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Resumo 
Lima, Maria Batista; Kramer, Sonia. Práticas Cotidianas e Identidades 
Étnicas: Um Estudo no Contexto Escolar. Rio de Janeiro, 2006. 241p. 
Tese de Doutorado. Departamento de Educação, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio. 
 
Esta tese apresenta um estudo de caso sobre as práticas cotidianas da 

escola e sua relação com as identidades étnicas das crianças, focalizando a 

perspectiva afrodescendente. Parte-se da compreensão da relação do cotidiano 

escolar com os referenciais histórico-culturais da população de origem africana 

como base de formação das identidades e dos repertórios culturais brasileiros. 

Busca-se entender as relações entre as interações processadas nas práticas 

escolares e as vivências e expressões identitárias de crianças entre cinco a oito 

anos de idade, focalizando as relações dessas crianças entre si e com os 

profissionais da escola, especialmente com as professoras. Para isso propõem-

se: a) analisar até que ponto os artefatos e as interações processadas nas 

práticas cotidianas da escola contemplam (ou não) a diversidade étnica dessa 

população; b) interpretar a dinâmica das identidades étnicas dessas crianças e 

seu lugar nas relações em processo na escola; c) compreender o lugar dos 

artefatos materiais e simbólicos em uso na escola na construção e expressão 

das identidades étnicas das crianças; d) repertoriar práticas desenvolvidas pela 

escola que abordem a diversidade étnica e analisar se e/ou de que forma essas 

práticas se relacionam com as identidades étnicas. Trata-se de uma pesquisa de 

caráter sócio-antropológico na qual a observação do cotidiano constitui-se como 

principal fonte de dados. Foram também realizadas entrevistas com crianças, 

professoras e outros funcionários da escola, além da análise de atividades 

realizadas pelas crianças. O trabalho evidenciou a relação entre a valorização de 

aspectos identitários afrodescendentes e a forma como as crianças vivenciam 

suas identidades. Também aponta alguns avanços e entraves para a efetivação 

de uma educação antidiscriminatória, bem como algumas das possibilidades de 

ampliação dessa abordagem educacional a partir de algumas das experiências 

presentes no contexto pesquisado.   

 

Palavras-chave 

 Afrodescendência e Identidades Étnicas, Pluralidade Étnica, Educação 

Antidiscriminatória, Cotidiano e Práticas Escolares, Interações e Artefatos 

Didático-Pedagógicos.  
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Lima, Maria Batista; Kramer, Sonia.(Advisor). Pratiques Quotidiennes et 
Identités Ethniques - Une Étude Dans Le Contexte Scolaire. Rio de 
Janeiro, 2006. 241p. Tese de Doutorado. Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio. 
 

Resume: 

Cette thèse présente une étude de cas sur les pratiques quotidiennes de 

l'École et sa relation avec les identités ethniques des enfants, se focalisant la 

perspective afro-descendant. Se partent de la compréhension du quotidien 

écolier avec les référentiels historique culturelles de la population d'origine 

africaine, comme base de la formation del'identité et des répertoires culturels 

brésiliens. Il se cherche comprendre les relations entre les interactions traitées 

dans les pratiques scolaires, expériences vives et les expressions identitaires 

d'enfants entre 5 et 8 ans d'âge, abordant les relations de ces enfants entre lui et 

avec professionnels de l'École, surtout avec les professeurs. Pour cela se 

propose: a) analyser jusqu'à ce que point les dispositifs et les interactions 

traitées dans les pratiques quotidiennes de l'École envisagent (ou non) la 

diversité ethnique de cette population; b) interpréter la position des identités de 

ces enfants et de sa place dans les relations dans processus dans l'École; c) 

comprendre la place des dispositifs matériels et symboles en usage dans l'École 

dans la construction et expression des identités ethniques des enfants ; d) 

soulever le répertoire des pratiques qui abordent la diversité ethnique culturel 

développées par l'École, analysant (si et/ou) de que forme ces pratiques se 

rapportent avec les identités des enfants. S'agit d'une recherche de caractère 

sócial-anthropologique dans laquelle le commentaire du quotidien constitue la 

principale source de données. Aussi ont été réalisées des entrevues avec des 

enfants, enseignants et autres fonctionnaires de l'École, outre des analyses 

d'activités réalisées par les enfants. Le travail prouve l'étroite relation entre 

l'évaluation et les aspects identitaires afro-descendentes et la forme comme les 

enfants vivent intensément cette réalité. Il indique encore quelques avances et 

entraves pour la pratique effectif d'une éducation antidiscriminatoire, ainsi que 

quelques possibilités d'élargissement de cette éducation à partir de certaines des 

expériences présentes dans le contexte cherché. 

 

Mots clefs 

 Afrodescendence et identités ethniques, pluralité ethnique, éducation 

antidiscriminatoire; quotidien et pratique de l'École; interaction et dispositifs 

didactique pédagogiques. 
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Práticas Cotidianas e Identidades Étnicas 

Um Estudo no Contexto Escolar 
 

 
No encontro das cores, pode surgir uma série de sentimentos e impressões, mas 
nunca a indiferença, pois esta só é possível entre iguais. Entre diferentes, o que há 
é respeito ou desprezo. Qualquer neutralidade será, basicamente, forjada. O que 
se toma por indiferente em nossos círculos sociais é o resultado de um 
comportamento dissimulado; bando de cegos por opção, fingindo não ver o que 
salta aos olhos: um preto ou uma preta a obliterar a brancura das nossas visões. 
(Frenette, 2000, p.31). 
 

  

Introdução  
Os debates sobre a infância, seu significado e suas problemáticas, têm 

tido, nas últimas décadas, uma participação cada vez mais ampla de sujeitos de 

diferentes áreas, quer no campo das políticas, quer no cotidiano vivido. Em meio 

às contradições das dinâmicas teóricas e das situações práticas, cada vez mais 

se pensa a sociedade contemporânea tomando a criança como um sujeito cujas 

possibilidades de futuro são definidas pelo presente em curso. As crescentes 

mazelas do atual momento da sociedade, entre elas as desigualdades sociais, o 

agravamento da violência e a complexidade nas relações, evidenciam, cada vez 

mais, a centralidade da infância no campo dos debates. Por outro lado, as 

identidades e suas dinâmicas também constituem foco de crescente 

problematização nas sociedades. Ambas as temáticas são mediadas pelas 

novas formas culturais vividas entre o global e o local.  

