ainda, por anos de 
escravidão não mudará do dia para noite. Porém se faz necessário o esforço coletivo de 
querer a mudança e contribuir para que ela, de fato, aconteça. Não há como mudar o 
passado, mas o presente e o futuro podem ser construídos de modo a tornar o mundo 
melhor para as próximas gerações.  

Vale ressaltar, ainda, que os vários grupos por anos e anos oprimidos e 
segregados da sociedade por não estarem em conformidade com os padrões impostos 
pelos mais variados meios, constituem uma “minoria” social que por muito tempo teve 
negado seu direito a bens e serviços que, do ponto de vista legal, são para todos. Não 
se trata apenas de integrá-los ao sistema, mas incluí-los e, sobretudo, respeitar o outro 
na sua diferença, atendendo, assim, o princípio da educação para todos e, 
consequentemente, um ensino verdadeiramente pautado numa cultura da diversidade.  

Com o propósito de que os alunos tornem-se agentes multiplicadores dentro da 
conjuntura social da cultura do respeito e do aprender a conviver com o outro, com o 
diferente, é preciso fazê-los se compreenderem como seres de uma mesma espécie, 
constituídos de uma natureza comum, mas com particularidades e especificidades 
próprias de cada um. 

Nessa perspectiva, o fazer docente deve acontecer com o objetivo de minimizar 
as desigualdades sociais e não proporcionar o aumento delas. A superação do sistema 
de homogeneização, ainda presente nas salas de aula, se faz necessária. A construção 
do entendimento de que a heterogeneidade oferece oportunidades de dinamizar o fazer 
docente, permite que o ambiente escolar seja um lugar privilegiado de encontro com o 
diferente.    

O essencial, no contexto atual, é que a escola não continue a perpetuar o 
passado, se abra às novas demandas e realidades existente em seu seio, cumprindo com 
seu objetivo principal que é formar cidadãos atuantes, emancipados, participantes nas 
tomadas de decisões, aptos à convivência em sociedade de forma justa e igualitária. É 
preciso reconhecer que a matriz do problema são sempre as situações que tornam a 
nossa escola não-inclusiva, discriminadora e, sobretudo, excludente. Sem essa 
percepção não será garantido a todos o direito à educação de qualidade, na qual o aluno 
“possa ser”, apesar das diferenças.  
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Corpo, Cultura de 
movimento e Jogos Indígenas 
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Moaldecir Freire Domingos Junior9 
 

RESUMO: A formação inicial em Educação Física é pensada a partir de diversos 
documentos que norteiam as orientações de currículo e do perfil docente. Destacamos 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial nas licenciaturas (BRASIL, 
2015) que apontam como um dos princípios fundamentais na formação docente a 
questão da diversidade étnica. Além desse documento, vale ressaltar que o novo 
instrumento de avaliação de curso de graduação apresenta a cultura indígena como 
conteúdo fundamental não apenas para as licenciaturas, mas para todo e qualquer curso 
de ensino superior, como é exposto no indicador 1.5, da dimensão 1 – Organização 
didático-pedagógica (BRASIL, 2017). Dessa forma, o trabalho ora apresentado funda-se 
na compreensão de que o corpo ao jogar, cantar ou dançar não está pondo em 
funcionamento apenas a sua natureza anatômica e fisiológica, mas está vivendo 
simultaneamente o mundo cultural que conformou este jogo, este canto e esta dança e 
todos os seus projetos existenciais que neles estão representados (NÓBREGA, 2000). É 
esse corpo em movimento que nos interessa, que supera a visão anatômica e mecânica 
do ser e expressa-se com significação e intencionalidade. Pensar o corpo e o movimento 
a partir de uma concepção ampliada da existência humana implica reconhecer a 
multiplicidade do ser e do conviver, nos permitindo ter um cuidado de si e o cuidado do 
outro de forma mais significativa. A cultura de movimento reconhece as especificidades 
simbólicas das sociedades, culturas, que imprimem formas de usar o corpo e suas 
práticas corporais. O presente relato de experiência surge a partir da vivência de Jogos 
Indígenas na disciplina de Antropologia da Corporeidade Humana, do curso de 
licenciatura em Educação Física da UERN, Campus Central. Essa experiência buscou 
ampliar o repertório de práticas corporais aos futuros docentes, tendo em vista a forte 
tradição esportivista da área, bem como democratizar o ensino dos Jogos Indígenas na 
prática pedagógica da educação básica. As manifestações da cultura de movimento 
propiciam ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimento e de experiências 
vividas no e pelo corpo, constituindo, assim, experiências particularmente significativas 
na história de cada um. Pedagógica e didaticamente, destacamos que a vivência dessas 
práticas corporais não é um meio para se aprender outros conteúdos, mas sim, uma 
forma de disseminar cultura, refletir a diversidade e perspectivar novos saberes à escola 
básica. Nesse sentido, os Jogos dos Povos Indígenas têm como característica a 
celebração, o encontro, o conhecimento de outros povos e o reencontro com outros, 
fazendo com que esses sejam reconhecidos por suas diversidades culturais (GRUPPI, 
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8 Docente do Departamento de Educação Física da UERN/Campus Central. glyciam@hotmail.com 
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2011). Diante das inúmeras práticas corporais possíveis, relatamos a experiência da 
peteca (peikrãn), do arremesso de lança, da corrida da tora (jãmparti), do uka-uka (luta 
corporal), do jogo jawari, além da pintura corporal. Faz-se necessário refletir a Educação 
Física como área transdisciplinar do conhecimento, atravessada por diversos saberes e 
práticas. Nesse sentido, compreendemos a legitimidade do que nos sugere a Lei nº 
11.645/2008 quando incluímos os Jogos Indígenas no currículo das escolas e nas aulas 
de Educação Física, oportunizando esse contato desde a formação inicial de 
professores/as. 
 
Palavras-chave: Formação inicial; educação física escolar; jogos indígenas. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: DA ESCOLA À UNIVERSIDADE 

 
A Educação Física como parte integrante do currículo escolar apresentou 

diferentes enfoques durante sua trajetória histórica dentro do ambiente educativo 
formal, permitindo diferentes abordagens para a sua presença, desenvolvimento e 
reconhecimento.  

O contexto histórico, político e cultural, a formação acadêmica e profissional, o 
entendimento de corpo e movimento, o currículo, objetivos e propostas educacionais 
foram e são aspectos relevantes para que diversos olhares fossem possíveis para o 
mesmo componente curricular. A presença dos alunos assim como suas formas de 
movimentar-se foram gerando reflexões, intervenções e diferentes proposições para a 
Educação Física no chão da escola.  

Como componente curricular da Educação Básica, a Educação Física tem sua 
presença na escola assegurada por lei – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9394/96. Este componente curricular é integrante da área das linguagens, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, juntamente com a Língua Portuguesa, 
Língua materna, para populações indígenas, Língua estrangeira Moderna e Arte (BRASIL, 
2013). 

Discutir esse componente curricular é, primeiramente, suscitar a presença 
corporal dos alunos e alunas, assim como suas formas e hábitos de movimentar-se. 
Concordamos com Melo (2008, p. 56) ao situar o corpo e o movimento: “falamos de um 
corpo uno que se desenvolve em movimento e não inerte”, e assim pensar as relações 
educativas. Nesse caminho, Nóbrega (2005, p. 610) aponta: “Não se trata de incluir o 
corpo na educação. O corpo já está incluído na educação. Pensar o lugar do corpo na 
educação significa evidenciar o desafio de nos percebermos como seres corporais”. 
 No que compete à formação universitária temos uma nova normatização que 
baliza a avaliação das graduações. No documento publicado em 2017, há aspectos a 
serem considerados para a conceituação dos cursos nos seguintes eixos: Organização 
didático-pedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura. O primeiro eixo é o que 
nos interessa nesse momento, pois no Indicador 1.5 há os critérios referentes aos 
conteúdos curriculares, em que destacamos a possibilidade de melhor avaliação: 
 

Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo 
desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a 
atualização da área, a adequação das cargas horárias (em horas-
relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a 
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 
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ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das 
relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, 
africana e indígena, diferenciam o curso dentro da área profissional e 
induzem o contato com conhecimento recente e inovador. (BRASIL, 
2017, p.12). 
 

 

Ainda no âmbito legal, destacamos um trecho do texto publicado pelo Conselho 
Nacional de Educação para os cursos de licenciatura ao que compete ao projeto de 
formação universitária/escolar: VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e 
relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e 
sociocultural como princípios de equidade (BRASIL, 2015, p.5). 

Esses encaminhamentos legais nos fazem refletir os profissionais que serão 
formados em nossa Universidade. É importante pensar que uma ação transformadora 
na educação física escolar certamente não se constituirá por meio de proposições 
pontuais ou legalistas. Por certo, não será originária de um grande projeto nacional. Será 
fruto de um processo – sempre lento, denso e tenso – de debates, posicionamentos, 
proposições, críticas, avanços e recuos. Será fruto de um processo que necessariamente 
considere as instâncias locais de decisões, em que seus principais atores devam ser 
ouvidos. Será mais efetiva se conseguir penetrar o universo cotidiano de representações 
que os alunos e professores de educação física possuem, decifrando os significados de 
sua prática e entendendo a mediação com os fatores políticos-institucionais (DAÓLIO, 
2010) 

A escola tem a função de socializar o conhecimento acumulado na história e 
difundir para as gerações futuras, oportunizando o acesso ao patrimônio produzido pela 
humanidade. É espaço de circulação, acesso e mediação dos conhecimentos, advindos 
das mais variadas ciências, das linguagens artísticas, assim como o conhecimento 
produzido pelos humanos nas experiências corporais (VAGO, 2012).  

É a partir dessa discussão, dessa diversidade, que coadunamos com Domingos Jr 
et al (2017) ao instigar o pensamento sobre a inclusão dos Jogos Indígenas por seu 
aspecto legal - Lei nº 11.645/2008, assim como por sua legitimidade no espaço escolar, 
em especial na Educação Física, pelo fato de trazer em si um repertório de saberes do 
corpo e da cultura de movimento, poder e identidade. 
 
CORPO E CULTURA DE MOVIMENTO 
 

As discussões que perpassam a disciplina são sempre iniciadas a partir da 
concepção de corpo. Terreno misterioso, remetido ora à natureza, ora à cultura, o 
corpo é lugar sensível dessa delicada interconexão: 

  
O fascínio que o corpo exerce é imenso, pois é ao mesmo tempo 
material e imaterial. Constituído de carnes e entranhas, mas também, 
de subjetividade, não cessa de nos surpreender, de revelar em seus 
mais íntimos recônditos os traços da história e da cultura em sua 
constituição (SOARES; TERRA, 2007, p.112). 

 
  
            Espaço do singular e do coletivo, o corpo de cada indivíduo de um determinado 
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grupo cultural revela não apenas suas características pessoais, mas carrega tudo aquilo 
que caracteriza determinado grupo como uma unidade (GONÇALVES, 1994). Daólio 
(1995, p.36) corrobora com essa perspectiva, apontando que “no corpo estão inscritos 
todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser 
ele o meio de contato primário do indivíduo com o meio ambiente que o cerca”. 

Sobre o apelo social e cultural, destacamos o pensamento de LeBreton (2011, p. 

07): 

 
... o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o 
mundo é construída: atividades perceptivas, mas também de 
expressão de sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjun-
to de gestos e mímicas, produção de aparências, jogos sutis de 
sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com 
o sofrimento, etc.  

  
Ao olhar-se com óculos naturalistas para o ser humano, enxerga-se 

primeiramente semelhanças físicas entre os indivíduos. Em contrapartida, ao olhar-se 
com lentes das ciências humanas, pode-se enxergar uma multiplicidade de diferenças 
pertinente aos indivíduos. Na Educação Física escolar, pode-se constatar que enquanto 
a área de conhecimento se pautou apenas por explicações naturalistas, objetivando 
padrões físicos, os alunos eram homogeneizados. Daí a exigência e ênfase durante as 
aulas de contagem de voltas, metragens mínimas, marcações de tempo, recordes, etc. 
Quem não conseguia atingir determinados padrões era considerado menos apto ou 
inapto, sem talento ou congenitamente incapaz. Daí a importância e a necessidade de 
considerar a atuação da educação física escolar como prática cultural. Qualquer 
abordagem que negue a dinâmica cultural inerente à condição humana correrá o risco 
de distanciar de seu objetivo último: o ser humano como fruto e agente de cultura 
(DAÓLIO, 2010). 

Portanto, quando joga, quando canta ou dança, este corpo não está apenas 
pondo em funcionamento a sua natureza anatômica e fisiológica, mas está vivendo 
simultaneamente o mundo cultural que conformou este jogo, este canto e esta dança e 
todos os seus projetos existenciais neles estão representados (NÓBREGA, 2000). 
            É esse corpo em movimento que nos interessa. O movimento que supera a visão 
anatômica e mecânica do ser, mas a expressão dotada de significação e intencionalidade. 
Essa intenção e significação atribuem à originalidade do sujeito expressa pelo 
movimento.  
 

Realizar um movimento não é, pois, ser capaz de repetir gestos 
padronizados, mas sim ser capaz de apreender o em torno, o mundo 
humano. Realizar um movimento é realizar os projetos de nossa 
existência, é saber-se enquanto ser de potencialidades originais 
(NÓBREGA, 2009, p.72).  

 
 

            Essa compreensão nos faz refletir sobre a cultura de movimento. A proposta 
advogada por Kunz (1991) ultrapassa a concepção de movimento humano relacionado 
a um fenômeno meramente físico, tido estritamente como um deslocamento do corpo 
no espaço. Ao considerar o ser humano que realiza o movimento, o autor passa a 
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reconhecer as significações culturais e a intencionalidade do movimento humano e 
assume a relação indissociável entre corpo e mundo. 

De acordo com Mendes (2013, p.17), “a cultura de movimento refere-se às 
relações existentes entre os movimentos e a compreensão de corpo de uma 
determinada sociedade, comunidade, de uma cultura”, ou ainda, como discute Soares 
(2005, p.50) “conceituação de caráter mais global que concretiza práticas culturais nas 
quais o movimento humano é o elemento principal de intermediação simbólica e de 
significações produzidas e mantidas, tradicionalmente, por comunidades ou 
sociedades”(SOARES; TERRA, 2007).   

Traço mais significativo da presença humana, historicamente temos nos apartado 
para falar de nós, do corpo. Medido, pesado, medicado, rotulado, discriminado, o corpo 
não é algo alheio a nós. A nossa experiência de vida é corporal, repleta de significados, 
simbolismos e intencionalidades, o que nos leva a afirmar nossa condição de seres 
bioculturais. Nesse sentido, trazemos: 

 
Corpo que salta, que dança, que joga, que corre, que ginga, caminha 
ou que nada. Que pisca e se estica, que rola e se enrosca, que vibra e 
sacode. Que foge. Corpo que ri, que chora, que grita, que sofre e goza. 
Corpos que se expressam fazendo aflorar as diversidades de sentidos 
criadas a partir do movimento (MENDES, 2013, p. 36). 

            
 Pensar o corpo e o movimento a partir de uma concepção ampliada da 

existência humana implica reconhecer as múltiplas significações do ser e do conviver, 
nos permite ter um cuidado de si e o cuidado do outro de forma mais significativa. A 
cultura de movimento reconhece as especificidades simbólicas de determinadas 
sociedades, culturas, que imprime formas de usar o corpo e suas práticas corporais. 
 Esse olhar alargado nos reconhece enquanto sujeitos que desejam, sentem e 
devem ser respeitados em suas particularidades. Se a mídia e os discursos formais nos 
influenciam a buscar certos padrões corporais e a institucionalização de práticas 
corporais, esse olhar mais sensível retoma a multiplicidade do belo, do significativo e do 
viver. A Educação Física, apesar de ter sua tradição nas ciências biológicas, vem 
rompendo com essa concepção e começa a dialogar com as ciências humanas, 
discutindo assim o corpo biocultural.  

As diversas práticas corporais, institucionalizadas ou não, são objetos de reflexão 
e prática de diversos profissionais. No âmbito da Educação Física, temos vários cenários 
educativos de intervenção: a academia de ginástica, as diversas modalidades esportivas, 
o treinamento funcional ao ar livre, as travessias marítimas a nado, a escola, o clube, 
entre outros. Aqui destacamos o profissional que atuará na escola, que tematizará as 
diversas práticas corporais de forma intencional e pedagógica.  

Nessa pluralidade de possibilidades, coadunamos com Almeida (2010) quando 
ela nos convida a coexistir na diversidade, a reduzir a intransigência diante do que não 
é padrão, e nos solicita a apreciar o diverso.  
 
JOGOS INDÍGENAS: AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DO CORPO EM MOVIMENTO 

 

É nesse sentido que a formação inicial contextualizada e humanizada se ancora: 
no exercício de compreender a perspectiva humana, dos anseios e desejos, trajetórias 
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de vida que não podem ser negligenciadas para a vivência significativa das práticas 
corporais, em especial as que se ancoram na multiplicidade cultural. 

O corpo é objeto de interesse e estudos na Educação Física, mas frequentemente 
encarado como uma máquina que pode render mais, que pode funcionar melhor e que 
deve se enquadrar nos padrões da dita normalidade. Pensar em discutir uma 
perspectiva mais ampliada, que considera as emoções, sensações, simbologia, história 
e cultura desse corpo é um dos desafios da disciplina Antropologia da Corporeidade 
Humana. A referida disciplina é ofertada no primeiro período do curso de Licenciatura 
em Educação Física e tem a possibilidade de problematizar o corpo em movimento a 
partir de leituras que o compreendam numa dimensão mais alargada, para além do 
deslocamento no espaço. 

A cultura de movimento pode propiciar uma educação do corpo que aponte 
possibilidades de fugir da padronização de atividades divulgadas pelos aparatos 
mercadológicos e que disseminam a ligação das práticas corporais à ideia restrita de 
saúde, rendimento, busca de beleza e aparência ou contribuem para esses ditames. 
Pode ser de adestramento, ao exigir padrões de movimento, ou abrir espaço para a 
espacialidade e a temporalidade de cada corpo (MENDES, 2013). 

Pensar a cultura de movimento na escola requer um olhar cuidadoso para as 
particularidades do contexto, um olhar que seja capaz de enxergar as várias nuances dos 
usos do corpo, das expressões de movimento. Os esportes, as lutas, as ginásticas e 
outras manifestações do patrimônio cultural da humanidade, apesar de terem sido 
criadas e vivenciadas em contextos específicos, podem ser reconhecidas, experenciadas 
e ressignificadas em diferentes espaços sociais, inclusive na escola. 

Considerar os vários contextos, espaços físicos, particularidades dos níveis de 
ensino e objetivos a serem abordados nas aulas de Educação Física a partir das 
diferentes práticas corporais é tarefa imprescindível para que os estudantes ampliem 
seus conhecimentos sobre estas, para além das informações advindas das diversas 
fontes midiáticas e referência de outros espaços em que essas manifestações 
acontecem. Longe de priorizar estereótipos de corpos e performances, a escola deve ser 
um espaço de discussão, reflexão, problematização, apreciação e vivência criativa e 
significativa das referidas manifestações da cultura de movimento (PORPINO, 2005). 

É a partir da ideia de ampliar essa espacialidade, temporalidade e modos de ser 
e existir que a proposição de práticas corporais ancoradas na tradição é visualizada na 
disciplina de Antropologia da Corporeidade Humana, ora em questão. 

Os saberes da tradição dizem respeito ao conjunto de conhecimentos 
construídos por pessoas mais comuns. São saberes que se aproximam da natureza, 
transmitidos de geração em geração, com forte marca da intuição e da lógica como 
operadores do pensamento e que, diferentes do senso comum, compõem uma ciência 
que expressa contextos, narrativas e métodos distintos da ciência tradicional. Não 
reconhecer a importância desses saberes ou tomá-los como um saber primitivo e menor 
é cuspir no próprio da aventura humana na Terra (ALMEIDA, 2010). 

A valorização da identidade cultural indígena muitas vezes enfrenta dificuldades 
uma vez que é pouco re/conhecida no País, onde a cultura ocidental é mais usual e 
difundida pelos meios de comunicação de massa e seus patrocinadores (PINTO, 2011). 

Na proposição de vivência dos Jogos Indígenas, algumas práticas corporais foram 
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selecionadas nesse universo10: a experiência da peteca (peikrãn), do arremesso de lança, 
da corrida da tora (jãmparti), do uka-uka (luta corporal), do jogo jawari, além da pintura 
corporal.  

As práticas corporais consideradas pelos indígenas como tradicionais são as que 
fazem parte de seus rituais, e as práticas “ocidentais” como o futebol compõem os Jogos 
dos Povos Indígenas e revelam as manifestações culturais desses povos, com intenção 
de celebrar o encontro das etnias sem se preocuparem com resultados ou 
performances. Os jogos tradicionais quando realizados nos Jogos dos Povos Indígenas 
são representações do que se pratica na aldeia e atendem às necessidades do local onde 
acontecerão, ou seja, na arena ou outro local determinado pelos organizadores. Essas 
práticas são trazidas da aldeia para a cidade com anuência do Cacique ou Conselho 
Indígena a que pertencem, têm a intenção de representar a cultura nos Jogos dos Povos 
Indígenas e proporcionam um momento de conhecimento recíproco entre indígenas e 
entre estes e os não indígenas (GRUPPI, 2013). 

Apesar dos jogos indígenas já incluírem modalidades esportivas em suas edições, 
nas aulas de Educação Física é importante realizar atividades tradicionais indígenas, 
visto que os professores não devem priorizar a hegemonia dos esportes (DOMINGOS JR 
ET AL, 2017).  

 A partir de toda essa contextualização, este trabalho propõe-se a relatar uma 
experiência pedagógica específica sobre formação inicial em educação física ou 
formação docente em educação física. O início da aula se deu com a sensibilização 
acerca da temática, abrangendo a proposição dos jogos indígenas e a importância de 
discutir e vivenciar essa temática para as aulas de Educação Física escolar. Para iniciar o 
ritual, começamos pela pintura corporal, cada aluno ficou à vontade para utilizar as 
cores, desenhos e adornos que os energizassem para a prática.  

No segundo momento fomos para a confecção e experimentação da peteca, 
muitos discentes já haviam vivenciado de alguma forma essa prática corporal. Sugeriu-
se a experimentação individual, em pequenos grupos e em grandes grupos, trazendo 
variações de desafios a partir do mesmo material.  

Em seguida, fomos explorar o uka-uka, uma luta corporal em que o objetivo é 
desequilibrar o adversário. De acordo com Gruppi, (2013, p.124): “é uma luta tradicional 
dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bakairi. Aprender a lutar huka-huka, 
aperfeiçoar as técnicas de lutador, faz parte da reclusão pubertária dos jovens 
Kamayurá, cujo tipo ideal é o de um lutador e campeão de luta”.  

Sendo a aula, um momento inclusivo, as adaptações foram necessárias para que 
as alunas da turma participassem de todos os momentos da vivência, ressignificando as 
práticas corporais. Estas são criações humanas e não seguem leis naturais e universais, 
por isso, podem ser modificadas quando estiverem gerando algum tipo de 
discriminação, descontentamento ou exclusão (VELOSO, 2010). 

                                                           
10 Os Jogos dos Povos Indígenas (JPI) são realizações do Comitê Intertribal de Memórias e Ciência Indígena 
e do Ministério do Esporte, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal onde se 
realizam. Os JPI têm conseguido também o apoio da iniciativa privada, por meio da “Lei de Incentivo ao 
Esporte”.  Os Jogos incluem modalidades tradicionais relacionadas à sobrevivência indígena (arco, flecha, 
arremesso de lança e canoagem), rituais sagrados (lutas e corrida da tora; brincadeiras e jogos 
demonstrativos) e outras atividades cotidianas (jogos com bola, cabo de guerra/força, natação/travessia 
e zarabatana), assim como incluem modalidades não indígenas, mas que são vivenciadas na aldeia (PINTO, 
2011) 
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No segundo momento da aula fomos para a quadra de areia, lá foi possível 
vivenciar o arremesso de lança – à distância, e ao alvo - e o jogo do jawari – que se 
aproxima da queimada, em que o objetivo é acertar o adversário com a lança, na 
oportunidade fizemos um contra um, e finalizamos com a atividade coletiva da corrida 
da tora (jãmparti):   

 

“uma corrida entre equipes onde um dos atletas de cada equipe 
transporta um tronco de árvore no ombro, existe sempre a 
possibilidade de fazer rodízios entre os membros da equipe. O peso da 
tora varia de 70 a 100 quilos na categoria masculina e de 50 a 70 quilos 
na categoria feminina” (GRUPPI, 2013, p.122). 
 

É importante destacar as adequações de materiais que foram feitas durante a 
aula, as lanças foram confeccionadas com tubos finos de encanação com suas 
extremidades envolvidas com pedaços de flutuador, comumente conhecidos como 
macarrões.  Para a corrida da tora, também foram feitas adaptações, o tronco de árvore 
pesado foi substituído por canos de policloreto de polivinila (pvc) com as extremidades 
vedadas, contendo caneleiras de 5 kg.  

Outro ponto relevante contemplado na vivência foi a liberdade na execução do 
movimento a partir do objetivo a ser alcançado. Na maioria das atividades realizadas 
nas aulas de educação física ainda é comum haver grande preocupação com o 
conhecimento das “técnicas corretas”. Técnica, nesse contexto, vista como um 
movimento executado de forma mecanicamente perfeita. Esse significado da técnica 
como sinônimo de movimento correto ainda permeia o ensino nas aulas de educação 
física, porém é necessário um movimento diverso desse, que mostra outras 
possibilidades de intervenção por meio da prática pedagógica (SOUZA, 2010). 

O rompimento entre o modo com a educação física trabalha tradicionalmente o 
ensino das técnicas - que restringe os alunos à execução padronizada e, com isso, 
diminui sua criatividade – possibilita mais do que uma nova forma de ensinar , avança 
no intuito de favorecer ao aluno a compreensão de seus limites e também sua 
possibilidade criadora, seja no âmbito da técnica utilizada para uma determinada ação 
esportiva ou de outra necessária a seu cotidiano (SOUZA, 2010). 

Bracht (2002 p. 196) nos alerta sobre a esportivização das práticas corporais e a 
legitimidade do esporte moderno, “o esporte europeu se espalhou pelo mundo, 
subordinando as práticas corporais presentes em outras culturas (globalização); 
esportivou-se a cultura corporal – folclorizou-se a cultura corporal não-européia”. 
Corroborando com esse pensamento, dialogamos com Gonçalves Junior (2007) quando 
comenta que, frequentemente, nas aulas de Educação Física, há um predomínio do 
esporte como conteúdo ocasionalmente exclusivo, o que dificulta o desenvolvimento da 
Motricidade Humana, delimitando-o ao contexto cultural estrangeiro, em detrimento 
das potencialidades que podem ser exploradas ao propor a vivência de outras 
manifestações, oriundas dos diferentes povos que construíram e constroem o Brasil. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir da realização desse trabalho, vimos que é legítimo e legal tematizar os 
Jogos Indígenas na formação inicial dos licenciados em Educação Física, oferecendo a 
possibilidade de alargar o pensamento em relação ser corpo e o movimentar-se, bem 
como conhecer, vivenciar e valorizar as diversas práticas corporais indígenas valorizando 
a diversidade étnico racial.   
 Nesse sentido, torna-se imprescindível viabilizar a reflexão em torno do ensino 
dos Jogos Indígenas na educação básica, de modo que o futuro professor reconheça a 
importância deste conteúdo, suplantando o ensino tradicional e hegemônico do esporte 
nas aulas de Educação Física e possibilitando a democratização do conhecimento em 
diferentes vertentes no contexto escolar.      
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MANIFESTAÇÕES RACISTAS COTIDIANAS  
resquícios de um projeto fracassado da supremacia racial branca 

 
Francinaldo Rita da Silva11 

 
RESUMO: Na contracorrente da diversidade e da igualdade étnico-racial, por vezes há 
registros de manifestações discriminatórias que põem por terra a pseudodemocracia 
racial brasileira. Atos estes carregados de estereótipos e preconceitos ainda latentes no 
imaginário coletivo contra negros e indígenas em esteio ao legado das teorias raciais 
defendidas pela elite pensante do Brasil de outrora.  A partir do conteúdo de um vídeo 
em que uma banhista carioca agride verbalmente uma mulher negra, por causa da cor 
de sua pele, o presente artigo se propõe a promover reflexões acerca das relações 
étnico-raciais cotidianas de suposta cordialidade da população, bem como analisar a 
relação entre as atitudes de intolerância racial atuais e o contexto das interações étnico-
raciais no Pós-Abolição, cujo pensamento estava alicerçado na supremacia racial branca.   
 
Palavras-chave: Diversidade, democracia racial, relações étnico-raciais, supremacia 
racial branca. 
 

O “local do racismo” estaria determinado por situações de conflito e 
manifestações de instabilidade constantes, explicando-se como 
simples “espaço narrativo” usado instrumentalmente por certos 
grupos sociais ou indivíduos em função de uma suposta posição numa 
determinada ordem de “relações raciais preexistentes”. Por isso, não 
é possível, por exemplo, considerar que os “sentimentos de 
superioridade” racial se produziram unicamente durante o regime 
escravocrata, mas, sim, que se deve compreender que esse regime só 
gerou uma forma particular de racismo. (GADEA Carlos A. Negritude e 
pós-africanidade, 2013, p. 71) 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O mínimo que se espera de um Estado democrático de Direito é que sejam 
observados os ditames previstos na Carta Magna – alicerçada em valores fundamentais 
que dão existência e sustentabilidade ao Estado organizado, cujos preceitos 
estabelecidos traduzem a vontade de seu povo. Às instituições e aos órgãos que 
exerçam o poder compete a responsabilidade de tutelá-los e gerir políticas de promoção 
a fim de proporcionar condições do pleno exercício da cidadania a cada membro do 
ordenamento social, segundo a diversidade dos grupos sociais. 

A Constituição Social Brasileira de 1988 está pautada em valores supremos que 
visam à concretização de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, os 
quais visam a um Estado Democrático de Direito fundado em princípios norteadores da 
busca de condições indispensáveis à manutenção da estrutura político-social do país. 
Eles não se restringem a meros informadores do ordenamento social, deles provém o 
reconhecimento da condição essencial de respeito à dignidade. Logo, as metas de bem-

                                                           
11 Mestrando do POSENSINO da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Contato: 
frslex@bol.com.br. 
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estar social e da estrutura do Estado instituído devem estar voltadas a um bem comum: 
a qualidade de vida de seu povo.  

A partir de preceitos esculpidos na Constituição Cidadã, há reconhecimento da 
diversidade racial e ressalta-se a necessidade de medidas necessárias à equidade social, 
bem como de indispensáveis meios para que sejam amenizadas as desigualdades e, 
através de legislação específica, da adoção de políticas de afirmação das identidades e 
de respeito mútuo. Atrelado a este comprometimento está a condição coativa aos atos 
discriminatórios nas interações cotidianas.  

Ser signatário da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial, não é garantia suficiente para um país que manifesta repúdio ao 
racismo, se a realidade que perdura no imaginário coletivo encontra em esteio ao legado 
das teorias raciais cultuadas por intelectuais no território nacional.  

Apesar dos percalços jurídicos, das práticas discriminatórias serem dissimuladas 
cotidianamente, os posicionamentos ideológicos que deveras influenciam nas 
convicções dos doutos julgadores dificultam a comprovação da prática racista ou a 
existência de provas12. Muitos são os entraves para a aplicação das normas de combate 
às práticas discriminatórias que vão de encontro à efetiva eliminação da discriminação 
racial. 

 A conduta de alguns julgadores na prestação jurisdicional implica no 
comprometimento da persecução da igualdade racial e produz efeitos negativos para a 
população afrodescendente, pois as decisões proferidas por eles vão ao encontro do 
pensamento ideológico disseminado na sociedade de harmonia entre os grupos étnico-
raciais.  

Diante desta realidade social, cotidianamente as manifestações discriminatórias 
são produzidas em variados contextos, muitas vezes veladas por uma 
pseudocordialidade. Por serem suavizadas nas relações étnico-raciais do dia a dia, elas 
reiteram as desigualdades entre os grupos e causam obstáculos ao fim social da 
promoção da igualdade racial. Agregado a isso, conta-se ainda com a corriqueira 
negação da existência do racismo na sociedade brasileira, um problema social de longa 
data que tem por consequências a recusa em perceber que essas práticas veladas 
trazem prejuízos não só às relações etnorraciais, mas também comprometem o próprio 
corpo social, quanto à importância da diversidade sociocultural. 