No Brasil amplia-se cada vez mais a discussão sobre a formação identitária 

da população, tanto no campo das políticas públicas com foco nas ações 

afirmativas, como no campo das ações cotidianas dos diferentes contextos 

sociais, como mídia, artes, educação. Entre esses contextos situa-se a escola e 

nela as suas práticas, vivenciadas pelos diferentes sujeitos (crianças e adultos, 

educando(as), professores(as) e demais profissionais afins).  

Ao longo da minha trajetória tenho exercido diversas funções como sujeito 

do contexto escolar. E nesse espaço vivido angústias, alegrias, satisfações, 

decepções, inquietações e esperanças. Tenho assim ampliado o entendimento 

dessa escola como um dos espaços privilegiados de ações mediadoras nas 

relações entre os sujeitos sociais, como campo de múltiplas possibilidades que 

se concretizam a partir das ações cotidianas desses sujeitos. Por isso desenvolvi 

o interesse por compreender o papel das práticas cotidianas do contexto escolar 
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na formação identitária das crianças a partir das interações entre os sujeitos 

(crianças e crianças/ crianças e adultos) e com os artefatos em uso nesse 

espaço. Para isso tomei Bakthin (1992), e Certeau (2002) como autores que 

permitem pensar sobre o lugar de onde se fala e se escuta, como também sobre 

as possibilidades das práticas como espaço de formação, de reprodução e de 

transformação das relações sociais.  

Foi buscando entender a relação dessas práticas com a formação 

identitária das crianças que me propus a desenvolver o presente estudo, 

realizado em uma escola municipal da Baixada Fluminense que atende à 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, focalizando o olhar nas crianças entre 

cinco e oito anos, sujeitos desta pesquisa, já que, como diz Bakhtin (1992) nas 

ciências humanas, o objeto é sempre um sujeito.  

Esta tese está organizada em quatro capítulos de desenvolvimento e um 

item de considerações finais. O primeiro capítulo traz a contextualização do 

tema, os objetivos e questões de estudo, além de traçar um breve panorama 

sobre a minha relação com este tema em forma de mini-memorial de vida. 

Finalizo este capítulo com uma exposição da base e trajetória metodológica. O 

segundo capítulo apresenta e fundamenta os eixos temáticos do trabalho: sobre 

as concepções de infância e seus estudos, afrodescendência e identidades 

étnico-raciais, e práticas escolares e construção identitária. O capítulo 3 

apresenta o campo da pesquisa, partindo da sua contextualização ampla no 

espaço municipal para a dimensão micro do cotidiano da escola. Este capítulo 

traz ainda uma reflexão sobre a relação do contexto da pesquisa com o objeto 

de estudo e uma breve apresentação dos sujeitos da pesquisa. O capítulo 

seguinte (4) traz o cotidiano da escola a partir da apresentação e análise das 

rotinas, interações e atividades cotidianas. Articula-se nessa análise os eixos 

temáticos do estudo, dialogando-se com as concepções e práticas do campo da 

pesquisa no que se refere: às concepções de infância, das crianças e suas 

famílias como seres humanos e sujeitos da educação; às identidades étnicas 

expressas e vivenciadas no campo da pesquisa e as relações que marcam 

essas vivências; e finalmente a análise sobre o lugar das práticas pedagógicas 

como referenciais formadores de identidades étnicas, a partir de suas interações, 

atividades e artefatos didático-pedagógicos. Ao final, o trabalho traz 

considerações sobre as questões e objetivos propostos, a partir da análise 

realizada no decorrer do seu desenvolvimento.  
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1. Contextualizando o Tema de Estudo 
Das razões e dos porquês 

 
Como espaço de formação, a escola pode (des)construir ou reforçar 

representações e comportamentos sociais, participando na construção de novas 

relações. Para isso ela direciona, potencializa ou despontencializa saberes e 

fazeres que fazem parte da vivência da pluralidade de seus sujeitos (alunos e 

profissionais). Nessa tarefa, as inter-relações desses espaços são mediadas 

pela valoração atribuída a esses membros a partir da identificação positiva ou 

negativa das suas características físicas, materiais ou simbólicas. Uma das 

formas de concretização dessa valoração na prática pedagógica escolar ocorre 

através das interações entre esses diversos sujeitos da escola e dos bens 

materiais e simbólicos presentes nessas relações, sejam livros, brinquedos, 

cartazes, atividades e ações. Nas interações, diversos sentidos se constituem e 

se processam, várias mediações ocorrem engendradas por diversos elementos 

de caráter sócio-cultural, econômico e também étnico, como tem apontado um 

crescente acervo de produções científicas. As crianças crescem também no 

espaço da escola e nele também aprendem a fazer suas escolhas, forjam suas 

posturas, se desenvolvem em interação com outras pessoas.  

O caráter étnico da desigualdade brasileira na educação, manifestado tanto 

através do racismo direto, como através das sutilezas desse racismo nas 

diferentes interações em processo no cotidiano da escola tem sido foco de 

trabalhos de pesquisadores da educação e áreas afins. Dentre esses autores e 

autoras encontram-se: Paixão, (2000); Gonçalves (1985, 2000); Ribeiro (1999); 

Gonçalves e Silva (1994), Valle e Hasenbalg (1992); Cavalleiro (2000); Lima e 

Cunha Jr (2000); Silva (1999); Trindade (1994), Valente (1995), Néri da Silva 

(1999), Rosemberg (1987). 

Um número significativo desses trabalhos aborda o cotidiano escolar, 

sendo que poucos se situam na área da educação infantil e nas séries iniciais do 

ensino fundamental. Discutem principalmente as relações étnicas Brasil a partir 

das práticas pedagógicas e problematizam o lugar dessas práticas na 

constituição das identidades étnicas da população brasileira.  

Cavalleiro (2000), em sua pesquisa de mestrado, realizada em uma escola 

pública de educação infantil da cidade de São Paulo, apontou que o racismo 

ainda predomina nas relações do espaço escolar, sendo que as crianças 

identificadas como negras recebem menor atenção e expressão de afeto por 

parte dos professores e professoras, bem como vivenciam situações de 
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inferiorização por parte das crianças consideradas brancas. Segundo a autora, 

“as crianças estão tendo infinitas possibilidades para a interiorização de 

comportamentos e atitudes preconceituosas e discriminatórias contra o negro” 

(p.97).  