                                                           
12 Quanto à segunda edição do Relatório Anual das Desigualdades Raciais (RADR) - 2009/2010, o 

apontamento é de que, em média, o Poder Judiciário não tem acolhido as teses e as provas apresentadas 
pelos demandantes. Este documento ainda sugere a associação entre a probabilidade de vitória das 
supostas vítimas diante dos processos e a instância do Judiciário em que ocorre o julgamento: maior é a 
chance de decisão favorável na primeira instância do que nos Tribunais. Para tais indicadores, o 
levantamento realizado é apresentado apenas como ilações, talvez por causa do desequilíbrio dos 
resultados dos acórdãos, pela procedência ou improcedência das demandas das supostas vítimas. Enfim, 
um dos fatores levantados para justificar esse quadro preocupante é a possibilidade de má qualidade das 
ações intentadas em virtude da dificuldade de instrumentalizar o processo com provas, além da possível 
qualificação ou resistência a demandas por parte dos operadores do Direito. (SILVA, Francinaldo Rita da. 
Discurso e identidade: reflexões sobre a atuação dos magistrados nas demandas judiciais de combate à 
discriminação. Anais do I Colóquio Nacional de Análise do Discurso: discurso, poder e heterogeneidade. 
Pau dos Ferros, 2014, p. 1207). 
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Com intuito de aplacar as desigualdades raciais e manter o convívio social de 
respeito à diferença e à diversidade que existem entre os grupos da sociedade, tais 
complexidades não devem ser ignoradas. A persecução da igualdade material exige o 
questionamento do status quo, requer condições propícias à convivência de diferentes 
grupos étnico-raciais e ao pleno exercício da democracia racial tão desejada, mas não 
legitimada ainda. Ao contrário da igualdade formal institucionalizada, as interações 
sociais sobressaem-se às desigualdades sociais vigentes no ordenamento social de não 
reconhecimento da alteridade e do respeito à igualdade em todas as necessidades 
fundamentais da pessoa humana. Por não ser observada essa realidade, prevalece a 
supremacia de grupos favorecidos (com poder de mando) em detrimento da violação 
dos direitos de grupos vulneráveis sem que seja observada a pluralidade social.  

Não obstante sejam assegurados os direitos sociais e individuais e garantida à 
inviolabilidade do direito à igualdade sem distinção de qualquer natureza, a realidade 
social destoa dessa formalidade jurídica. Ainda é verificada a violação de direitos 
fundamentais em situações degradantes ou desumanas impostas a minorias sociais. 

 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DEMOCRACIA RACIAL BRASILEIRA 

 
Ainda que a égide da Social Democracia Brasileira esteja atrelada aos valores 

intimamente ligados do respeito à dignidade da pessoa humana, às vezes as interações 
sociais ocorrem sob a violação daqueles direitos universalizantes. Algumas minorias se 
veem alijadas de seus direitos, são podadas do exercício da cidadania porque têm seus 
direitos fundamentais comprometidos, resultando em comprometimento da 
integridade e de sua própria condição humana. 

A discriminação racial se alimenta do preconceito ainda incutido no imaginário 
coletivo contra diferentes grupos étnico-raciais, posturas essas distintas do 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Inexiste a igualdade material, 
prevalece a desigualdade social, e de forma discriminatória, cuja finalidade é 
conservação do status quo amoldado em privilégios de um grupo hegemônico em 
prejuízo das minorias desfavorecidas. Oposto à tão propalada ideia de cordialidade 
entre os diferentes grupos sociais, vigora um racismo à brasileira camuflado para 
encobrir os limites para a ascensão de algumas minorias marginalizadas, negando-lhes 
condições de oportunidades em razão do legado de serem povos acossados pelo 
estigma da miscigenação durante a colonização portuguesa.  

Hodiernamente, na memória coletiva subsistem marcas profundas, sobretudo, 
nas populações descendentes dos dois povos explorados, mas que contribuíram 
significativamente para a formação socioeconômica do povo brasileiro: aos colonos 
importava a escravização tanto dos chamados negros da terra quanto dos conhecidos 
negros da Guiné, vistos como gente desvalida; aos ameríndios o genocídio praticado por 
que do fracasso de serem incorporados ao sistema econômico do colonizador 
(conquanto tenha sido cativos por todo o período colonial)13; aos cativos africanos 
introduzidos forçosamente em terras estranhas coube a exploração máxima como mão-

                                                           
13 A escravização de indígenas ocorreu ao longo de toda a colonização. No período colonial, o 

apresamento do indígena e sua utilização nas propriedades rurais alimentaram o tráfico interno e 
mobilizaram contingentes de aventureiros, que retornavam do sertão com centenas de negros da terra. 
(CAMPOS, Flávio de. Reflexões sobre a escravidão colonial. In: PRIORE, Mary Del. 500 anos de Brasil: 
histórias e reflexões. 1999, p. 24). 
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de-obra e a condição de mercadoria do tráfico ao lucro imediato dos mandatários, sem 
que isso trouxesse algum comprometimento com a moralidade vigente ou violação das 
ações virtuosas resguardadas pelo manto da Santa Igreja14, a quem se reservava 5% ad 
valorem do valor venal do produto na praça.  

As interações entre os diferentes grupos etnorraciais se confirmam as 
desigualdades raciais já fincadas em raízes históricas do racismo institucional, essas 
relações são muitas vezes traduzidas por um discurso impregnado de estereótipos e 
desvalorização de grupos, em virtude desse legado. Ainda que aquém do sentido 
primeiro do termo, raça (família, descendência, sorte) apresenta hoje em dia uma 
acepção ideológica, que se apoia na ideia de superioridade de um grupo em detrimento 
do desvalor de outros15.   

No racismo genuinamente brasileiro, o silenciamento diante da diversidade 
genética é meio de camuflar a relação de poder e dominação; trata-se de um racismo 
fincado na inferiorização e na supremacia, sob respaldo político-ideológico ao longo de 
um processo sócio-histórico desde a colonização. Ademais, existem as formas mais 
variadas de discriminações raciais que podem ser mascaradas por atitudes cordiais, 
recurso de se abrandar as desigualdades entre os diferentes grupos etnorraciais, pois 
não só o que é dito, mas também o não-dito carrega a estigmatização, sem que haja o 
emprego de violência física.16 Logo, as discriminações cotidianas vêm impregnadas de 
ideologia racista visando à concretização de objetivos concretos nas inter-relações de 
poder de predominância racial de um grupo em prejuízo de outras populações 
socialmente inferiorizadas. 

Quando ocorre o silêncio acerca das manifestações raciais cotidianas, muitas 
vezes os meios de comunicação preza pela manutenção do status quo, em nada 
interessa fustigar o grupo beneficiado, senão apenas tornar evidente a problematização 
do negro, atribuindo a culpa a si mesmo por sua condição ou ao legado de submissão 
imposta a seus ancestrais. O papel do branco, que problematizou o negro e serve até 
hoje de modelo universal de raça, em nada é submetido a questionamentos. Restam à 
população afrodescendente introjetar a ideologia de supremacia branca e reproduzir o 
preconceito. 
                                                           
14 A ninguém repugnava comerciar em escravos. No tempo não era cousa que se fizesse furtivamente, 

coberto de vergonha, fugindo às críticas da população. Pelo contrário, era um título. Na Inglaterra chegou 
a fazer barões. Aqui também foi serviço prestado a Sua Majestade e ao país. Por isso, marcando-os na 
sociedade, tiveram mesmo os traficantes a sua Irmandade, espécie de sindicato sob a invocação de um 
Santo, e que funcionava na pequena igreja de Santo Antônio da Barra, erigida numa das eminências da 
cidade, dominando a Bahia de Todos os Santos e o Atlântico, e donde S. José, padroeiro da devoção dos 
traficantes, deveria velar pela sorte das embarcações que rumavam em busca de negros a serem 
escravizados e cristianizados pelo batismo... (VIANA FILHO, Luiz. O negro na Bahia. 2ª Ed. São Paulo: 
Livraria Martins Editora, 1976, p. 11). 
15 Segundo o filósofo Albert Memmi, racismo é: “A valorização generalizada e definitiva de diferenças reais 
ou imaginárias em proveito do causador e em detrimento de sua vítima a fim de justificar seus privilégios 
e sua agressão”. (COMBESQUE, Marie Agnès. O silêncio e o ódio: racismo, da ofensa ao assassinato. São 
Paulo: Scipione, 2001, p. 54-55). 
16 A estigmatização é uma máquina expressiva provida de uma força ilocutória e que, conforme regras ou 

convenções sociais, determina atos de linguagem tais quais como a ofensa e a ridicularização, exemplos 
de um conjunto variável de formas eficazes de produzir e distribuir papéis, obrigações e vínculos sociais, 
“estigmas” que marcam e demarcam os corpos. (SALES JÚNIOR, Ronaldo Laurentino de. Raça e justiça: o 
mito da democracia racial e o racismo institucional no fluxo de justiça. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
Editora Massangana, 2009, p. 55) 
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Entretanto se a vítima do racismo não se reconhece responsável por seu próprio 
racismo, ao racista cabe aplicar o ensinamento vigente: não assumir que é 
preconceituoso e justificar-se pelo argumento da mestiçagem. Para a heterogeneidade 
étnica brasileira, atribui-se o convívio harmonioso entre os diferentes grupos, valores 
universalizantes sobrepuseram-se em prol do mito da democracia racial. Assim, apela-
se para a memória coletiva ao longo desse processo construtivo de identidade nacional, 
arrolando ideias e crenças sobre fatos pretéritos, mas ignorando as relações 
discrepantes e modos cruéis de dominação sobre uma minoria que por séculos foi 
aviltada em sua própria existência. 

A história oficial traz a visão necessariamente de grupos dominantes, tidos por 
responsáveis pela construção do país. E quando se trata de apontar as mazelas sócio-
históricas, os relatos aparecem de forma branda e envolvidos em paternalismo. Se não 
ignorados como coautores da história, jamais as figuras pertencentes à minoria são 
mostradas em paridade com a imagem da população branca com poder de mando. 
Diante de todos esses fatores protagonizados pela hegemonia branca, é atribuída aos 
menos favorecidos a culpa por sua situação de desvantagem e, por vezes, prevalece a 
vontade desse grupo dominante. 
 
A PURIFICAÇÃO ÉTNICA PELO BRANQUEAMENTO 
 

Importa à construção da identidade de um povo a memória partilhada e o 
reconhecimento de sua contribuição também na formação da população nacional. A 
consciência histórica dessa participação implica conferir valores ao patrimônio 
sociocultural do país. Não só a população afrodescendente, como também o povo 
indígena necessita de que seja aflorado o sentimento de pertença. Esse pertencimento 
social não dispõe de apenas uma via, ou seja, a heterogeneidade racial brasileira deve 
abarcar no mesmo grau de importância do mesmo grupo que serviu de referência para 
a constituição do povo brasileiro os demais grupos. 

Não interessa à elite branca expor seu papel de agente do menosprezo e da 
exclusão dos demais grupos, se a omissão lhe é viável para a não-problematização de 
sua herança concreta e simbólica nesse processo17. A consciência histórica de resistência 
do oprimido e de sua coparticipação nos acontecimentos históricos é ameaça à 
imunidade daquele que investiu na construção do imaginário negativo daqueles e dele 
tirou proveito. 

Como meio de justificar as atrocidades cometidas contra os povos escravizados 
desde o período colonial, estudiosos partilharam da ideia de paraíso racial em que o 
escravizador sempre devotou generosidade aos cativos18. Segundo Maria Aparecida 
Silva Bento, a outra geração de estudiosos coube contestar a ideia anterior e dizer que 
a desvantagem do escravo em relação ao branco devia-se a sua sujeição à escravidão. 

                                                           
17 Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar ocupado pelo branco na história 

do Brasil. Esse silêncio e cegueira permitem não prestar contas, são interesses econômicos em jogo. 
(BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria 
Aparecida Silva (Org.). Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no 
Brasil. São Paulo: Ática, 2002, p. 27). 
18 Junto com a ideia de paraíso racial de negros e brancos, eles também divulgavam a ideia de 

inferioridade dos negros. Mas ressalvavam: apesar de os negros serem inferiores, os senhores brancos 
sempre foram generosos e afetuosos em relação a eles. (BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em 
preto e branco: discutindo as relações raciais. São Paulo: Ática, 2003, p. 68).  
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Esta teria deformado a personalidade não só do escravizado como de seus 
descendentes.  

Atualmente a terceira linha de estudiosos preocupa-se em analisar a situação de 
desigualdades dos afrodescendentes em diferentes setores sociais frente à 
discriminação cotidiana, a qual traz prejuízos à autoestima e à construção da consciência 
racial negra.  

A despeito de não ter mais sustentação a propalada ideia de democracia racial19, 
a homogeneidade racial está na mestiçagem, sendo que o modelo ideal de homem 
brasileiro é visto na ascendência do imigrante europeu: a supremacia eurocêntrica é o 
privilégio simbólico na brancura. Assim, as práticas discriminatórias se sustentam em 
estereótipos raciais que não só alimentam o imaginário coletivo como também revelam 
a ideologia de raça tão almejada em decorrência de seu prestígio.  

Após a Abolição, a renovação da população tornou-se o projeto mirabolante 
idealizado pela elite dirigente. Era o meio de justificar a sociedade multirracial e também 
apurar a raça, ainda que inquietante fosse a degeneração do negro. Via-se no processo 
de construção da identidade étnica do país a solução pseudocientífica para a eliminação 
das duas raças atrasadas e a apuração genética do povo brasileiro. Através da fusão da 
cultura branca com a indígena e a negra concebia-se o tipo genuinamente nacional.  

Dar-se-ia a predominância da raça branca ao assimilar as outras duas inferiores 
e, dessa forma mitigava-se o racismo vigorante – fruto de um conjunto de crenças e 
práticas transmitidas de geração a geração e instrumento de preservação de poder de 
umas classes sociais sobre outras. Como legado sociopolítico, dia a dia entremostra-se 
o ranço desse racismo no imaginário coletivo, ora aberto ou subliminarmente 
manifestado, conquanto essas práticas, em todas as camadas, não tenham evoluído 
para manifestações explícitas e diretas de segregação em decorrência dos efeitos da 
mestiçagem20. 

A partir das teorias racistas assimiladas, cientistas e políticos que representavam 
as mentes “brilhantes” do país, arquitetaram o plano de branquear a população 
brasileira a fim de mostrar para o mundo que o Brasil era uma nação hegemonicamente 
branca21. Esse projeto de nação “respeitável” tencionava diluir as três supostas raças em 
                                                           
19 Temos cada vez mais um país miscigenado, de expressivo contingente populacional negro. No entanto, 

não se tem uma democracia social nem racial, visto que a mestiçagem não produziu igualdade de 
oportunidades entre as etnias constitutivas do ser brasileiro, sendo esse mito de democracia uma 
construção ideológica dentro dos interesses das elites hegemônicas, em detrimento da maioria negra, um 
dos entraves na superação das desigualdades. LIMA, Maria Batista. Identidade étnico/racial no Brasil: 
uma reflexão teórico-metodológica. Disponível em: < 
http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/NEAB/LIMA-
%20Maria%20Batista.%20Identidade%20EtnicoRacial%20no%20Brasil%20uma%20reflexao%20teorico-
metodologica..pdf >. Acesso em: 31 mar. 2018, p. 41. 
20 Em outras palavras, o discurso da mestiçagem não significa que os setores dominantes se imaginam 
sempre como não brancos. A adoção do discurso da mestiçagem é uma antiga concessão, 
Incorporada no decorrer dos anos pelo senso comum, à presença maciça de não brancos em uma 
sociedade que valoriza a branquitude e uma antiga e atual forma de resistência ao olhar eurocêntrico. 
(SOVIK, Liv. Aqui ninguém é branco. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2009, p. 39)  
21 As elites do Império do Brasil interpretavam como sua missão a criação de uma civilização moderna – 

isto é, “europeia” – nos trópicos. Mas o Brasil não poderia ocupar um lugar destacado no concerto das 
nações enquanto fosse um “país de negros”. O dilema encontrou solução no “branqueamento”. O 
empreendimento começou cedo, anos ante da proclamação da independência, quando o governo de D. 
João VI financiou a imigração de algumas centenas de colonos suíços e alemães, que fundaram Nova 
Friburgo. A nova cidade, nas proximidades do Rio de Janeiro, deveria contribuir para a mudança do 

http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/NEAB/LIMA-%20Maria%20Batista.%20Identidade%20EtnicoRacial%20no%20Brasil%20uma%20reflexao%20teorico-metodologica..pdf
http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/NEAB/LIMA-%20Maria%20Batista.%20Identidade%20EtnicoRacial%20no%20Brasil%20uma%20reflexao%20teorico-metodologica..pdf
http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/NEAB/LIMA-%20Maria%20Batista.%20Identidade%20EtnicoRacial%20no%20Brasil%20uma%20reflexao%20teorico-metodologica..pdf
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busca do clareamento que daí resultaria numa figura de superioridade do modelo ideal 
de humanidade. Para tanto, a escolha de imigrantes ideais para a depuração das raças, 
os quais também ocupariam os postos de trabalho22. 

Na concepção daqueles idealizadores de supremacia racial branca, a questão do 
branqueamento significava o desenvolvimento do país, todavia, não alteraria o status 
quo, por mais que ocorresse mobilidade social de grupos minoritários, a mácula dos 
degenerados perpassava no imaginário coletivo. E os mecanismos de discriminação 
atualmente evoluem, revelando resquícios do projeto eugenista para encobrir as 
desigualdades acentuadas entre os grupos étnico-raciais.  

Quando hostilizadas, o afrodescendente é atinge em sua dignidade como ser 
corrompido, ressaltando-se à inferioridade assentada no período escravocrata, pois 
como se apela para a memória através da qual se projeta uma realidade em que está 
moldada uma identidade, a pigmentação da pele remete imediatamente a um passado 
obscuro, negativo. Por estar condicionado à cor da pele, o racismo brasileiro abarca a 
inferiorização da cultura junto com o aspecto físico, aspectos estes que dão sustentação 
à discriminação, mas que também interessa à construção da consciência racial da 
população negra. 

Assim sendo, num processo em que o branco aparece como modelo universal, a 
problematização do negro encontra-se diretamente relacionada com a projeção do 
branco sobre si. É preciso reverter a situação em se problematizar o papel do homem 
branco nas relações etnorraciais, se não estaremos apenas reiterando a superioridade 
do grupo contrariamente ao interesse de se promover a autoestima dos 
afrodescendentes, bem como restituir-lhe a dignidade humana.   

 
UMA MANIFESTAÇÃO DO RACISMO NEGADO 

 
Domingo de agosto de 2016 (reportagem anexa). Milhões de visualizações são 

atribuídas a um vídeo protagonizado por uma pedagoga na Praia da Reserva, no Rio de 
Janeiro em decorrência conta da série de insultos dirigidos a uma mulher 
afrodescendente. O motivo de tantos acessos nas redes sociais foi devido ao teor do 
conteúdo que revoltou internautas e entidades que lutam contra a discriminação racial. 

De sua barraca, a vítima das manifestações racistas notou uma mulher aloirada 
esbravejar que “não entendia porque mulata pegava sol”. E durante a o bate-boca 
saíram mais: “Hi, Hitler”. “Preto e mulato não são raça, são sub-raça”. “Não entendo 
porque preto pega sol”. “Esses cabelos duros”. 

                                                           
panorama racial da sede da Corte. Meio século depois, a promoção da imigração de trabalhadores 
europeus para o café foi justificada, em larga escala, como um passo decisivo na “reforma racial” do país. 
(MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. São Paulo: Contexto, 2009, p. 
144) 
22 Para a elite brasileira, o negro, por conta do seu “caráter bárbaro” e “estado de selvageria”, era um 
empecilho à formação de uma nação, pretendida o mais próximo possível da civilização. Portanto, o negro 
deveria ser excluído da sociedade brasileira, sendo proibida a sua entrada no país. O ideal da evolução 
étnica brasileira seria a pureza da raça branca. Por isso, concomitantemente à eliminação do negro, a 
imigração europeia foi incentivada com o intuito de promover o branqueamento da população. O governo 
republicano, além de incentivar, destinou recursos próprios para a imigração europeia, proporcionando, 
em grande medida, a exclusão dos negros do mercado de trabalho formal. (MATTOS, Regiane Augusto 
de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2007, p. 186) 
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Disse mais a discriminadora: “pagava um condomínio caro”. “suburbanos 
deveriam procurar outra praia”. “Só podia morar na Taquara ou em Jacarepaguá”. 
“encardida”. “Sorry, você é mulata. Você é uma complexada, por ter cabelo duro”. 
“Grava essa m... . A gente vai para a delegacia e tu vai pagar mico. Porque eu não sei 
quem você é, eu sei quem eu sou. Você eu nunca vi”. 

A princípio, a fala da agressora revela em sua atitude a sua preocupação em 
ressaltar características em seu proveito. Procura ainda enfatizar sua suposta 
superioridade por ter pele clara ao denegrir a imagem da vítima. A série de insultos só 
alimenta seu preconceito – reprimido, mas latente em sua consciência. Ao contrário de 
algumas pessoas que defende a existência apenas da discriminação social, a educadora 
indiciada apela para o imaginário negativo sobre o negro para atingir a autoestima da 
vítima e, dessa forma, reiterar seu autoconceito engendrado na primazia racial.  

O critério de raça é parte essencial da formação discursiva na fala dela, ainda que 
exista o consenso do progresso biológico em afirmar que raça não é uma realidade 
biológica, ela se mostra partidária do invalidado conceito de raça (“Preto e mulato não 
são raça, são sub-raça”). Ademais, sua fala mostra a ironia ao dar destaque ao 
pensamento partidário do arianismo (“Hi, Hitler”). 

Ignorando a diversidade étnico-racial dos grupos, apontar uma característica 
fenotípica apresenta-se como argumento, que mais se preta a ferir a autoestima da 
vítima do que prova pseudocientífica (“Esses cabelos duros”). Por sua vez, é ignorado o 
aspecto científico sobre o melanoma para justificar a cor da pele (“não entendia porque 
mulata pegava sol”). 

No discurso da pedagoga em questão, evidencia-se a exclusão moral23numa 
violência racial, cujo benefício pessoal do agressor reitera o legado dos benefícios para 
a elite dirigente que saiu intacta do processo de escravização. Aqui estão explícitos, não 
só a exclusão social dos negros, mas também a marginalização. Implícita ainda nessa 
passagem a justificativa do fracasso da população negra por sua própria culpa e 
despreparo. 

 Como ofensa exclusiva à dignidade e o decoro da vítima, insultos pessoais 
(“encardida”. (“Sorry, você é mulata). E para ostentar, a ênfase para o estereótipo de 
incapacidade atribuído à população marginalizada e vítima da apartação social (“pagava 
um condomínio caro”) “suburbanos deveriam procurar outra praia”. “Só podia morar na 
Taquara ou em Jacarepaguá”. 

O branqueamento foi a maneira de reiterar a hegemonia branca e para se 
integrar era preciso que o negro negasse a si mesmo. Trata-se de modelo para despertar 
inveja naquele não-branco. Para se incorporar, este tem que assimilar valores dos 
brancos ao reproduzir a ideologia. Resistir a isso é reconhecer-se na sua condição, por 
sua própria culpa de ser depreciado, desumanizado. (Você é uma complexada, por ter 
cabelo duro”). 

Por fim, aqui está estampada prepotência de quem se acha superior e imune de 
qualquer represália ao desafiar a vítima em denunciá-la. Ela apelar para a impunidade, 
conforme muitos casos que são provas do descaso das autoridades competentes; acaba 

                                                           
23 Os agentes da exclusão moral compartilham de características fundamentais, como a ausência de 
compromisso moral e distanciamento psicológico em relação aos excluídos. (BENTO, Maria Aparecida 
Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva (Org.). 
Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. São Paulo: Ática, 
2002, p. 29).  
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tudo dando em pizza (“Grava essa m... . A gente vai para a delegacia e tu vai pagar mico. 
Porque eu não sei quem você é, eu sei quem eu sou. Você eu nunca vi”). 

Neste fato, não inusitado, mas corriqueiro em diferentes contextos da sociedade 
brasileira, são reconhecidas as desigualdades sociais em decorrência da suposta 
inferioridade da população negra, pensamento ainda tão arraigado no imaginário 
coletivo. Logo, a partir das reflexões exposta ao longo das discussões, infere-se ao 
fracassado projeto de branqueamento da elite dirigente de outrora a causa primordial 
da legitimação das práticas discriminatórias dessa natureza (do fato apresentado) que 
cotidianamente se repetem contra os afrodescendentes. Ainda que bem distante dos 
nossos dias, a ideologia do branqueamento24 é latente e em transformação no 
imaginário social, 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando os ditames jurídicos que regulam todo o ordenamento social, 
fundados no princípio da dignidade humana, tais valores estampados na Constituição 
Federal Brasileira são essenciais à concretização da almeja sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos. Uma formalidade que não condiz com aquilo reproduzido nas 
relações étnico-raciais cotidianas, envoltas em um racismo dissimulado e criminoso. 

Quando a população negra se vê alijada de seus direitos, aqueles tidos por 
fundamentais, há não uma transgressão de leis positivadas, mas o comprometimento 
da integridade e da condição humana do grupo estigmatizado e posto à margem da 
sociedade. 

No imaginário social, subsistem máculas profundas sobre as populações 
descendentes dos dois povos explorados desde a colonização do território brasileiro, 
mas a memória coletiva constitui em um patrimônio em benefício da própria identidade 
nacional. Por isso, a memória do afrodescendente deve sua importância à restituição da 
autoestima e reconhecimento da contribuição na formação sociopolítica do povo 
brasileiro. 

Alimentar a ideologia de supremacia branca e reproduzir o preconceito não 
contribui para o respeito aos diferentes grupos da nossa sociedade multirracial. 
Agregado à memória do grupo minoritário é indispensável o sentimento de pertença. A 
partir da consciência histórica de resistência do grupo oprimido, parte-se para a 
problematização das desigualdades raciais, além atentar para questionamento acerca 
do papel da elite dirigente, detentora de privilégios e que serve referência como modelo 
humano ideal, agraciado pela supremacia branca. 

A problematização do branco se faz necessário nesse processo em que ele foi 
alçado a modelo universal, a fim de que esteja em paridade a dignidade humana do 
negro. Desmistificar a ideia de suposta inferioridade da população negra do imaginário 
coletivo é a via de acesso ao encontro da prática da cidadania na heterogeneidade racial. 

                                                           
24 Forjada pelas elites brancas de meados do século XIX e começos do século XX, a ideologia do 

branqueamento foi sofrendo importantes alterações de função e de sentido no imaginário social. Se nos 
períodos pré e pós-abolicionistas ela parecia corresponder às necessidades, anseios, preocupações e 
medos das elites brancas, hoje ganhou outras conotações – é um tipo de discurso que atribui aos negros 
o desejo  de branquear ou de alcançar os privilégios da branquidade por inveja, imitação e falta de 
identidade étnica positiva. (CARONE, Iray. Breve histórico de uma pesquisa psicossocial sobre a questão 
racial brasileira. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva (Org.). Psicologia social do racismo: 
estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. São Paulo: Ática, 2002, p. 17).  
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Então, a ideia de purificação racial em prol de uma pseudodemocracia racial não se 
sustenta, nem manifestações pautadas na assimilação do branqueamento se mostram 
viáveis para as possíveis interações sociais de respeito à diversidade. 
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Anexo 
 

Pedagoga é presa após ofensas racistas contra mulher em praia 
 

por Simone Candida 
30/08/2016 12:03 / Atualizado 30/08/2016 21:57  
 
Acusada, filmada pela vítima, pagou fiança de R$ 500 e responderá em liberdade 
 
RIO — Era um belo domingo de sol e a Praia da Reserva, no Recreio, estava cheia. A 
agente de viagens Sulamita Mermier, de 31 anos, planejou um dia de folga perfeito com 
a irmã e uma amiga. Mas, segundo ela, logo após esticar sua canga na areia, começou a 
ouvir palavras de teor racista, vindas de uma mulher sentada a poucos centímetros de 
sua barraca. No começo, Sulamita ficou na dúvida, não sabia se era o alvo dos 
xingamentos. Mas, quando a senhora de meia idade, loura, insistiu em dizer que “não 
entendia porque mulata pegava sol”, ela teve certeza de que estava sendo vítima de 
racismo. Ontem, por volta das 15h30m, imagens da acusada, gravadas pela câmera do 
celular de Sulamita e compartilhadas nas redes sociais, já tinham 2,7 milhões de 
visualizações. O episódio revoltou internautas e entidades que lutam contra a 
discriminação. 
 
INDICADA POR INJÚRIA RACIAL 
A mulher que aparece no vídeo foi identificada como Sonia Rebello Fernandez, uma 
pedagoga de 54 anos. Encaminhada por policiais militares para a 16ª DP (Barra), ela foi 
presa em flagrante no domingo e indiciada por injúria racial, com pena prevista de 
reclusão de um a três anos e multa. Após pagar fiança de R$ 500, a acusada foi solta e 
responderá em liberdade. Procurada ontem pelo GLOBO, não foi localizada. 
Sulamita conta que já foi vítima de xingamentos racistas no passado, mas nunca 
imaginou que isso aconteceria numa praia carioca, que deveria ser um ambiente 
democrático. 
— Eu não fiz nada. Estava com minha irmã e minha amiga, que são brancas. Ela falava, 
olhando para mim: “Hi, Hitler”. “Preto e mulato não são raça, são sub-raça”. “Não 
entendo porque preto pega sol”. “Esses cabelos duros” — disse Sulamita, 
acrescentando: — Ela estava com o marido, uma senhora e duas garotas. Quando 
começou a falar, essa senhora saiu, disse que não era racista e não concordava com as 
agressões verbais. 
Segundo a agente de viagens, a mulher dizia que “pagava um condomínio caro” e que 
“suburbanos deveriam procurar outra praia”. 
— Ela falava que eu só podia morar na Taquara ou em Jacarepaguá. Que eu era 
encardida. 
Após minutos aguentando a agressão verbal, Sulamita conta que começou a gravar a 
cena. A amiga, chorando, ligou para a polícia. Segundo Sulamita, a confusão começou 
por volta de 13h30m e durou até umas 16h30m, quando a PM chegou. 
— Virou um show. Ela falou: pode gravar mesmo, tenho dinheiro e isso não vai dar em 
nada. 
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O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por um amigo da vítima. Num dos trechos, 
Sonia diz: “Sorry, você é mulata. Você é uma complexada, por ter cabelo duro”. Ela 
também desafia a vítima: “Grava essa m. A gente vai para a delegacia e tu vai pagar 
mico. Porque eu não sei quem você é, eu sei quem eu sou. Você eu nunca vi”. 
Sulamita não esquece as palavras da mulher: 
— Era um ódio gratuito. Ela estava incomodada só porque sou mulata. Não tenho 
vergonha do que sou. Vou levar o caso até o fim. 
 
“CHOCADA E INDIGNADA 
Para a ativista do movimento de mulheres negras, Jurema Werneck, integrante da ONG 
Criola, o caso revela uma realidade terrível, que antes das redes sociais, era conhecido 
só pelas vítimas:  
— Muita gente ficou chocada e indignada. Mas ainda precisamos melhorar a forma 
como a polícia age: quando chega à delegacia, apesar de todo mundo saber que foi 
racismo, o caso é registrado como injúria. 
Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-RJ e Coordenador Nacional de 
Comunicação do Movimento Negro Unificado, Marcelo Dias diz que as cenas mostram 
uma atitude racista. Ele ficou chocado com o fato de a acusada ser pedagoga e lamentou 
que a maioria dos casos de crime de racismo ainda seja enquadrada como injúria, que 
prevê fiança baixa. 
— O crime de racismo, previsto na Constituição, é inafiançável e imprescritível. Mas 
ninguém é preso por racismo no Brasil. Infelizmente, os crimes de ódio no país são 
tratados com leniência, e, depois que os legisladores criaram o artigo que prevê a injúria 
racial, com penas brandas e fianças baixas, todos os casos passaram a ser tratados como 
injúria. É preciso mudar isso — disse Dias. 
 
Leia mais: https://oglobo.globo.com/rio/pedagoga-presa-apos-ofensas-racistas-contra-
mulher-em-praia-20017929#ixzz5BHPxC6mF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://oglobo.globo.com/rio/pedagoga-presa-apos-ofensas-racistas-contra-mulher-em-praia-20017929#ixzz5BHPxC6mF
https://oglobo.globo.com/rio/pedagoga-presa-apos-ofensas-racistas-contra-mulher-em-praia-20017929#ixzz5BHPxC6mF
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ANCESTRALIDADE AFRICANA NO ENSINO MÉDIO: 
comida para o corpo e para a comunidade25 

 
José Claudionor Lima26  

Áquila Matheus de Souza Oliveira27  
 
RESUMO: Essa proposta tem o intuito de dialogar acerca da perspectiva do ato de comer 
e a relação comunitária desde a ancestralidade africana, desse modo, duas pesquisas 
estarão dialogando: uma sobre alimentação saudável e outra sobre a ancestralidade 
africana perpassada pelo comunitarismo, ambas discutidas para os jovens do ensino 
médio. Sabemos que a alimentação humana é um fenômeno social que reúne ao mesmo 
tempo natureza e cultura, permitindo a construção de identidades sociais e /ou 
culturais. As identidades como um processo dinâmico, por sua vez, favorecem a 
composição de espaços privilegiados para apreender determinados processos, entre 
eles destacamos o ato de comer. Os membros desses grupos acabam criando “cozinhas” 
entendidas como práticas alimentares diversificadas que compreendem um conjunto de 
alimentos que se relacionam às representações coletivas, ao imaginário social, nas suas 
mais variadas especificidades, culturalmente definidas com seus códigos, processos e 
aceites. O corpo ganha espaço central nessa discussão, pois ele assume um papel de 
produtor de conhecimento. Desse modo, é fundante tê-lo como centro para que 
possamos compreender a nossa cultura. A ancestralidade que perdura e permeia a 
cultura africana tem no corpo o símbolo do produtor de sentidos, de conhecimento e 
assim, o ato de comer é muito significante, pois se caracteriza por ser um ato de 
incorporação que mais ativa esses sentidos, que sustenta e potencializa o corpo, numa 
relação comunitária. Diferentemente das outras ações que aplicam ou se impõe para o 
corpo (maquiagem, pintura corporal, as vestes), o ato de comer é o mais íntimo deles 
porque atinge o auge da interioridade. O alimento se incorpora, se entranha e passa a 
fazer parte do corpo, ultrapassa a barreira oral, se introjeta no corpo e torna-se parte 
dele. Da mesma forma o ato alimentar rompe barreiras sociais e aproxima pessoas. Mais 
que isso, ele, pelas escolhas conscientes e culturais, além de alimentar o corpo, fortalece 
e movimenta os espaços comunitários onde se vive, ou seja, a comunidade que o acolhe. 
O comer junto é um ato comunitário que fortalece o corpo e a comunidade, 
potencializando as relações culturais e sociais, vai além da experiência física. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ancestralidade Africana; Cultura Alimentar; Comunitarismo; Corpo; 
Ensino Médio. 
 