Valente (1995), aponta, no artigo ‘Proposta metodológica de combate ao 

racismo nas escolas’ a importância da educação infantil como base da formação 

dos conceitos que embasam o desenvolvimento do ser humano em suas 

diferentes dimensões, inclusive na construção e vivência da identidade étnica. A 

autora analisa tal relação a partir de trabalhos desenvolvidos em escolas de 

educação infantil de Campo Grande – MS.  

 Néri da Silva (1999) analisa os mecanismos de construção e sustentação 

de ideologias racistas e sexistas que se processam no cotidiano das relações 

sociais entre educadoras de creches do município de Niterói e as crianças com 

as quais trabalham. A partir dessa análise ela aponta como, nessas interações, 

os estereótipos constituídos no imaginário social das profissionais acabam por 

balizar ações inferiorizantes em relação às crianças no contexto escolar.  

Sendo um espaço social no qual as crianças passam um tempo 

significativo do seu cotidiano interagindo com outros sujeitos, parece pertinente 

pensar na escola como foco privilegiado das práticas sociais. Como tal, a escola 

se constitui como espaço de formação identitária dessas crianças, bem como 

dos demais sujeitos do cotidiano escolar, considerando-se que as identidades 

são dinâmica e continuamente (re) construídas nas relações sociais, já que "a 

identidade é sempre socialmente atribuída, socialmente mantida e também só se 

transforma socialmente”. (Meneses, 1992, p.183).  

Por outro lado, tratando da relação do cotidiano escolar com os referenciais 

sócio-histórico-culturais da população de origem africana, como base de 

formação das identidades e dos repertórios culturais afrodescendentes1, 

diversos trabalhos abordam o etnocentrismo dos conteúdos escolares, 

problematizam as tensões constituídas, e nem sempre explícitas, no espaço 

cotidiano da escola. Nesse contexto de etnocentrismo e tensões se encontram 

as estratégias de discriminação étnica exercitadas na prática pedagógica, com 

conseqüências negativas para a trajetória sócio-educacional da população 

                                                 
1 A concepção de repertórios aqui abordada refere-se aos elementos / dispositivos de 
origem africana trazidos, criados ou recriados pelos ancestrais africanos na trajetória da 
diáspora ocasionada pela escravização. Estes repertórios vão desde elementos 
materiais (vestuários, alimentação, tecnologia, etc.), a valores simbólicos, tais como 
formas de se relacionar com o sagrado e com a natureza, de se relacionar com a 
comunidade, com a família e com a ancestralidade, etc. Para uma melhor compreensão 
consultar Lima (2001, 2003).  
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afrodescendente2. Entre as autoras e autores que tratam sobre a temática em 

questão encontram-se: Ribeiro (1999), Silva (1987), Aguillera (1998), Santos 

(1998), Cavalleiro (2000), Néri da Silva (1999), Lima (2000), Silva (1999), Brito 

(1998) e Gonçalves (1985).  

Do ponto de vista da legislação educacional, a articulação da temática 

pluralidade cultural, identidade e contexto escolar tem sido mais reconhecida de 

forma mais direta a partir da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). Também foi no corpo dessa lei que se estabeleceu uma 

outra configuração legal entre a educação infantil e o ensino fundamental. A 

educação infantil passa a fazer parte da educação básica, sendo composta pela 

creche (para crianças de zero a três anos) e pela pré-escola (para crianças de 

quatro a seis anos), apontando a necessidade de ampliação do caráter 

pedagógico nesse nível de ensino. No entanto, essa subdivisão no interior da 

educação infantil ainda mantém uma contradição, pois a denominação da sua 

segunda fase como “pré-escola” (4 a 6 anos), continua passando a idéia de fase 

‘anterior à escola’ , portanto, ainda assume um caráter de não-lugar educacional. 

Sendo considerada a primeira fase da Educação Básica, a educação infantil 

passa a ter como finalidade “o desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade” (Brasil, 1998a, p. 11). 

Atendendo às exigências da LDB, há as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil, definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Essas 

diretrizes regulamentam e orientam a organização das instituições que se 

dedicam ao atendimento de crianças na faixa etária de zero a seis anos e têm 

caráter mandatório estabelecendo novas exigências para as instituições de 

educação infantil, particularmente quanto às orientações curriculares e 

processos de elaboração de seus projetos pedagógicos. É um documento que é 

também fruto da luta de educadores(as), pesquisadores(as) e ativistas  desse 

nível educacional e estabelece princípios éticos, políticos e estéticos que devem 

fundamentar as propostas pedagógicas, a adoção da metodologia do 

planejamento participativo e a construção a autonomia das escolas.  

No que se refere à abordagem sobre as diferenças e a diversidade cultural 

indicia, nos seus princípios e propostas, a perspectiva da pluralidade, limitando-

se à referência sobre a diversidade de manifestações artísticas e culturais.  

 

                                                 
2 Denomino como afrodescendentes os sujeitos classificados pelo IBGE como pretos e 
pardos. Para melhor compreensão das razões da escolha desta categoria 
(afrodescendente) consultar o capitulo 2 deste estudo. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

18 

 

1 – Educar e cuidar de crianças de 0 a 6 anos supõe definir previamente para que 
sociedade isto será feito, e como se desenvolverão as práticas pedagógicas, para 
que as crianças e suas famílias sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. 
Para que isto aconteça, é importante que as Propostas Pedagógicas de Educação 
Infantil tenham qualidade e definam-se a respeito dos seguintes fundamentos 
norteadores: a. Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da 
Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; b. Princípios Políticos dos Direitos e 
Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem 
Democrática; c. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da 
Ludicidade, da Qualidade e da Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais. 
(Brasil, 1998c, p.10, grifo meu)3 

 
 