1 INTRODUÇÃO OU BREVE ABERTURA DE REFLEXÕES QUE SE TECEM 
 

                                                           
25 O presente artigo teve como Orientadora Adilbênia Freire Machado: Doutoranda em Educação 
Brasileira - Eixo: Sociopoética, Cultura e Relações Étnico-Raciais. (Faced/UFC);  Mestra em Educação 
(UFBA), Bacharela e Licenciada em Filosofia (UECE). Membro do grupo de pesquisa NACE - Núcleo das 
Africanidades Cearense.   
26 Autor: Mestrando em Educação Brasileira – Eixo: Educação, Currículo e Ensino (Faced/UFC); Especialista 
em Gestão Ambiental (FATE), Licenciado em Ciências com habilitação em Biologia (UEMA).  
27 Coautor: Mestrando em Educação Brasileira (UFC) – Eixo: Educação, Currículo e Ensino (Faced/UFC), 
Graduado em Gastronomia (UFC), bolsista da Fundação cearense de apoio ao desenvolvimento científico 
e tecnológico – Funcap.  
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Essa proposta teve dois objetivos: dialogar acerca da perspectiva do ato de 
comer, da alimentação como temática a ser abordada no currículo escolar do ensino 
médio e realizar a aproximação desse corpus constituído sobre alimentação aos 
conhecimentos de relação comunitária desde a ancestralidade africana. Portanto, duas 
pesquisas dialogaram: uma sobre alimentação saudável e outra sobre a ancestralidade 
africana perpassada pelo comunitarismo. 

É importante a compreensão que o alimentar deve compreendido para além do 
ato de comer, “matar” a fome, mas é um ato carregado de simbologias e significados, 
de cuidado. Os quais perpassam o cotidiano, sendo parte fundante da cultura de cada 
local, assim, a alimentação, em suas especificidades são características que demarcam 
a cultura. 

Desse modo, fizemos o exercício de uma abordagem geral e histórica do 
alimentar, as implicações curriculares e até de saúde, e depois dialogamos brevemente 
sobre a perspectiva do corpo como nosso condutor, produtor de conhecimento, de 
sentidos, assim ele deverá ser cultuado, valorizado, assim sendo, o ato de alimentar 
ganha significados fundantes na perspectiva do cuidar, que é comunitário. 

Gostaríamos de comunicar que esses são diálogos que estão se iniciando, 
reconhecemos que há um chão para que possamos fundamentar muito mais tal diálogo, 
dessa forma, esse artigo são primeiros acordes de um desejo de encontrarmos 
perspectivas em comum em torno de nossas pesquisas. Pois sabemos que a cultura 
africana é grande influenciadora da cultura brasileira, em todos os seus aspectos. 
(MACHADO, 2011) 
 
2 METODOLOGIA 

 
O presente estudo qualitativo, de natureza exploratória (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 

GIL, 2010), foi conduzido em duas etapas: na primeira, procuramos inscrevê-lo em um 
continuum da problemática da pesquisa. No tocante à alimentação saudável no âmbito 
da educação básica, com foco no ensino médio, realizamos revisão sistemática junto a 
autores que estudam alimentação (DAMATTA, 1997; MACIEL, 2001; 2005; SANTOS, 
2007; BOOG, 2008; BEZERRA, ALCÂNTARA, OLIVEIRA-SILVA,  2008; MONTANARI, 1949; 
FISCHLER, 2010), e os que se debruçam sobre identidade e cultura, como McLaren 
(1992) e Hall (2006), subsidiados por documentos oficias brasileiros que tratam de 
Educação Alimentar e Nutricional  (BRASIL, 2006; 2009; 2013; 2014; 2015). Optamos 
pela Hermenêutica de Profundidade como critério de análise, inclusão e interpretação 
das informações coletadas. (THOMPSON, 1995) 

A segunda etapa da pesquisa foi construída, essencialmente, a partir das 
reflexões levantadas por Machado (2011; 2014), no tocante à ancestralidade africana 
perpassada pelo comunitarismo, e subsidiadas pelos aportes teóricos de Somé (2003), 
Flor do Nascimento (2007), Oliveira (2007) e Santos (2010).   
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
  Emergiram, a partir da análise das obras consultadas, três blocos temáticos: 
cultura alimentar, alimentação saudável e corpo na cosmo-percepção africana: 
ancestralidade africana perpassada pelo comunitarismo. 
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3.1 Cultura alimentar 
 
Nessa mesma perspectiva, Damatta (1997), adentrando nas especificidades da 

alimentação, traz o conceito alimentação com um código de expressão da sociedade 
brasileira. Fischler (2010, p.130) discute também essa especificidade posicionando a 
função social da alimentação, afirmando que “a relação humana com a alimentação 
comporta uma dimensão fundamentalmente social”.  

A alimentação é um constructo social que acaba desaguando nas identidades.                             
Desse modo, pode ser considerada, por esse viés, um documento de identidade. (SILVA, 
2010) Ela identifica povos, culturas, valores, crenças e até classe social. É marcador 
identitário social por estabelecer fronteira entre pobres e ricos, conferir prestígio social 
e poder. Cada nação possui uma forma de se alimentar e de preparar o seu próprio 
alimento, logo essa ação pode ser considerada um marcador de identidade. 
(MONTANARI, 1949) 

Falar de identidades é tarefa extremamente complexa. Por isso delimita-se aqui 
a análise apenas sobre o sujeito sociológico, não havendo espaço para aprofundar 
outros tipos de sujeitos (histórico, político, pós-moderno, etc..), isso porque o sujeito 
sociológico incorpora a complexidade do mundo moderno; uma modernidade que 
molda identidades nas interações entre a sociedade e o indivíduo, circunscrevendo-lhes 
fronteiras bem definidas. (HALL, 2006) 

As identidades como um processo dinâmico, por sua vez, favorecem a 
composição de espaços privilegiados para apreender determinados processos, entre 
eles destacamos o ato de comer. Esses espaços são constituídos por grupos sociais. Os 
membros desses grupos acabam criando, mantendo e reproduzindo “cozinhas”, 
definidas por Maciel (1992, p. 150) como “práticas alimentares diversificadas que 
compreendem não apenas certos itens alimentares consumidos mais frequentemente, 
mas sim um conjunto de alimentos que se relacionam às representações coletivas, ao 
imaginário social”, nas suas mais variadas especificidades, culturalmente definidas com 
seus códigos, processos, aceites. 

Essas “cozinhas” definem gestos, maneiras, práticas que acabam por marcar 
distinção entre os que comem, pois se reconhecem e se veem reconhecidos, em um 
claro sinal de pertencimento. Estamos falando da formação de um sistema de 
significados e significantes sociais (sistema simbólico) criados pela alimentação, 
formado de identidades culturais a partir da alimentação. Igualmente, além do sistema 
simbólico, surge um sistema alimentar que irá afirmar, reafirmar, estabelecer, sustentar 
e mesmo criar marcadores de identidade que definem os membros do grupo pelo que 
comem; são criados, portanto, símbolos sociais e ritualísticos. 

Nesse alinhamento, a alimentação humana ganha significado pelos rituais 
praticados. Comer é um ritual carregado de símbolos. E devemos afastar qualquer 
conotação que rituais possa representar, tais como os ligados à religião, ou mesmo 
vistos como repetição ou hábito. 

Alimentação como ritualização é no sentido cultural de práticas, gestos, atos, 
escolhas e classificações. Ritualizar, no dizer de McLaren (1992, p. 72) é “somatizar a 
cultura que se encontra nos gestos e atos” e os rituais “são mais que meros signos em 
algum tipo de semáforo sociocultural. Ao contrário, eles formam a urdidura na qual a 
tapeçaria da cultura é entrelaçada”. 
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Conforme o pensamento anterior, podemos inferir que a alimentação forma 
uma urdidura que constrói a trama da cultura alimentar, cujos fios são as questões 
políticas, sociais, familiares, tradicionais, modernas, religiosas, entre muitas outras. Ela 
constrói, portanto, o tecido sobre o qual se apoia o comer, permeado pela cultura e por 
rituais que nos marcam profundamente.  

E esse tecido, chamado alimentação, une as pessoas. Contudo, as pessoas se 
reúnem não apenas para saciar a fome. Elas comem para comemorar, para viver, para 
rezar, para lembrar, para se divertir, o comer é também um ato comunitário, como 
veremos logo mais no texto. A hora das refeições é muito aguardada por todos durante 
a jornada diária. É bem verdade que o fator biológico de saciar a fome pode, muitas 
vezes, prevalecer, mas esse momento de realizar as refeições, de comer, dificilmente é 
desperdiçado.  

O momento das refeições é muito agregador. O comer junto é muito simbólico. 
É o momento no qual as famílias, amigos, líderes de países, atletas, estudantes, 
professores, comunidade, seja qual for o grupo em questão, aproveitam para estreitar 
laços e afetos, decidir, dialogar sobre o futuro, falar do passado, lembrar de parentes 
que estão distantes, negociar ações, fazer projetos de vida. Tudo isso pode ocorrer 
durante o ato de comer junto; sentados, de pé, ao redor de mesas, não importando 
como estejam acomodados. A alimentação é uma relação de afeto! 
 
3.2 Alimentação saudável 

 
Mas afinal, diante dessas reflexões anteriores sobre o ato de comer, sobre 

cultura alimentar, o que venha a ser uma alimentação saudável? Não se encontra, ainda, 
uma resposta completa, conclusiva e unificadora para essa questão. Há diversos pontos 
de vista. Pode-se, pois, responde-la valendo-se de diversos olhares e vivências, 
recorrendo às ciências e aos saberes populares. Como visto, a cultura é muito levada em 
conta para explicar o ato de comer porque será a partir dela que as escolhas, 
preferências, aceites se darão. 

Procurando responder de forma mais abrangente o que venha a ser uma 
alimentação [adequada] e saudável é preciso pensar que cada garfada ou colherada de 
uma determinada comida que se leva à boca conta uma história que passa pela vida e 
pelas memórias de milhares de pessoas e de povos.  O Brasil, por exemplo, é um país 
único em sua diversidade alimentar, a qual foi construída a partir de outras culturas, de 
outros povos e nações, sendo preciso, para maior entendimento, realizar um mergulho 
na história de outros países para identificar as raízes de cada alimento, o que cada um 
dele conta e agrega, o significam para determinado grupo, estado, nação.        

A alimentação saudável, em tese, estaria na escolha livre e consciente de 
alimentos, dentro de uma cultura alimentar, fundada na oferta e no acesso, levando em 
conta que tipos de alimentos podem e devem ser consumidos, acarretando não apenas 
nutrição do corpo, mas provendo bem-estar e saúde. 

Especialistas da área da alimentação (nutricionistas, nutrólogos, gastrônomos, 
agrônomos, engenheiros de alimentos, entre outros) cunharam o termo “comida de 
verdade”, em contrapartida aos alimentos industrializados (imitação de comida), que 
podem ser minimamente processados, processados e ultraprocessados. “Comida de 
verdade”, nessa perspectiva, seria todo e qualquer o alimento in natura ou 
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minimamente processado, cultivado e manejado, ou não, que possa ser preparado e 
consumido sem nenhum ou o mínimo de aditivo.  

O ato de preparar os alimentos ganha capital importância nessa discussão 
porque é emancipatório.  Propicia autonomia e favorece aprendizados e 
compartilhamento de saberes, que podem ser traduzidos em técnicas, daí surgindo as 
dimensões simbólicas, sensoriais, afetivas, históricas e cognitivas. O alimento saudável, 
adequado à nossa saúde e bem-estar, muito além do ato prescritivo e normativo que 
ganhou força com a modernidade, a partir da área da saúde, resiste ao tempo e às 
tradições e está sujeito ao império dessas dimensões. 

O alimento saudável, usado para uma alimentação saudável e adequada, 
também pode ganhar um enfoque sustentável, ancorado principalmente na 
agroecologia28. O alimento, nesse sistema, não agride a natureza porque é produzido, 
cultivado, manejado e preparado de maneira a não usar agrotóxicos e fertilizantes 
sintéticos, que por sua vez não poluem nascentes, rios, riachos, lençol freático e solo. 

Quanto às mais diversas definições e reflexões acerca do que venha a ser uma 
alimentação saudável, encontramos em alguns autores conceitos mais gerais, que 
podem ajudar a compreender melhor sua dimensão, visto que já existe todo um corpus 
constituído sobre esse tema. 

Philippi et al. (2000, p. 47) definem alimentação saudável como sendo aquela 
“planejada com alimentos de todos os tipos, de procedência conhecida, de preferência 
naturais e preparados de forma a preservar o valor nutritivo e os aspectos sensoriais”. 
Boog (2008) prefere enxergar que não existe uma alimentação “ideal”. Na visão dessa 
autora, “a opinião sobre o que é ou não adequado pode variar bastante [...]. É preciso 
considerar também que o estilo de cada pessoa se alimentar decorre de algumas 
convicções que não podem ser impostas”. (BOOG, 2008, p. 71). 

Bezerra, Alcântara, Oliveira-Silva (2008) entendem que alimentação saudável e 
adequada, devendo ser praticada no ambiente familiar ou comunitário, pode ser 
inserida e discutida no ambiente escolar. Defendem que esse debate deva ser 
fundamentado e contextualizado, que estimule pensar e adotar práticas alimentares e 
estilos de vidas saudáveis, respeitando a cultura alimentar das pessoas.  

Alimentação saudável, segundo o Guia Alimentar da População Brasileira (2014), 
é uma “prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos 
indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio ambiente.” (BRASIL, 2014, p. 40)  

Aliando as definições anteriores com os propósitos dessa pesquisa, tem-se, 
ainda, na Portaria Interministerial 1.010, de 8 de maio de 2006, a qual instituiu as 
diretrizes à promoção da alimentação saudável no âmbito da educação básica nacional 
– educação infantil, fundamental e nível médio (BRASIL, 2006) e na Lei n°. 11947, de 16 
de junho de 2009,  orientações muito claras de Educação Alimentar e Nutricional no 
tocante à sua inclusão “no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo 
currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida”. (BRASIL, 2009, p. 1)  

                                                           
28 Conjunto de ações que visam sistematizar a abordagem da agricultura em diversos aspectos, criando 
modelos justos, economicamente viáveis e sustentáveis ecologicamente. Definição dada pela ONG 
Pensamento Verde < http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conceito-e-definicao-de-
agroecologia/>   
 

http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conceito-e-definicao-de-agroecologia/
http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conceito-e-definicao-de-agroecologia/
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Portanto, trabalhar a temática da alimentação saudável (no currículo) com os 
jovens do Ensino Médio, na perspectiva da cultura alimentar, pode ajudar a prevenir 
alterações no perfil epidemiológico desses adolescentes, visto que centenas de milhares 
deles já desenvolveram ou estão em vias de desenvolver alguma Doença Crônica Não 
Transmissível – DCNT, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, sobrepeso, 
dentre outras. Entre essas DCNT, a obesidade é a mais preocupante delas e está sendo 
considerada um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. (BRASIL, 2013) As 
escolas, reflexo mais fiel dessa geração de adolescentes que, em tão tenra idade, já 
desenvolveram algum tipo de DCNT, tem um papel importante no enfrentamento 
dessas doenças.  
 