No corpo do documento a temática aparece de uma forma mais explícita 

com a contextualização do olhar sobre o sujeito histórico criança: 
Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as Instituições de Educação Infantil 
deverão explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal de 
alunos, suas famílias, professores e outros profissionais e a identidade de cada 
unidade educacional no contexto de suas organizações. As crianças pequenas e 
suas famílias, mais do que em qualquer outra etapa da vida humana, estão 
definindo identidades influenciadas pelas questões de gênero masculino e 
feminino, etnia, idade, nível de desenvolvimento físico, psico/linguístico, 
sócio/emocional e psico/motor e situações sócio-econômicas, que são cruciais 
para a inserção numa vida de cidadania plena. No momento em que pais e filhos, 
com o apoio das instituições de educação infantil, vivem nestes primeiros tempos, 
a busca de formas de ser e relacionar-se e espaços próprios de manifestação, é 
indispensável que haja diálogo, acolhimento, respeito e negociação sobre a 
identidade de cada um, nestes ambientes coletivos. (...) A representatividade de 
identidades variadas entre os educadores e outros profissionais que trabalhem nas 
instituições de educação infantil, também deve estar enfatizada. Isto porque a 
riqueza que equipes formadas por homens e mulheres, de diferentes etnias e 
ambientes sócio/econômicos, pode proporcionar a um grande número de crianças 
pequenas é muito grande, especialmente quando elas só convivem com a mãe, ou 
o pai, irmãos, ou outros responsáveis. Além disto nesta diversidade de 
representações de gênero, etnia e situações sócio/econômicas vão aprendendo a 
conviver construtivamente com a riqueza das diferenças entre os seres humanos. 
(Brasil, 1998c, p.10, grifo meu)4 
 

 
Como vemos, há um avanço significativo no que tange à legislação, sendo 

que o desafio é como essa lei se configura em práticas cotidianas nos diversos 

espaços educacionais. Ainda que entendendo ser a lei fruto da demanda do 

cotidiano, esta se configura em uma construção de mão dupla, é fruto e 

motivadora das práticas do cotidiano.  

                                                 
3 PARECER CNE/CEB 22/1998 – HOMOLOGADO. Despacho do Ministro em 22/3/1999, 
publicado no Diário Oficial da União de 23/3/1999, Seção 1, p. 8. Resolução CNE/CEB 
1/1999, publicada no Diário Oficial da União de 13/4/1999, Seção 1, p. 18 
4 PARECER CNE/CEB 22/1998 – HOMOLOGADO. Despacho do Ministro em 22/3/1999, 
publicado no Diário Oficial da União de 23/3/1999, Seção 1, p. 8. Resolução CNE/CEB 
1/1999, publicada no Diário Oficial da União de 13/4/1999, Seção 1, p. 18 
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As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil sintetizam concepções e 

práticas que já vinham sendo historicamente formuladas na literatura e na prática 

educativa, posto que tomam por referência a associação entre educação e 

cuidado, no atendimento de crianças de zero aos seis anos. Além de nortear as 

propostas curriculares e os projetos pedagógicos, estabelecem paradigmas para 

a própria concepção destes programas de cuidado e educação, com qualidade. 

(p. 2).   

O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil), por 

sua vez, apresenta dentre seus princípios “o respeito à dignidade e aos direitos 

das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, 

culturais, étnicas, religiosas, etc. [bem como]“ o atendimento aos cuidados 

essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento da sua identidade.” 

(Brasil, 1998a, p.13). Do mesmo modo, esses aspectos da diversidade, da 

identidade e da auto-estima são elementos colocados nos objetivos gerais para 

Educação Infantil como fundamentais para a ampliação das condições de 

interações sociais saudáveis (Brasil, 1998a). 

Em relação ao ciclo de alfabetização, no qual se encontra o grupo central 

deste estudo, é pertinente analisar como a diversidade cultural e a identidade 

étnica são tratadas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).  

Similarmente à educação infantil, as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental trazem indicativos para o cuidado com a diversidade cultural 

abrangendo identidades étnicas, de gênero, regional, geracional, entre outros 

aspectos. Coloca explicitamente a existência do racismo e a responsabilidade 

das instituições escolares de combatê-lo.  Diz: 
O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a Educação 
Nacional, no sentido do reconhecimento das diversidades e peculiaridades básicas 
relativas ao gênero masculino e feminino, às variedades étnicas, de faixa etária e 
regionais e às variações sócio/econômicas, culturais e de condições psicológicas e 
físicas, presentes nos alunos de nosso país. Pesquisas têm apontado para 
discriminações e exclusões em múltiplos contextos e no interior das escolas, 
devidas ao racismo, ao sexismo e a preconceitos originados pelas situações sócio-
econômicas, regionais, culturais e étnicas. Estas situações inaceitáveis têm 
deixado graves marcas em nossa população infantil e adolescente, trazendo 
conseqüências destrutivas. Reverter este quadro é um dos aspectos mais 
relevantes desta diretriz. 
 

 
Como vemos, as Diretrizes Curriculares apontam uma realidade concreta, 

estabelecendo como responsabilidade das escolas a superação dessas 

desigualdades. No entanto, penso que a força da lei pode ser um instrumento de 

avanço desde que esteja no foco das ações dos sujeitos do cotidiano escolar; o 
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que não reduz a necessidade e a importância de se ter essa questão no campo 

da legislação. O que se coloca é a necessidade de conhecimento da lei para 

instrumentalização das intervenções no campo das políticas gestoras e das 

práticas cotidianas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, em um 

processo complexo e de muitas tensões, conforme aponta Martinez (2000), 

inseriu a pluralidade cultural como tema transversal. Essa inserção indica a 

necessidade de se trabalhar o conhecimento e a valorização das características 

étnicas e culturais dos diferentes grupos que, historicamente, formaram e 

formam o Brasil e aponta, embora não problematize de forma ampla, o caráter 

étnico das desigualdades sócio-econômicas do país. No livro que trata sobre a 

pluralidade cultural os conteúdos a serem trabalhados no segmento da 1ª a 4ª 

série são: pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil; constituição da 

pluralidade cultural no Brasil e situação atual; o ser humano como agente social 

e produtor de cultura; pluralidade cultural e cidadania.  

Ao apontar os conteúdos a serem trabalhados da 1ª a 4ª série os PCN’s 

colocam em evidência dois pontos: a pluralidade cultural que forma a sociedade 

brasileira; e os sujeitos humanos que compõem essa pluralidade e que teriam 

lugar como agentes dessa produção cultural diversa. Não obstante suas 

limitações e indefinições esse material torna-se mais um passo oficial, fruto da 

demanda e pressão da sociedade através de profissionais da educação e de  

ativistas dos movimentos sociais negros.  

Esses indicativos foram ampliados com a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que alterou a lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, tornando obrigatório 

nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares o 

ensino sobre a ‘História e Cultura Afro-Brasileira’, lei esta que no caso da 

presente pesquisa tornou-se mais um foco de interesse no campo da pesquisa, 

no intuito de entender como esse olhar sobre as identidades étnicas no contexto 

escolar incorpora ou não esses encaminhamentos oficiais.  

Embora compreenda que a lei por si só não modifica a prática, esta, assim, 

como os PCN’ s e RCNEI, foi um ganho político à medida que a legislação se 

tornara instrumento oficial de suporte para problematização no contexto das 

práticas. Segundo Lima (2004) as leis ou diretrizes oficiais tornam-se 

facilitadoras da inserção de reflexões sobre essas questões tão secularmente 

escamoteadas. Reflexões essas que se inserem por ações cotidianas de sujeitos 

concretos já sensíveis para tais questões. Também em Lima (2004) encontram-

se indicativos sobre aspectos a serem considerados para a incorporação de 
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práticas escolares cotidianas que abordem a presença afrodescendente na 

diversidade étnica brasileira. Entre esses indicativos encontram-se: a. o 

contexto, tempo-espaço que envolve atividades, relações, circunstâncias e como 

tal dá sentido à aprendizagem; b. os acontecimentos específicos e projetos que 

se expressam no meio ambiente através dos materiais e das pessoas que 

compõem o grupo que se encontra na sala de aula e; c. os diferentes elementos 

desse ambiente com sua organização própria. As práticas centradas no respeito 

à diversidade implicam em posturas e concepções de seres humanos, se apóiam 

nos materiais utilizados nessas práticas e se expressam nas diferentes formas 

de linguagens das interações vividas. 

Nesse sentido, pensar sobre o lugar da diversidade nessas práticas implica 

pensar nos elementos desse micro-contexto, sem perder de vista os macro-

contextos que se relacionam com essas práticas, pois entender as micro-ações 

cotidianas é também compreender que relações esse micro-espaço estabelece 

com o espaço político educacional mais amplo.  

 

 

1.1. Objetivos de Estudo 
 

Considerando a presença da escola e dos seus artefatos materiais e 

simbólicos (brinquedos, livros, cartazes, revistas, fantoches, fotografias, murais, 

situações vivenciadas, linguagens, informações, referenciais, entre outros) 

durante os primeiros anos de formação das crianças, torna-se relevante 

compreender de que forma a vivência nesse espaço se articula com a 

construção e expressão das identidades étnicas dessas crianças. Para isso, 

defini como objeto de estudo deste trabalho de pesquisa a relação das práticas 
cotidianas com as identidades étnicas no contexto escolar. A partir daí 

estabeleci como objetivo central entender as relações entre as interações 

processadas nas práticas escolares cotidianas e as vivências e expressões 

identitárias de crianças com idade de cinco a oito anos. 

Nesse intuito, focalizei as relações dessas crianças entre si e com os 

profissionais da escola, especialmente no que se refere à diversidade étnica dos 

sujeitos desse campo de pesquisa a partir da perspectiva afrodescendente. Para 

isso, de forma específica, este trabalho se propôs a: a) analisar até que ponto os 

artefatos e as interações processadas nas práticas cotidianas de escolas de 

educação infantil e nos três primeiros anos do ensino fundamental contemplam 
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(ou não) a diversidade étnica dessa população; b) interpretar a dinâmica das 

identidades étnicas dessas crianças e seu lugar nas relações em processo na 

escola; c) compreender o lugar dos artefatos materiais e simbólicos em uso na 

escola pesquisada na construção e expressão das identidades étnicas das 

crianças.  

 

 

1.2. Questões Norteadoras 
A inquietação me levou ao levantamento de algumas questões, que 

encaminharam a busca de compreensão do objeto definido. Entre estas 

questões estão: 

1. Que relação os artefatos utilizados e as interações entre os sujeitos do 

cotidiano escolar apresentam com a identidade étnica das crianças? 

 2.Há discriminação e conflitos étnicos no contexto da escola? Como esses 

se manifestam? Se há, como os professores lidam com eles? 

 3. A diversidade étnica dos alunos e alunas é contemplada nos artefatos 

usados nas práticas escolares, bem como respeitada nas interações em 

processo na escola? 

 4. A forma como a identidade étnica é tratada nas relações entre crianças 

e crianças e crianças e adultos apresenta implicações na perspectiva e na 

motivação para o desempenho das crianças por parte dos profissionais da 

escola?  

5. Há reconhecimento das identidades étnicas das crianças e dos adultos? 

Como a escola lida com as diferenças culturais na expressão dessas 

identidades? As crianças são valorizadas na sua diversidade ou circulam 

preconceitos em relação a esse pertencimento étnico e suas vivências? Nesse 

caso, de que tipo?  

6. Como está estruturada a escola em termos pedagógicos? Existe Projeto 

Político-Pedagógico? Como e por quem foi elaborado? E que lugar ocupa a tema 

pluralidade étnica/cultural neste projeto ou proposta da escola? Como e quando 

são implementadas ações nesse sentido?  

7. Como são trabalhadas a valorização e o respeito às identidades étnicas 

das crianças, nos diferentes espaços e pelos diferentes sujeitos da escola?  

8. Como as crianças se vêem etnicamente, e como vêem e tratam as 

outras crianças e os adultos do contexto escolar nesse aspecto? Que referências 

trazem do contexto escolar e do contexto extra-escolar quanto às relações 

étnicas?  
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9. Como as professoras vêem as crianças em relação ao pertencimento e 

vivência da identidade étnica? Como vêem o papel da escola e o seu papel 

quanto à formação e a vivência dessa identidade?  

10. Como se processam as manifestações afetivas das professoras e 

demais adultos para com as crianças? Qual a relação dessas manifestações 

com o pertencimento étnico das crianças? 

 

 

1.3. Infância e Memória: Dialogando com a Trajetória 
 

Acredito que a escolha de um objeto de estudo está sempre de alguma 

forma ligada à trajetória do pesquisador que o elege, pois como diz Bogdan e 

Biklen (1994, p.85), “a própria biografia pessoal influencia, de forma decisiva, a 

orientação de um trabalho”, ou seja, também na constituição da identidade 

profissional do(a) pesquisador(a), o individual, pessoal constrói-se 

intrinsecamente articulado com o coletivo, neste caso, o socialmente relevante 

para o campo da pesquisa. Assim, explicitar meu lugar como pesquisadora 

nesse caso, é também buscar na memória os elos com o objeto em questão no 

decorrer da minha trajetória.  

Recordo os primeiros anos de minha vida. Filha primogênita de uma família 

de poucos recursos financeiros da zona rural de Sergipe eu vivi os primeiros dez 

anos da minha infância em Plataforma, bairro da periferia de Salvador – BA, para 

onde minha família mudou-se em busca de melhores oportunidades de trabalho.  