3.3 Corpo na cosmo-percepção africana: ancestralidade africana perpassada pelo 
comunitarismo 

 
Na cosmo-percepção africana o mundo é compreendido como um todo 

interligado, onde tudo tem vida, tem energia, assim, os viventes e os não viventes, ou 
seja, o ser humano (vivos, mortos, que estão por vir), animais, vegetais e minerais 
possuem vida, força vital, ou seja, a energia que movimenta a existência. Vivemos numa 
complexa teia. (MACHADO, 2014) 

Nesse sentido, somos fonte e meio do conhecimento, este só se dá em relação, 
em movimento, é a arte do encontro / encanto. Destarte, o corpo é texto, escritos, ditos, 
é dança, música, poesia, canção, ação, aprendiz e professor/a, é produtor de 
conhecimento, por meio dele conhecemos histórias, valores éticos das diferentes 
sociedade, conhecemos as culturas que o tece, por meio da fala, do olhar, dos gestos, 
de suas danças, cheiros, caminhar, sentir, compartilhar e, também, por seus hábitos 
alimentares. 

Assim, é imprescindível avivar nossos corpos, nossos sentidos para que 
possamos compreender que não se pensa / aprende / ensina apenas com a cabeça / 
razão, mas de corpo inteiro, de modo integral, com sentidos e sentimentos. Nesse 
sentido, cuidar de nosso corpo é fundamental, e o cuidar perpassa pelo que comemos, 
comer é um ato de cuidado, consigo e com o Outro, pois quanto mais nos 
conscientizamos de nosso valor, de nossa importância, mais nos conscientizamos do 
valor e da importância do Outro, mais nos conscientizamos que só somos em relação, 
no coletivo, inclusive com a natureza, pois: 

 
em um mundo no qual tudo é vivo, a prática da alimentação é sempre 
uma questão delicada, pois implica em decidir pela suspenção da vida 
de uns para a continuidade da vida de outros. Este é o motivo pelo 
qual, nos sistemas tradicionais africanos de alimentação, parte-se do 
princípio do necessário, buscando-se, tanto quanto possível, evitar e 
interditar o desperdício, pois este seria um fator de desequilíbrio das 
omnipresentes forças vitais (o que vale tanto para alimentos de 
origem animal, vegetal ou mineral). (FLOR DO NASCIMENTO, 2015, p. 
62) 
 

O corpo é aquele que faz mediação entre as relações, é ele que permite o 
contato, a troca, e só é possível compreender / entender o que está a nossa volta tendo-
o como condutor. Somos de corpo inteiro e nesse sentido, todos os saberes são 
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valorosos, aqui podemos dialogar com Boaventura Sousa e Santos (2010) e sua 
concepção de ecologia dos saberes, pois partimos da compreensão de que o 
conhecimento não tem limite, ele está em toda parte, é tão diverso quanto à diversidade 
cultural própria do mundo! Reconhecimento das diferenças e aceitação da diversidade, 
da pluralidade e valorização do Outro, saída de um pensamento monocêntrico, de um 
saber único (eurocêntrico) para a valorização e reconhecimento das experiências 
diversas de cada um/a, encontramos aqui a horizontalidade de saberes, saindo de uma 
verticalidade que hierarquiza no intuito de disputa de poder, interessa-nos multiplicar, 
acolher, compartilhar, pois que nos interessa é potencializar o existir. Nesse sentido, é 
importante o reconhecimento desse corpo produtor de conhecimento, de cultura e, 
assim, reconhecermos o quão importante é focarmos no cuidado desse corpo. E esse 
cuidado perpassa pelo que ingerimos e pelo modo como nos alimentamos. Ao falar das 
sociedades tradicionais africanas, o filósofo Wanderson Flor do Nascimento (2015, 
p.62/63) diz: 

 

Como os processos de subjetivação nas sociedades tradicionais 
africanas são eminentemente comunitários, a responsabilidade pelo 
ato de se alimentar é, também, distribuída por todas as pessoas que 
consomem o alimento, tanto no que diz respeito ao caráter de lidar 
com a morte de um ser vivo para a alimentação, como pela própria 
manutenção da vida dos existentes consumidos. Para as sociedades 
tradicionais, o mundo é composto por um todo organizado de seres 
viventes e é necessário manter o equilíbrio dessa organização para que 
a vida se preserve e não hajam catástrofes ontológicas, como o 
desaparecimento do mundo, ou sua mortificação. 
 

A compreensão de nós como pessoas que só somos no coletivo é fundamental 
para compreendermos a cosmo-percepção africana, pois “a comunidade (...) é onde as 
pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a 
realizarem seu propósito (...), é a base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e 
recebem as dádivas dos outros” (SOMÉ, 2003, p. 35). Somé nos mostra que a cosmo-
percepção africana é tecida pelo coletivo e este coletivo está em tudo, só somos no 
coletivo. Assim, compreendemos que o ato de alimentar-se também não é individual, 
mas coletivo.  

Partindo da concepção do corpo como aquele que possibilita o conhecimento é 
necessário que ele seja respeitado, valorizado, cuidado, pois “não existe orixá maior do 
que a garganta da gente, porque não há dia em que ela não nos cobre sacrifícios”, ou 
seja, o nosso corpo necessita ser cultuado, tratado como divindade, nesse sentido, 
pensar em uma alimentação saudável é fundante para esse cuidado daquele que nos 
permite ser. É importante demarcar que não é cultuação desse corpo midiático, oriundo 
do desejo de adequar-se a um padrão de beleza imposto e excludente, mas a cultuação 
no sentido de valorização de nós mesmos, de nossos saberes, daquele que permite que 
esses saberes sejam. 

 
4  INCONCLUSÕES DE TESSITURAS EM CURSO 
 

Face ao exposto, procurou-se destacar a concepção que o corpo como aquele 
que possibilita o conhecimento é necessário que ele seja respeitado, valorizado, 
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cuidado, pois “não existe orixá maior do que a garganta da gente, porque não há dia em 
que ela não nos cobre sacrifícios”.  

A cultura africana tem no corpo o símbolo do produtor de sentidos e 
conhecimentos. O ato de comer faz parte de um sistema simbólico: é documento de 
identidade, é constructo social, é tecido que constrói cultura. Como é marcante o ato de 
comer! Ele se caracteriza por ser uma das ações humanas de incorporação que mais 
ativa os sentidos, que sustenta e potencializa o corpo, numa relação comunitária. Outras 
ações que aplicam para o corpo, como o de se maquiar, pintar o corpo ou mesmo se 
vestir, diante delas, o ato de comer é o mais íntimo porque atinge o auge da 
interioridade. O alimento se entranha e passa a fazer parte do corpo. Ultrapassa a 
barreira oral e torna-se parte dele. O corpo, portanto, nessa como-percepção é:  

 

Como solo sagrado, ele receberá os sinais daquilo que lhe possibilita a 
origem e o destino. Será no corpo que os símbolos serão inscritos. Será 
o corpo, em si, o sinal maior dessa união com o Pré-existente e a 
comunidade. O corpo não é uma entidade segregada do mundo, do 
outro, de deus. O corpo é equivalente à natureza e ao espírito. [...] O 
corpo é o emblema daquilo que eu sou, e o que eu sou é um construto 
da comunidade. [...] O corpo é um texto aberto para a leitura de quem 
o vê. O escrito é a comunidade. Portanto, meu corpo não é meu, mas 
um texto coletivo. [...] será sempre cheio de sinais, símbolos e marcas. 
O corpo é um vestígio dos valores civilizatórios do grupo que nele 
escreve e nele se reconhece. O corpo social é a extensão do corpo 
individual. (OLIVEIRA, 2007, p. 124) 
 

O ato de alimentar-se não foge a esse corpo social, carregado de vestígios 
civilizatórios, culturais, é expressão de quem somos, um quem que é coletivo. Assim, a 
ancestralidade africana perpassa o nosso modo de pensar esse ato de “comer”, pois o 
imprime ações de cuidado com si e com o coletivo que nos tece. 

Dada emergência e a relevância de se trabalhar o tema alimentação entre os 
adolescentes do Ensino Médio, aliado ao caráter interdisciplinar que a temática tem, 
todos os professores dessa modalidade de ensino podem e devem abordar no currículo, 
em forma de projetou ou algo congênere. Agora, se ela for abordada na perspectiva da 
cosmo-percepção africana, dada as especificidades e competências previstas em Lei29, 
cabe, principalmente, aos professores de Educação Artística, Literatura e História 
problematizarem o tema sob os aspectos da cultura afro-brasileira, muito na direção do 
que foi refletido por Machado (2011; 2014).  

No todo, o trabalho assessoriamente também procurou mostrar que o alimentar 
com consciência é também um ato político e um ato que perpassa construção de 
conhecimento, de reconhecimento e potencialização da nossa existência, de nosso 
corpo, valorização de nossa cultura, nossos saberes! 
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RESUMO: A história dos povos negros carrega consigo uma dívida expressiva com a 
comunidade negra brasileira, são mais de 500 anos em que a história ensinada nas 
escolas, a partir da visão eurocêntrica, contornando em larga escala uma concepção 
hegemônica. Objetiva compreender os desafios e perspectivas na materialização da Lei 
nº 10. 639/2003 no âmbito escolar. Traz em seu bojo a seguinte questão: Como vem 
acontecendo a materialização da referida lei no contexto das escolas?  O trabalho é 
desenhado tanto no plano da revisão de literatura e pesquisa documental quanto na 
dimensão empírica. Os sujeitos selecionados foram professores que atuam no Ensino 
Fundamental, na disciplina de História. Utiliza como abordagem a pesquisa qualitativa, 
pois entende-se que esta responde ao proposito desencadeado neste estudo. Assim, 
percebe-se que o tema em tela é bastante relevante no que tange o entendimento da 
história do negro a partir do olhar da educação. Com base nos estudos e análises 
percebemos que a Lei em discussão apesar de estar a evidência há mais de 14 anos, ela 
não é uma realidade no cotidiano escolar, nem tão carrega um consenso entre os 
docentes da sua importância. 
 
Palavras-chave: Lei nº 10.639/2003. história dos povos negros. Ensino de história e 
cultura africana. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Brasil, um país que tem sua história construída a partir da junção de diversas 
matrizes de povos, sendo as principais os europeus, portugueses, holandeses, 
espanhóis, franceses, os nativos da terra os índios e, em especial a população da África 
que em grande parte foram retirada de seu continente para serem escravizadas no 
Brasil. E desta forma é contada a história do país tem sido afirmada, no entanto, de 
forma predominantemente, a história vista  partir dos europeus tem colocado em 
segundo plano as histórias das populações indígenas e africanas. 

Desse modo, se percebe um longo percurso na historiografia ocidental em se 
tratando do processo de colonização do novo mundo, ao mesmo tempo em que se 
registra séculos de ocultação da história dos povos de África, com ênfase na população 
negra. Um cenário que vem sofrer mudanças mais substanciais a partir do século XXI, 
momento em que diversos veículos normativos ganham espaço no campo da educação 
e avançam em relação a esta pauta. Ressaltamos que a aprovação da lei nº 10.639/03, 
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como forma de reparar os longos períodos em que a história da África deixou de fazer 
parte dos conteúdos da educação básica brasileira, a lei traz a obrigatoriedade de ter 
nos conteúdos da escola à história e cultura da África, o que consequentemente 
contribuiria para o combate de práticas como o racismo, bem como a inserção de 
políticas publicas inclusão para os povos negros.  

Desta feita, faremos uma breve análise de veículos normativos que regem a 
educação básica brasileira, verificando os principais pontos que estruturam a educação 
brasileira, realizamos a especificação de estar dando atenção maior à disciplina de 
história, em virtude do sujeito de nossa pesquisa atuar como professor da disciplina de 
história, no ensino fundamental, sendo assim, utilizamos neste tópico, passagem da Lei 
nº 9.394/1996 e dos Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental, 
referentes a disciplina de história. 

Nesta direção, veremos de forma sintetizada um diálogo com uma pessoa 
considerada um sujeito bastante importante no desenvolvimento da educação formal, 
que é o professor. Salientamos ainda, a especificidade do professor de história, que 
apesar da lei defender que os conteúdos devem ser desenvolvidos de forma 
interdisciplinar, cabe à história uma importante tarefa, tendo em vista ser esta disciplina 
a que mais conta a história do Brasil. 

Portanto, as discussões que foram construídas ao longo deste artigo, nos 
remetem a estar fazendo reflexões acerca de nossa postura enquanto educadores 
diante de um ambiente escolar mais especificamente a sala de aula, o que contribui na 
tessitura de reflexões em relação à formação da sociedade brasileira, sob ótica da 
história dos povos negros. Demanda essa que nos impulsiona indagar: a história que 
estamos ensinando e seguindo o livro didático contribui para práticas racistas e 
preconceituosas no ambiente escolar? Este questionamento é oportuno porque 
remonta nosso olhar diante dos desafios do ensino de história, com vista a promover 
uma educação que integre todos numa perspectiva formativa e inclusiva, uma vez que, 
convivemos num país marcado por grandes desigualdades sociais, econômica, culturais 
e políticas.  

Assim, o estudo desenvolvido neste texto aponta alguns desdobramentos no que 
tange a materialização da Lei nº 10.639/2003 no âmbito escolar. Percebeu-se que 
mesmo a esta lei tendo sido aprovado pouco mais de 14 anos, há uma grande distância 
no diz respeito a sua efetivação no ambiente escolar. Notou-se uma falta de consenso 
entre os educadores, quando destacam a importância desta lei nas práticas educativas. 

 
EDUCAÇÃO E NEGRITUDE NA ESCOLA BRASILEIRA 
 
           Brasil desde a invasão portuguesa, holandesa e espanhola, perpassou por um 
conjunto histórico de gigantes genocídios de culturas, de etnias e exploração da mão de 
escrava. Salienta-se que as nações ora vista, adentraram o novo mundo com objetivos 
definidos. Embora, se reconheça que cada nação tinha uma especificidade no processo 
de colonização do território em que chegava. Neste aspecto, destacamos que a chegada 
dos povos negros, realçam uma série de transformação nas estruturas sociais do país, 
sendo, portanto, objeto de dominação dos europeus. Essa visão que orientou não só 
processo de colonização, mas também dominação e materialização do processo de 
escravidão. Foi defendido claramente no bojo de perspectiva dominante e hegemônica 
em relação as terras aos povos, suas culturas e territórios. Tal postura perdurou e 
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perdura ainda hoje, mesmo depois de mais de 500 anos. Tais circunstâncias, ao serem 
analisadas na ótica da educação, concebendo a concepção de uma educação, fundada 
na pedagogia dialética, que segundo Gadotti (2012, p. 176-177) 
 

[...] a pedagogia dialética sustenta que a formação do homem se dá 
pela elevação da consciência coletiva realizada concretamente no 
processo de trabalho (interação) que cria o próprio homem. A 
educação identifica-se com o processo de hominização. A educação é 
o que se pode fazer do homem de amanhã (Grifo do autor). 

 
 Partindo desta concepção de educação, podemos colocar a questão racial no 

interior de uma análise pertencente à teoria pós-critica do currículo, como afirma Silva 
(2016, p.102) “Um currículo crítico inspirado nas teorias sociais que questionam a 
construção social da raça e da etnia também evitaria tratar a questão do racismo de 
forma simplista”. Desse modo, analisando tal ponto de vista, vemos uma primeira 
constatação, que é triste realidade dos estudantes brasileiros, reproduzida no fato 
destes não conhecer a história de forma geral, e também a sua própria história de seus 
antepassados, isso coloca o sujeito a protagonizar ações preconceituosa, como é o caso 
do racismo. 

 Para Dalgastagne (2011, p.310) “O racismo é a tentativa de estigmatizar a 
diferença com o propósito de justificar vantagens injustas ou abusos de poder, sejam 
eles de natureza econômica, política, cultural ou psicológica.” Isso nos leva a refletir que 
não dar para discutir esta questão de forma simples, pois devemos considerar que 
encontramos o racismo em todos os espaços sociais, e a escola enquanto espaço de 
formação, não está isenta desta situação. 

Consideramos que o combate as práticas e ações racistas pode ser efetuado com 
o auxílio de algumas alternativas, entre elas, consideramos que a inclusão da história 
afro-brasileira nas escolas, que inclusive é resultado de muita luta do movimento negro,  
deve ser uma destas alternativas, esta lei deve possibilitar que os estudantes lancem 
olhares atentos sobre o processo histórico dos negros no Brasil, as posições ocupadas 
por essa população no território brasileiro, e vemos que a história que é contatada de 
forma predominantemente na escola, coloca a população afrodescendente sempre na 
posição de oprimido e explorado, no entanto para modificar tal quadro, estes sujeitos 
resistem a estes processos diante destas posições que os colocam. Para Freire (2016, p. 
65): 

 
Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, 
para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que 
não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 
conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. 