Nesse período nasceram minha irmã e meu irmão, a ilusão de melhores 

condições se desvaneceu e, em 1974, retornamos para o sítio do meu avô 

materno, no povoado Candeal, em Sergipe.  

Rememorando essa fase da minha vida, como lembranças marcantes 

ficaram: a lembrança de ter que tomar conta dos irmãos para minha mãe 

trabalhar; a fuga que constantemente empreendia dos afazeres domésticos para 

brincar com minha prima Duth (Luciene) e a conseqüente correria para dar conta 

dos afazeres ao perceber que se aproximava a hora em que minha mãe 

retornava. E em terceiro lugar a lembrança da frustração que sentia quando ao 

pedir aos meus pais para estudar ouvi resposta negativa, pela impossibilidade de 

condições. A escola tinha para mim a conotação de espaço desejado, pois 

queria aprender a fazer as coisas que via minhas colegas fazerem (às voltas 

com cadernos, lápis e rabiscos) e ler as revistas como meu pai fazia.  
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A inserção na escola do Povoado Candeal em 1974, aos dez anos, quando 

voltamos ao interior de Sergipe, foi para mim um horizonte descortinado pela 

ação de uma grande professora, sensível para a importância do incentivo à auto-

estima para o sucesso dos alunos. Já não via esse espaço como o espaço da 

brincadeira, mas incorporando a perspectiva dessa fase criança como vir-a-ser, 
sentido apreendido nos discursos maternos de que “Quando a gente chegar na 

terra da gente, você vai estudar para ser gente”, desenvolvi rapidamente a 

prática de tomar esse espaço para descobrir o que ensinavam as letras, com a 

concessão de aproveitar os recreios sempre para desenhar quando não estava 

lendo algo que me caía as mãos. 

 Nessa relação, muito cedo desenvolvi a determinação de fazer da 

aprendizagem meu instrumento de emancipação, de superação das privações, 

das discriminações sócio-regionais, étnicas, de gênero e econômicas. A vontade 

de possibilitar à minha família uma vida menos sofrida do que fora até então. Foi 

essa idéia que fomentou minha resistência, insistência e persistência quando 

precisei caminhar cinco horas (ida e retorno) para a sede do município para 

terminar o antigo 1º grau (ensino fundamental), enfrentando as contingências do 

ser pobre, negra e da zona rural em um ambiente onde estudava a elite da 

cidade de São Cristóvão.  

Nessa trajetória penso nas práticas cotidianas dessa escola, coordenada 

pela professora polivalente de classe multisseriada, cujas atividades incluíam 

lecionar para cerca de 20 alunos(as) da 1ª série e 20 alunos (as) de 2ª série no 

turno matutino e quantidade similar de 3ª e 4ª série no turno vespertino, no 

espaço aberto do salão da igreja da comunidade, responsabilizando-se também 

pela limpeza do espaço. Tento, questionando os fragmentos da memória, hoje 

ressignificados na prática reflexiva que a caminhada possibilitou, entender qual a 

relação das práticas empreendidas naquele primeiro contexto escolar com a 

constituição da minha identidade. Reflito sobre como as ações e relações 

mediadas pela professora e compartilhadas pelos demais colegas contribuíram 

para a forma como os aspectos étnicos, de gênero, regionais, religiosos, 

geracionais, etc. foram sendo forjados em mim como idéias e como posturas.  

A primeira referência de ação escolar cuja força positiva hoje consigo 

dimensionar foi o episódio do meu primeiro dia na escola. Aos 10 anos minha 

mãe me levou à escola (que funcionava no salão da Capela São Francisco, no 

Povoado Caípe Novo, a 40 minutos de caminhada do povoado em que 

morávamos) e ao entrar na sala de aula me entregou à professora 
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recomendando: “Tá aqui Ana, pode tomar conta. E pode dar castigo mesmo para 

aprender, pois é burra e preguiçosa. E tem que estudar prá ser gente!”.  

Ao longo dessas décadas, ao pensar nesse episódio, sempre lembro com 

um carinho reconfortante da reação da professora à fala estereotipada da minha 

mãe. Perguntou a minha mãe quantos anos eu já tinha estudado. E ao ouvir a 

resposta, que eu nunca havia estudado por precisar ficar em casa Dona Ana 

respondeu: “Então como a senhora pode saber que ela vai ter dificuldade para 

aprender? Além disso, Dona Maria, não existe criança burra. Todas podem 

aprender. Pode deixar que nós vamos nos entender bem. Vai ver como ela vai 

aprender logo, logo...”.  

 Minha memória encontra-se repleta de lembranças cujos efeitos positivos 

são determinados pela ação pedagógica da professora, pelo afeto e carinho com 

os quais sempre me tratou, pela forma como me fortaleceu ao me ver como 

possibilidade. Várias vezes ela trouxe a reflexão e a potencialização nas 

interações em classe. Um exemplo disso se deu quando, na 2ª série, durante o 

recreio me envolvi em uma briga com um garoto por ele ter me xingado usando 

atributos relacionados ao pertencimento étnico. Ao ser chamada para separar a 

briga a atitude da professora foi de encaminhamento reflexivo. Numa conversa 

nos fez pensar na atitude que tomamos e nas implicações negativas da mesma.  

A turma nessa fase escolar constituía-se de uma parte de sertanejos de 

pele clara e cabelos lisos (que se identificavam e eram identificados como 

brancos), outra por afrodescendentes de pele clara (que se identificavam como 

morenos e na classificação do IBGE seriam classificados como pardos) e alguns 

afrodescendentes de pele bem escura (que seriam identificados como preto a 

partir da a classificação do IBGE).  

Apontada como parda na certidão de nascimento eu era tratada conforme 

a ambigüidade das relações étnicas brasileiras, ou seja, em alguns momentos 

era tratada, na esdrúxula intenção de elogiar, como a “moreninha” que saiu mais 

clara do que o pai, e em outros como a “neguinha” objeto de pena por não ser 

mais parecida com mãe, considerada branca, por ter pele clara e olhos azuis. Os 

comentários de “que pena não ter saído bonita como a mãe, pelos menos com 

os olhos azuis” e “ela não teve a barriga boa dessa vez” marcam as lembranças 

da infância e da adolescência. O cabelo crespo era pejorativamente tomado 

como um demarcador da identidade negra. Assim, eu e alguns colegas 

negros(as) tínhamos nossa identidade étnica usada como xingamento nos 

conflitos. Xingamentos como “nega do cabelo de farofa”, “nega da Bissina” 
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(Abissínia) ou “Nega da Mussuca”5, “Bombril”, “Betume”, etc. eram direcionados 

a mim e a alguns dos colegas nesses momentos de conflitos.   

Embora isso não ocorresse somente na escola, esta era um foco 

privilegiado de relações com outras crianças de diferentes identidades. Sendo a 

única escola numa área rural composta por quatro povoados circunvizinhos era o 

espaço no qual os distantes vizinhos se encontravam. E posso ainda assegurar 

com a reflexão com a qual releio estas lembranças que as atitudes de Dona Ana 

na relação direta com as crianças que ali estavam, coibindo atitudes de 

desrespeito e evidenciando qualidades daquelas que pareciam mais tímidas, 

além de sempre ter o hábito de fazer quem ofendia se pensar no lugar do outro, 

tiveram um efeito positivo que guardo até hoje. E que sedimentaram minha 

atitude frente às discriminações em outros espaços. Posso dizer, lembrando 

Stern (apud Bosi, 1992) que se estas lembranças são fontes da minha relação 

com meu tema de pesquisa é porque delas me apropriei como elementos 

formadores da minha identidade. Identidade desenvolvida na relação com 

diversos(as)  outros(as) com os(as) quais interagi na minha trajetória.Também 

muito do que vivi revestiu-se da compreensão do sentido na caminhada 

posterior, com as novas relações estabelecidas, os novos entrelaces das redes 

vivenciadas. Como disse Stern: 
A função da lembrança é conservar o passado o indivíduo na forma que é mais 
apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o desagradável, alterado, o 
pouco claro ou confuso simplifica-se por uma delimitação nítida, o trivial é elevado 
à hierarquia do insólito; e no fim formou-se um quadro total, novo, sem o menor 
desejo consciente de falsificá-lo. (Stern, apud Bosi, 2001, p. 253). 
 

 

Ao pensar nessas lembranças em minha trajetória, o “trivial” usado por 

Stern traz a memória os usos, táticas, formas de agir e estar no mundo que são 

as redes de ações humanas cotidianas analisadas por Certeau, em sua obra ‘A 

invenção do cotidiano’. Penso que a formação da minha própria identidade se 

deu nos interstícios dessas redes de relações cuja teia mais forte encontrava-se 

no micro-espaço da escola, na figura da educadora, mas cuja formatação teve 

no espaço externo também elos tão fortes quanto estes, como a existência de 

                                                 
5 Todos estes são apelidos de ofensa étnica em relação, de estereotipia pela relação das 
pessoas afrodescendentes com características negras ou relação com elementos ligados 
à África. Por exemplo, betume faz relação da cor dessa substância (preta retinta) com a 
pele negra; bombril é usado como referência ao cabelo crespo; Nega da Bissina faz 
referência negativa à Abissínia, país africano hoje denominado Etiópia e o Nega da 
Mussuca possui sentido semelhante, só que com referência à Mussuca, comunidade 
Quilombola em Sergipe.  
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minha família paterna (especialmente minha tia Tereza) como referencial positivo 

e agente de fortalecimento da auto-estima pela ação do afeto. 

Assim, o ser criança era, ao mesmo tempo, a possibilidade de futuro 

melhor do que o presente ora vivenciado; possibilidade centrada na criança-

aluna, e a ação afetiva de reforço positivo.  

Tendo que fazer o melhor possível, superei esta fase e segui tentando 

possibilitar aos irmãos mais novos um maior suporte para a superação das 

limitações que o trabalho árduo na roça, exercido por meus pais, empreendia.  

Por muito tempo neguei a existência da minha infância, negação fundada 

na idealização de uma infância e adolescência que não corresponde às diversas 

realidades desse imenso Brasil. Eu, que cedo assumi responsabilidades que 

nessa idealização estão destinadas aos adultos sonhava com uma vida adulta 

que superasse a dificuldade de ser criança no contexto em que nasci e cresci. 

Como educadora sempre estive atenta a essas questões, que fazem parte de 

uma realidade social que não existe à parte da escola, mas como uma dimensão 

a ser levada em conta na reflexão sobre o papel da educação e a postura do(a) 

educador(a). Hoje cada vez mais nossas escolas estão repletas de crianças 

maturadas à força pelas contingências sócio-econômicas e políticas; e muitas  

vezes, como educadoras e educadores(as) ignoramos essa realidade e 

contribuímos com a redução das condições de desenvolvimento dessas 

crianças. E, fazemos isso, principalmente, ignorando as especificidades do ser 

criança nos contextos plurais em que convivem. Sem considerar as táticas 

vivenciais que seu tempo lhes impõe e que não permitem o enquadramento no 

modelo de homogeneização humana que idealizamos. Nesse sentido, a reflexão 

contextualizada sobre as práticas pedagógicas se constitui em elemento 

relevante para a efetivação de uma educação que possibilite, como disse Freire 

(1992), a fomentação de sonhos possíveis para as crianças e jovens que se 

encontram no espaço das nossas escolas. E mais do que isso, o tratamento da 

criança como criança, no seu tempo e espaço, sem perder de vista as 

contingências diversas que mediam o ser criança na sociedade da barbárie, pois 

como aponta Kramer: 

 
Educar contra a barbárie significa recuperar a história e as histórias guardadas e 
esquecidas, estabelecendo uma outra relação com a tradição; significa colocar o 
presente numa situação crítica e compreender que o passado não precisaria ter 
sido o que foi, o presente pode ser diferente do que é e que, portanto, é possível 
mudar o futuro. (...) Isso exige reconhecer a opressão e, ao mesmo tempo, ter 
capacidade de resistência e utopia de uma sociedade justa e sem discriminação 
de nenhuma espécie, sem exclusão e sem eliminação. (Kramer, 2002, p. 278, grifo 
da autora). 
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 A influência da idealização de infância e adolescência fez com que por 

muito tempo me sentisse como sujeito de uma infância e adolescência negadas.  

No decorrer da maturidade pessoal e profissional fui compreendendo as 

singularidades sócio-históricas e políticas desses conceitos, entendendo que não 

podem ser vistos de forma fechada. Na minha própria infância a fuga das 

responsabilidades precoces para brincar dava um sentido a essa fase da vida. 