 
A partir de então, começa a construir novas concepções em reação a 

apresentação de fatos da história do Brasil. Sem dúvida, o período da escravidão, foi o 
mais obscuro da história do país, foi o momento histórico, onde os africanos foram 
arrancados de suas origens, para servir aos colonos, como escravos, passando a ter uma 
vida de sofrimento cerceada toda e qualquer liberdade humana, dando lugar aos 
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castigos, torturas, intensas jornadas de trabalho escravo, e até mortes. Em outras 
palavras eles passaram a ser vistos como coisas, mercadorias que eram trocadas no 
comércio. Esta foi à realidade da população africana no Brasil, durante mais de três 
séculos, e que é apresentada de forma tão presente nas salas de aula, porém é possível 
ver este período o analisando, em outros aspectos também relevantes, no entanto, não 
fazendo alusão a um período somente de sofrimento desta população. 

 Esta história, não se resume nestes detalhes, mesmo diante deste quadro de 
opressão, não foi suficiente para impedir a organização desta população, resistindo e 
lutando contra estes sofrimentos, diante dos diversos símbolos de resistência desta 
população, o mais relevante foi a criação de quilombos, áreas de difícil acesso, que 
recebiam os escravos fugitivos das fazendas, e que lá podiam viver sua vida, com toda 
liberdade, o quilombo que ficou mais conhecido como figura representativa na história 
brasileira, foi o Quilombo dos Palmares, no Estado de Alagoas, onde o Zumbi de 
Palmares, resistiu a vários ataques, advindos por parte da organização do poder imperial 
para destruir esta estrutura,  que podemos considerar como um verdadeiro exemplo de 
vida fundamentada na liberdade. 

Adentrando a um recorte de uma análise educacional deste tema, percebemos 
algumas questões que merecem destaque, como exemplo, podemos refletir acerca 
construção da imagem dos negros nos livros didáticos, que estão presentes nas escolas 
públicas e privadas do Brasil, apesar dos avanços com  legislações proibitivas a este 
respeito, ainda encontramos tristes realidades com estes livros nas escolas, onde 
apresentam o negro sempre em uma posição negativa, como apanhando, ou realizando 
trabalhos excessivos. Para compreender este fenômeno, destacamos a presença do 
currículo oculto na sala de aula, de acordo com Elsa Garrido, 

 
Enquanto a aula acontece e o professor e alunos estão ocupados com 
o conteúdo curricular, existe um “currículo oculto”, favorecendo ou 
minando a aprendizagem. A maneira como professores e alunos tecem 
suas relações no cotidiano escolar aumenta ou diminui a resistência 
dos estudantes em relação ao currículo manifesto (2001, p.132). 
 

Esta situação que nos foi apresentada nos conduz a questionar: como romper 
com o silêncio presente nas escolas, quando estamos diante da história da África, é 
partindo de tal reflexão, e complementada com resultado da luta do povo negro, que é 
promulgada a lei que obriga o ensino da história afro-brasileira, nas escolas.  

Este silenciamento, que a lei objetiva romper, não é algo contemporâneo, assim 
a lei, as escolas foram desde o seu princípio, baseada em uma educação eurocêntrica, o 
que nos deixa um legado de séculos de silenciamento, que só então está começando a 
se construir um outra realidade, nas escolas brasileiras, estas ações devem estar sendo 
executadas de forma contínua, realizando principalmente uma intensa formação, aos 
educadores e educadoras, que são os primeiros  responsáveis por estar repassando o 
conhecimento, e formando cidadãos.  

Assim é necessário formar professores e professoras reflexivos em suas ações. 
Segundo Alarcão (2011, p.44) “A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência 
da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e 
não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores.” Mantendo esta 
postura o professora ou professora é capaz de apresentar fatos de uma história real da 
população afro-brasileira, que foi distorcida por longos anos. 



98 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Portanto, é colocado como responsabilidade das instituições de ensino superior 
que formam profissionais da educação licenciados a ensinar, a intenção de contribuir 
com o rompimento de uma lógica hegemônica, que traz à tona, uma ideologia onde se 
deve respeitar, e conviver de forma harmônica, e que aja equidade entre todas as etnias 
presentes no Brasil, considerando as características de cada uma, e que todos devem 
estar convivendo harmonicamente, e que o Estado se responsabilize em reparar os 
séculos de desigualdade, nos quais a população afrodescendentes são vítimas. 
 
HISTÓRIA E O DESAFIO DE CONTAR A HISTÓRIA NEGRA DO BRASIL 
 

A entrevista realizada, ratifica que ainda se faz necessário muitos esforços para 
uma ampla efetivação da Lei nº 10.639/03, em que esta possibilita as escolas a ter 
acesso a história da África, posteriormente desenvolver esta temática de forma 
interdisciplinar na sala de aula, a partir de então deveria estar construindo um raciocínio 
histórico a partir dos sujeitos deste continente, para que ao se remeter ao Brasil e a  
população negra, reconheçamos que o processo de formação desta nação, foi 
construído com a escravização destas pessoas, assim é fundamental que este conteúdo 
esteja presente em sala de aula. O que infelizmente não é a realidade que encontramos 
nas palavras do entrevistado. 

O professor entrevistado relata que essa lei causou uma revolução na educação, 
pois o Brasil foi construído pelos europeus, sendo a efetivação dela, lugar de possibilitar 
voz e vez aos excluídos de nossa história, como é o caso das populações negras e 
indígenas. 

 Algumas escolas como é sabido ainda trabalham na contramão, no que diz 
respeito a história dos povos negros, estabelecem atividades sobre negro apenas no dia 
20 de novembro (dia da consciência negra), retirando a possibilidade de se trabalhar no 
decurso do ano. Mesmo quando desenvolve ações desta natureza, estas são vistas de 
forma contemplativa, isto é, não problematiza ou revisa o tema com maior 
profundidade.  

 Neste sentido, há uma clara percepção de que as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no interior das unidades educativas pouco tem se encarregado em 
compreender os aspectos culturais e históricos da população negra, nem tão pouco 
dialoga com as demandas legais orientadas a partir da Lei nº 10.639/2003 e das 
‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, promulgada no ano 2004”. 
Nesse viés, a materialização das ações no que tange a educação para as relações étnico-
raciais não depende exclusivamente de boa vontade, mas também de propostas 
oriundas do Estado. Partindo dessa perspectiva, o ERER mostra que:  

 
O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e 
pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento e valorização da 
identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende 
necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas 
favoráveis para o ensino e para aprendizagens (BRASIL, 2004 p. 500). 

 

Diante do exposto, percebe-se que o cenário da educação formal mais 
especificamente da escola pública apresenta algumas dificuldades em abordar a 
temática em discussão, pois o Estado enquanto ente garantidor do direito à educação, 
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deve subsidiar condições mínimas para que os profissionais e a escola construam 
estruturas e, tenham condições de disponibilizar materiais para auxiliar o docente em 
seu cotidiano. Por outro lado, se percebe que ausência destas condições somada a 
outras, leva o profissional que está em sala de aula a uma série de dificuldades que 
dificulta em certa medida na materialização dos marcos normativos. 

Diante disso, para que tenhamos uma maior aproximação com discussões ora 
tratadas, buscaremos perceber como os professores de história vêm trabalhando a ERER 
em suas aulas. Salientamos que os dados foram obtidos por meio de entrevistas, as quais 
oportunizaram elementos para ampliar o debate. Reiterando que a educação para as 
relações étnico-raciais tratadas a partir dos veículos normativos, deve ser inserida 
dentro uma dimensão interdisciplinar e transdisciplinar.   

  Neste contexto, se percebe com a recente aprova a Base Nacional Comum 
Curricular33,  já preconiza o entendimento da necessidade de estar abordando temas 
ligados à formação do Brasil e sua história, fazendo alusão a participação da população 
afro-brasileira: 

 
A valorização da história da África e das culturas afro-brasileira e 
indígena (Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008) ganha realce não 
apenas em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se 
levar em conta a história e os saberes produzidos por essas populações 
ao longo de sua duração. Ao mesmo tempo, são objetos de 
conhecimento os processos de inclusão/exclusão dessas populações 
nas recém-formadas nações do Brasil e da América ao longo dos 
séculos XIX e XX (BRASIL, 2017, p. 367). 

 
A análise do trecho exposto, nos remete o exercício da reflexão, principalmente 

quando pensa a importância do professor neste cenário, ele tem contribuído de forma 
significante para execução ou não desta lei, porém consideramos que não devemos 
atribuir tão somente ao professor as falhas oriundas na efetividade da lei como já 
discutimos anteriormente, em escola do ensino fundamental, localizada na zona rural 
do município de Apodi-RN, esta entrevista imprime a realidade enfrentada pelos 
profissionais da educação para cumprir as leis que regem a educação pública brasileira, 
como afirma o entrevistado: 

 
Nosso conhecimento sobre a lei nº 10.639/03 é muito limitada, ainda 
não por uma formação que venha ser discutido em detalhes a referida 
lei e como aplica-la nas práticas pedagógicas dos anos inicias do ensino 
fundamental. Esta temática hoje apresenta apenas como plano diário 
de sala de aula, em forma de relatos e questionamentos informativos 
históricos, como; da sua chegada ao nosso país e, em alguns 
momentos se retrata a cultura do povo. (ENTREVISTADO A, 2017). 
 

Percebe-se no relato do entrevistado, a predominância de proximidade do 
conteúdo ligado ao livro, desse modo, se o livro não oferecer suporte de conteúdo para 
ir além no que diz respeito as abordagens sobre o ERER, ficando o educador limitado 
para desenvolver sua prática pedagógica contextualizada que promova o ensino 

                                                           
33Em dezembro de 2017 foi aprovada a nova BNCC que passará a organizar o currículo do ensino 
fundamental.  
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integrador. 
Dito isto, Freire (2016, p. 28) afirma que “ensinar não se esgota no “tratamento” 

do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas alonga à produção das condições 
em que aprender criticamente é possível”. Isso implica que as discussões sobre os temas 
em questão devem estar fundamentadas em uma reflexão que vá além da percepção 
de superficialidade dos conteúdos, tendo em vista que o exercício constante parte da 
vida social, e com isso pode promover resultados satisfatório no combate ao 
preconceito e o racismo.  

A discussão levantada neste texto, torna-se um desafio na medida em que 
procura dialogar não apenas com cultura negra, mas sobretudo, com elementos da 
identidade negra que compõe todo tecido social dessa população.  

Essa dimensão, não pode entendida distante do papel da a escola enquanto 
instituição social, que tem sido vista mergulhado em dois projetos de educação. Por um 
lado, busca-se práticas transformadoras com vias na valorização de um projeto coletivo, 
e por outro, tem contribuído  para o ‘aparelho ideológico do Estado”, como afirma  Silva 
(2016, 31) “A escola constitui-se num aparelho ideológico central porque, afirma 
Althusser, atinge praticamente toda a população por um período prolongado de tempo” 
ou seja os conhecimento que estão presente nas escolas que se reproduzem por meio 
dos currículos escolares, são carregados de intencionalidades e quando trazemos para 
a questão étnica nos deparamos com a supremacia de um currículo branco, 
intensificando ainda mais a ocultação das populações menos favorecidas pela história 
ocidental.  

No interior desta reflexão podemos citar as leis nº 10.639/2003 e a 11.645/2008, 
em que visam amenizar as desigualdades ético-raciais presente no currículo, 

 
As leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 nos ajudam a discutir e com isso 
trazer para dentro do currículo escolar outro olhar para o discurso 
sobre a identidade do negro, tendo como base a negritude, nos dando 
elementos para construir o questionamento: a construção da 
identidade do homem e da mulher negra se daria somente pela cor da 
pele e pelo corpo ou pela cultura e consciência do oprimido? (SILVA; 
ALENCAR, 2014, p.30). 
 

Frente a este posicionamento verificamos que a questão de trabalhar as leis 
supracitadas, vai além de mero cumprimento do conteúdo exigido pela escola, 
desenvolver ações no interior das mais diversas disciplinas que discutam a história da 
África, é contribuir também para o fortalecimento da identidade negra, é notório que 
no espaço escolar é onde as crianças começam a lidar com o preconceito em relação as 
características do corpo negro, de forma predominante nos cabelos e na cor da pele. E 
somado a isso ainda tem uma história contada a partir de branco, que coloca o negro no 
Brasil apenas como os que foram escravizados, e não conta a história desta população 
tanto em seus lugares de origem como África, como depois que chegaram ao Brasil. Na 
entrevista realizada com o professor dos anos iniciais do ensino fundamental ele relata 
a preocupação em estar discutidos estes temas desde cedo: 

 
O professor dos anos iniciais prioriza em sua prática pedagógica a 
alfabetização do seu educando, limitando temas como esse há 
informe.  Claro que já é passado o momento para que o tema afro-
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brasileiro seja colocado de fato em pratica e noções nas salas de aula, 
não só como fonte informativa, mas como partes indispensáveis do 
nosso ensino (ENTREVISTADO A, 2017). 

 
Desta forma, temos na escola brasileira um problema que se estende a todas as 

instâncias sociais, as leis são elaboradas para solucionar determinados problemas, 
porém em grande maioria se limitam ao que estar escrito, na prática o que vemos é uma 
realidade que demonstra os desafios de fazer acontecer o que estar disposto na lei, e aí 
entra também de forma bastante significante o papel do Estado, que não deve somente 
instituir uma lei, mas sim dá suporte para que ela seja colocada em prática no cotidiano 
das escolas. 

A fala do professor denuncia a falta de descaso do Estado com a educação 
brasileira, principalmente no sentido de pensá-la com mais atenção, pois conforme tem 
sido visto, as políticas públicas educacionais têm ocupado plano teórico na pauta da 
educação, mas poucas ações são postas em práticas. No que insere a temática para as 
relações étnico-raciais a partir da lei em discussão, há uma distância bastante 
significativa no que tange a materialização das políticas publicas neste sentido.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que os professores e professoras que estão no processo de formação 
assim como os que já atuam nas redes de ensino, tenham um conhecimento sobre a lei 
nº10.639/03,  e que possa buscar mecanismos para colocá-la em pratica. Será uma 
forma de incluir essa população que durante muito tempo foram excluídas dos 
currículos escolares brasileiros. 

Diante dos resultados obtidos através dos materiais pesquisados e no diálogo 
realizado com o professor, constatou-se que na prática ainda se tem muito a avançar 
para garantir a materialização lei em questão, ao mesmo tempo em que se notou a 
necessidade da discussão da lei no cotidiano das práticas pedagógicas.   

Os dados demostraram que há ainda um grande distanciamento no diz respeito 
a operacionalização das ações didáticas no trato da temática ERER, como também uma 
falta de consenso no campo educacional por parte dos docentes nos debates sobre a 
temática. Por outro lado, podemos afirmar que inserção da Educação para relações 
étnico-raciais na prática educativa, produz resultados positivos, onde estes corroboram 
forma direta ou indireta para amenizar o preconceito e o racismo para com a população 
negra de nosso país, diminuído as desigualdades sociais e promovendo não apenas o 
sentido da inclusão, mais também integrando os excluídos no processo de formação do 
país.  
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ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA: uma análise a partir da 
percepção de alunos do ensino fundamental de uma escola no município de Apodi – 

RN 
 

Rusiane da Silva Torres34 
 

RESUMO: Os povos africanos e indígenas são responsáveis pela identidade do brasileiro, 
estando na mesma categoria dos brancos europeus. No entanto, sentimos a ausência 
desses povos nos currículos escolares de ensino. A Lei 11.645 de 2008 foi estabelecida 
com o principal intuito de inserir conteúdos sobre esses povos e sua cultura no ensino 
básico. Sancionada pelo então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, torna-
se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em instituições 
públicas e privadas, em todos os níveis de ensino. O objetivo desse trabalho consiste em 
realizar um estudo acerca da Lei 11.645/08 e observar sua aplicação no currículo escolar. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com estudantes do 7º ano de uma escola 
da rede privada de ensino do município de Apodi/RN, o intuito da pesquisa foi observar 
o conhecimento dos alunos sobre a temática abrangida na lei. Ao término da pesquisa 
observa-se que a lei não está tendo sua real aplicabilidade na escola onde foram 
realizadas as entrevistas, tendo em vista que os estudantes apresentaram um 
conhecimento mínimo sobre a temática, enxergando o africano e o indígena como 
povos distantes do brasileiro, não observando as contribuições culturais de cada povo. 
A Lei 11.645/08 precisa ser aplicada, as escolas devem debater a temática da diversidade 
cultural. Conhecer é o primeiro caminho para eliminar preconceitos contra esses povos 
tão importantes na formação do brasileiro.   
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1- INTRODUÇÃO 
 

A educação brasileira ainda é fortemente marcada pelo presença do 
eurocentrismo e pela exclusão dos povos indígenas e africanos do currículo escolar, 
ocasionando um estranhamento por parte da população sobre esses povos, esse 
estranhamento acarreta o preconceito e a negação dos valores dos indígenas e 
africanos. Segundo o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana, “a população afrodescendente está entre aquela que 
mais enfrenta cotidianamente as diferentes facetas do preconceito, do racismo e da 
discriminação que marca, nem sempre silenciosamente, a sociedade brasileira” (BRASIL, 
2009).  

 Ultimamente defende-se uma ideia de educação de cunho inclusivo, inserindo 
nos estabelecimentos escolares o conhecimento da cultura e da história dos povos 
responsáveis pela formação brasileira, em especial o africano e o indígena. Uma 
interculturalidade defendida por Candau (2008), que justifica a importância de um 
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estudo abrangente sobre os principais povos, africano e indígena, responsáveis pela 
cultura brasileira. Assim, os currículos devem estabelecer:  

 
Uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo 
entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a 
negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto 
comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. 
(CANDAU, 2008, p.52.). 

  
Ainda sobre a interculturalidade, Canclini (2007) afirma que os povos primeiros 

moradores do continente americano construíram um “patrimônio para a 
interculturalidade” e estes devem fazer presença assídua no currículo escolar. Para 
alcançar essa interculturalidade no âmbito escolar, a lei nº 9.934/96, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), teve em 2003 o acréscimo do artigo 26-A, dado pela 
lei 10.639/03, que incluía no currículo a obrigatoriedade do ensino da temática “história 
e cultura afro-brasileira”. No entanto, o indígena continuava invisível nos currículos de 
ensino.  

Assim, no dia 10 de março de 2008 foi sancionada a lei 11.645, alterando o artigo 
26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), no qual destaca que 
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se 
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena.  
§ 1° O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como 
o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 
negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
história do Brasil.  
§ 2°Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008)  

 
De acordo com Neves (2013) a lei busca constituir um mecanismo de combate 

ao preconceito e à discriminação étnico-racial, dando visibilidade a cultura dos povos 
indígenas e dos afrodescendentes, valorizando dessa forma, a diversidade cultural 
presente no Brasil. Conhecer a história e importância desses povos na formação do país 
é essencial na quebra do preconceito.  

Conforme estabelecido na lei, o estudo da cultura afrodescendente e indígena 
deve partir de um ensino interdisciplinar, ou seja, diversas áreas de conhecimento 
devem realizar um estudo, não sendo papel especifico da disciplina de História, mas da 
literatura, da educação artística, da Geografia, dentre outras. Thiensen (2008) enfatiza 
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que a interdisciplinaridade possibilita um saber mais amplo do conteúdo, ocasionado 
pela fragmentação do assunto pelas áreas de conhecimento.  

 
O que se pode afirmar no campo conceitual é que a 
interdisciplinaridade será sempre uma reação alternativa à 
abordagem disciplinar normalizadora (seja no ensino ou na pesquisa) 
dos diversos objetos de estudo. Independente da definição que cada 
autor assuma, a interdisciplinaridade está sempre situada no campo 
onde se pensa a possibilidade de superar a fragmentação das ciências 
e dos conhecimentos produzidos por elas e onde simultaneamente se 
exprime a resistência sobre um saber parcelado. (THIENSEN, 2008, p. 
547.). 
 

É importante mencionar que o ensino da história e culturas dos povos abrangidos 
na lei devem se iniciar logo nos anos inicias, assim a criança vai crescer reconhecendo a 
importância de cada povo no processo de construção identitário do Brasil, conforme 
estabelece o Plano Nacional de Implementação da Lei n° 10.639/2003: 

 
O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento 
humano, para a formação da personalidade e aprendizagem. Nos 
primeiros anos de vida, os espaços coletivos educacionais os quais a 
criança pequena frequenta são privilegiados para promover a 
eliminação de toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e 
racismo. As crianças deverão ser estimuladas desde muito pequenas a 
se envolverem em atividades que conheçam, reconheçam, valorizem 
a importância dos diferentes grupos étnico-raciais na construção da 
história e da cultura brasileiras (BRASIL. MEC, 2003). 

 
Diante do exposto, esse trabalho apresenta como objetivo de analisar a Lei 

11.645/08 e sua importância no estudo da cultura africana e indígena. Para isso foi 
realizada uma pesquisa de campo com estudantes de uma escola da rede privada de 
ensino do município de Apodi/RN, com o objetivo de obter informações sobre a 
aplicabilidade dos conteúdos na referida instituição. 

 
2- METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar a aplicabilidade do 
ensino da história e da cultura Afro-brasileira e indígena no contexto escolar, 
considerando o que estabelece a Lei 11.645/08. Para alcançar tal resultado, realizamos 
um estudo bibliográfico de artigos científicos já publicados em revistas que envolvem a 
temática, além de realizar uma pesquisa em uma escola para verificar o conhecimento 
dos alunos sobre a temática da cultura afro-brasileira e indígena. 

A escola escolhida para realização da pesquisa foi uma instituição privada da 
rede de ensino do município de Apodi/RN. Vale destacar que a escola e os alunos 
entrevistados terão os nome preservados. A escolha por uma escola privada se deu em 
decorrência do período em que a entrevista foi realizada, janeiro do ano de 2018, as 
escolas da rede municipal e estadual de ensino não haviam iniciado o ano letivo. 

A escola funciona no turno matutino (educação infantil e fundamental menor 1º 
ao 5º) e no turno vespertino funciona o ensino fundamental maior (6º ao 9º ano). A 
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turma selecionada para a realização das entrevistas foi a do 7º ano.  A turma do 7º ano 
é composta por 19 alunos, sendo 8 meninas e 12 meninos com idades que variam de 12 
a 14 anos. A pesquisa foi aplicada na aula de História.  

Foram entregues um pequeno questionário a cada aluno da classe. O 
questionário visava obter informações acerca do conhecimento prévio dos alunos sobre 
a temática história e cultura dos povo afrodescendentes e indígenas. O questionário 
contou as seguintes perguntas: 

A- Descreva com suas palavras um indígena? 
B- Você já estudou sobre o índio e sua importância no Brasil? 
C- Como os africanos são retratados nos livros didáticos, em especial no da disciplina 

de História?  
D- Quais elementos presente na cultura brasileira tiveram origem ou influência dos 

africanos ou indígenas? 

Após a realização do questionário, foi organizado um pequeno debate, 
coordenado pelo professor de História, sobre a temática que envolve a pesquisa, na 
ocasião foi apresentado aos alunos o objetivo da Lei 11.645/08. O momento foi 
oportuno para mostrar aos alunos a diversidade étnico-racial presente no nosso pais, 
como também mencionar a presença de diversas tribos indígenas que povoaram o 
município de Apodi no processo de colonização.  

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estudo da história e cultura dos povos afro-brasileiros e indígenas deve iniciar 
logo nos anos iniciais do ensino fundamental, conforme estabelecido na Lei 11.645/08. 
No entanto, notamos que alguns alunos do 7º ano apresentam um conhecimento 
escasso sobre os indígenas. Ao serem solicitados para descrever um indígenas eles 
responderam:  

 
O indígena é negro, tem o costume de andar nu, são caçadores, tem 
costumes atrasados. (ALUNO 1) 
São pessoas morenas, que usam penas na cabeça, geralmente moram 
em casas de palha, dormem de rede, e alguns são preguiçosos. 
(ALUNO 2) 
Os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. São povos que 
apresentam costumes diferentes, em algumas tribos ainda não se fala 
o português. No Brasil, o maior número de índios está localizado na 
região Norte. (ALUNO 3) 
Os indígenas são uma das pessoas mais importantes do Brasil, são 
responsáveis por diversos costumes nosso, como dormir de rede, 
comer peixe. (ALUNO 4) 
Os índios foram os primeiros habitantes de Apodi, viviam nas margens 
da lagoa e sobreviviam através da pesca. (ALUNO 5) 

 
Na fala dos 2 primeiros alunos notamos uma imagem ultrapassada acerca do 

indígena. Essa visão do índio se tornou comum dentro da sala de aula, Bittencourt (2008) 
enfatiza que geralmente esses povos são apresentados pelo título genérico índios nos 
primeiros capítulos dos livros escolares, no longo período da colonização, após esse 
momento, desapareciam da história e dos livros didáticos. Dessa forma, o conhecimento 



107 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

sobre a cultura indígena se torna escasso, e acessórios como penas, pinturas corporais 
serão sempre remetidos aos índios.  

A fala do aluno 2 apresenta um elemento presente na caracterização errônea do 
indígena, o adjetivo preguiçoso para caracterizar um índio. Diante dos costumes dos 
indígenas os portugueses logo os consideram seres preguiçosos. Sobre o uso desse 
termo na definição do indígena Coelho (2010) destaca: 

 
[...]se nota a permanência de aportes que se aproximam daquela 
antiga vocação: as populações indígenas são representadas conforme 
aquela cultura histórica que os via como ingênuos, vítimas dos 
colonizadores, cujo traço cultural fundamental era, fora a preguiça, a 
relação com a natureza. (COELHO, 2010, p. 06.). 

 
Na fala dos alunos 3 e 4 notamos um conhecimento mais amplo acerca do 

indígena, aspectos culturais são mencionados. Um dos temas citados diz respeito aos 
índios terem sidos os primeiros habitantes do território brasileiro. O aluno 3 destacou a 
existência de tribos indígenas no Brasil atual, fato esse desconhecido por outros alunos.   

A fala do aluno 5 merece destaque, uma vez que o aluno enfatizou o 
conhecimento local, sobre os índios que habitaram no município de Apodi. Segundo 
Guerra (1998) quando os portugueses chegaram na região do Apodi com o intuito de 
povoar, as margens da imensa lagoa já estava povoada por centenas de tribos indígenas 
das tribos Tapuias Paiacus. Através da fala do aluno podemos dizer que ele soube 
reconhecer a importância desses índios na fundação da cidade.  

Questionados aos alunos sobre o que já tinham estudado sobre o índio na sala 
de aula, eles enfatizaram: 

 
Aprendi que quando os portugueses chegaram no Brasil existia muitos 
índios vivendo em tribos. (ALUNO 1). 
Aprendi que muitas coisas presente na nossa sociedade é de origem 
indígena, comidas, danças. (ALUNO 2) 
Estudei sobre as tribos indígenas, suas roupas, suas pinturas. Vi 
também sobre as guerras entre os portugueses e índios em busca de 
território. (ALUNO 3). 
Estudei apenas como se organizava as tribos dos índios, como eles 
viviam, em que trabalhavam. (ALUNO 4) 

 
Notamos que a temática do índio já apareceu na sala da turma onde foi realizada 

a entrevista, no entanto, como já mencionado, o assunto predominante foi o índio no 
longo período da colonização. Zamboni e Bergamaschi (2009) enfatizam que os livros 
didáticos adotados nas escolas brasileiras na primeira metade do século XX, mostravam 
que as visões acerca do indígena estavam marcadas pela descrição presente na 
literatura romântica do século XIX, tais como “Iracema”, “O Guarani”, onde destacava o 
indígena idealizado, representado a um só tempo como herói e vítima, fadado ao 
extermínio. Derivadas dessas concepções, ainda predominavam nos livros didáticos de 
história, narrativas que abordavam os povos indígenas como representantes do 
passado, só aparecendo como primeiros habitantes do Brasil, concepções responsáveis 
pela formação de muitas gerações escolares. 
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 A Lei 11.645/08 estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-
brasileira e indígena, assim questionado sobre como os africanos são retratados nos 
livros didáticos, em especial no da disciplina de História, os alunos responderam: 

 
Aparece figuras dos escravos africanos que vieram para o Brasil nos 
navios negreiros. (ALUNO 1) 
Lembro que no livro do 5º ano tinha a imagem do navio que trazia os 
africanos para o Brasil, aqui eles foram escravizados. (ALUNO 2) 
No livro de História fala do longo período da escravidão africana, dos 
castigos. Tem também a questão da pobreza existente em alguns 
países do continente Africano. (ALUNO 3)  

 
 A fala dos alunos sobre como o africano é retratado no livro didático de História 
é preocupante, tendo em vista que todos mencionaram que o africano aparece no livro 
em assuntos relacionados exclusivamente a escravidão. Ideia semelhante a apresentada 
por Silva (2005) quando enfatiza que o africano só aparece nos livros didáticos quando 
a temática é escravidão ou algo relacionado a ela, destaca ainda que a presença do 
negros nos livros na condição de escravo não faz nenhuma referência ao seu passado de 
homem livre, do africano antes se tornar escravo, é como se o africano só existente em 
decorrência da escravidão.  
 Sabemos que os indígenas e os africanos apresentam uma ampla cultura. A Lei 
11.645/08 estabelece o estudo desses elementos culturais. Se faz necessário pensar 
acerca do termo cultura. Macedo (2008), enfatiza que cultura não se resumi a arte, a 
cultura se faz presente nos valores, nas posturas, nos conhecimentos, nos hábitos, nos 
lugares, nas técnicas, nas identidades sejam elas comuns ou diversas, nos conceitos, 
saberes e fazeres.  Questionados aos alunos sobre o conhecimento de dois elementos 
da cultura afro-brasileira e indígenas, os alunos responderam: 
 

Da indígena eu não sei, dos africanos sei a capoeira e algumas comidas 
como o acarajé. (ALUNO 1) 
Sei que a pesca e a caça são elementos da cultura indígena, sei 
também que a capoeira teve origem na África. (ALUNO 2) 
Dos índios originou-se o hábito de comer muitas coisas, como o milho, 
a tapioca. Dos africanos sei da capoeira e a religião. (ALUNO 3) 
 

 Através das respostas dos alunos podemos perceber um conhecimento limitado 
acerca dos elementos culturais desses povos presente na cultura brasileira. O aluno 1 
não consegue identificar nenhuma contribuição do indígena presente na nossa 
sociedade. Com relação a herança dos africanos os alunos mencionaram principalmente 
a capoeira. As crenças religiosas de matriz africana foi citado na fala de apenas um aluno.  
 Após a realização do questionário, a professora de História apresentou a Lei 
11.645/08 aos alunos. Posteriormente abriu um momento de perguntas, onde os alunos 
questionaram o motivo de ser preciso instituir uma lei obrigando os estabelecimento de 
ensino trabalhar a história e a cultura africana. Os alunos questionaram ainda por que 
os índios que habitavam as margens da lagoa do Apodi desapareceram, questionaram 
ainda se a estátua de um índio que existe nas proximidade da lagoa seria uma 
homenagem aos primeiros habitantes.  
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
É perceptível que a Lei Federal nº. 11.645/08 e a educação das relações étnicas 

raciais são o caminho para a desconstrução da visão da cultura indígena e africana 
presente na sociedade moderna. Conhecer a cultura e história desses povos é essencial 
para eliminar preconceitos existentes. 

O despreparo dos professores é um dos principais fatores responsáveis por essa 
escassez de assuntos que envolve a diversidade cultural brasileira.  Munanga (2004), 
destaca que alguns professores, por falta de preparo, não sabem discutir a diversidade 
cultural existente no país, não conseguindo conscientizar seus alunos sobre a 
importância e a riqueza que a cultura africana e indígena trazem para nossa cultura e 
nossa identidade nacional, dessa forma, um professor sem conhecimento abrangente 
acerca da temática não saberá romper concepções e preconceitos sobre o povo africano 
e indígena. Faz-se necessário, buscar informações sobre a história e os legados dos 
africanos e dos índios, enfatizando sua relevância na construção da identidade do povo 
brasileiro. Os cursos de licenciatura devem inserir na sua grade curricular conteúdos que 
enfatizem a temática africana e indígena.  

Ao término da pesquisa, observa-se que a Lei 11.645/08 não está tendo sua real 
aplicabilidade na escola onde foi realizada as entrevistas, tendo em vista que os 
conteúdos estudados até o momento, destaca o africano apenas na condição de 
escravos, não mencionando seus costumes, crenças e tradições. O indígena é discutido 
apenas no período colonial do país, desaparecendo posteriormente. Embora o 
conhecimento sobre a cultura indígena seja escassa, os alunos apresentaram um 
conhecimento sobre os povos indígenas locais, isso foi possível perceber, em especial, 
no curto debate realizado ao término da pesquisa.  

É necessário reformular a maneira de pensar e de apresentar a diversidade 
étnico-racial, em especial nos livros didáticos. Enfatizar que os índios são importantes 
povos eu vivem nas terras brasileiras.  A Lei 11.645/08 precisa ser aplicada, a escola deve 
debater a temática da diversidade cultural, conhecer é o primeiro caminho para eliminar 
preconceitos contra esses povos tão importantes na formação do brasileiro.  
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