Brincar de escola, por exemplo, era algo que tão diferente na sua relação com o 

real (um era o desejado e outro o cotidiano já vivido), mas tão próximos no 

prazer encontrado. Também durante as viagens ao interior de Sergipe (sítio do 

meu avô) encontrava o prazer da liberdade dos espaços amplos. Lá o correr, 

subir nas árvores frutíferas, colher e comer frutas à vontade, além de brincar 

com os animais domésticos e com os primos e primas e a própria viagem de 

trem constituíam o paraíso esperado ardentemente durante todo o semestre.  

Falando do ser criança como sujeito da prática profissional recordo minha 

inserção no mercado de trabalho aos 16 anos, como professora, no mesmo 

povoado no qual cursei a primeira fase do ensino fundamental. Como referencial 

profissional tive a própria Dona Ana, que alguns anos antes (quando eu cursava 

a 2ª série) enviou um recadinho para minha mãe: “Diga para sua mãe que 

quando eu sair daqui você será a professora”. Essas palavras tiveram o poder de 

se tornarem perspectiva para mim. Perspectiva como algo que estava sendo 

construído na vivência daquele momento através das relações estabelecidas.  

 Segui como educadora de crianças, tendo como referencial a experiência 

vivida. Durante um certo tempo vivi a angústia de questionar a minha própria 

prática, perguntando-me que educadora de crianças e adolescentes poderia ser 

uma adolescente-estudante. E hoje, depois de vinte e cinco anos, me pergunto o 

que seriam dessas crianças se eu não tivesse tido um referencial profissional 

que com os olhos de hoje considero mais progressista do que muitas práticas 

nos dias atuais. 

Nessa experiência, como professora da primeira fase do ensino 

fundamental, a partir de um curso de formação continuada do Projeto Nordeste 

(baseada nas idéias de Paulo Freire) foi se estreitando minha relação com a 

gênese da formação escolar: a educação infantil (denominada na época como 

pré-escolar) e a alfabetização. A experiência docente nessas fases estudantis e 

o ingresso na Universidade Federal de Sergipe trouxeram novo fôlego para este 

interesse. Tive as disciplinas da área de educação infantil e alfabetização como 
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foco de maior interesse e a pessoa e as leituras de Walburga Arns da Silva 

(minha professora na UFS), bem como outras leituras de Regina Leite Garcia, 

Sônia Kramer e de outras que já naqueles anos oitenta produziam nesse campo 

temático, como o suporte teórico que conseguiam significar minha prática e 

fomentar o desafio cotidiano da prática reflexiva.  

Assim, a educação da criança se fortaleceu como foco de interesse 

profissional e na pretensão de seguir carreira acadêmica já me via pesquisando 

sobre educação infantil, intuito que se ampliou com a atuação na formação de 

professoras de educação infantil e com a atuação como orientadora 

pedagógica/supervisora6 da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de 

São Cristóvão-SE. A Rede Municipal de Educação possuía, em 1989, ano em 

que concluí o curso de pedagogia e ingressei na Secretaria da referida rede de 

ensino como supervisora pedagógica, 38 escolas, sendo que destas 09 eram 

específicas de educação infantil (atendiam crianças de 3 a 6 anos, sendo as 

turmas de 3 a 5 anos, organizadas por idade eram progressivamente 

denominadas de 1º, 2º e 3º períodos e as de 6 anos turmas de alfabetização). A 

média do número de turmas nessas escolas era de 08 e o número de crianças 

nas turmas variavam entre 20 e 25, sendo que as turmas de 1º e 2º Períodos (3 

e 4 anos) funcionavam com auxiliares. Além dessas escolas (denominadas de 

escolinhas, por exemplo: “Escolinha Tia Marinete”, Escolinha Carinho”, etc.) 

existiam 10 escolas de ensino fundamental (1º fase) com turmas de educação 

infantil, com cerca de duas turmas em cada uma. Nestas, que ficavam na 

periferia ou zona rural (caso da escola na qual comecei a trabalhar em 1981), 

não havia auxiliar de turmas e em muitos casos as turmas eram formadas por 

crianças de diferentes idades.  

Importante frisar que nesse período as creches não estavam sediadas na 

secretaria de educação, mas na secretaria de ação social, sendo que as quatro 

creches municipais foram incorporadas à Secretaria de Educação após a LDB de 

1996. Nessa fase (final dos anos 80, início dos anos 90) os dilemas vivenciados 

na realidade da educação infantil em São Cristóvão seguiam basicamente dois 

eixos: o da política educacional para este nível de ensino; e o das práticas 

pedagógicas no cotidiano da escola de educação infantil. O primeiro eixo 

centrava-se na luta pelo atendimento da demanda (o número de crianças na 

educação infantil era irrisório frente ao contingente de crianças que ingressavam 

no ensino fundamental). Lutava-se pela ampliação do número de escolas 

                                                 
6 Essa função também passará a ser denominada a partir desse momento como OP, 
forma usada no cotidiano da escola pesquisada.  
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infantis, já que as vagas eram disputadas ferrenhamente e a demanda era e 

continua sendo enorme. Também nesse eixo encontrava a luta pela formação 

das profissionais que atuava nesse nível educacional, grupo com menor 

formação escolar na Rede de Ensino. Já em relação às práticas, nos anos 80 e 

90 em Sergipe, os dilemas ficavam entre a superação da função de guarda e a 

questão da alfabetização na educação infantil. Do confinamento aos exercícios 

repetitivos pintura de desenhos, letras e linhas para cobrir, etc. eram questões 

que discutíamos naquele período.  A estas polêmicas questões acrescenta-se de 

forma mais acentuada nos dias de hoje a questão da diversidade étnica / cultural 

dos sujeitos desse espaço escolar.  

Em relação à diversidade étnica/cultural meu interesse desenvolveu-se 

com foco na questão étnica na perspectiva afrodescendente a partir de 

experiências constituintes da multiplicidade identitária que me compõe como 

sujeito social singular e plural na vivência dos diversos papéis que 

historicamente foram compondo a minha existência. 

A primeira dessas experiências é minha própria trajetória como mulher, 

aluna, professora, membro familiar, que desde a infância tem sido marcada pela 

vivência das possibilidades de identidades afrodescendentes, atravessada pelas 

peculiaridades de que cedo me foi permitido perceber que nas questões 

referentes à identidade étnica, algumas singularidades me diferenciavam das 

crianças consideradas brancas. Uma delas era o tratamento inferiorizante por 

parte de alguns sujeitos dos diversos contextos vivenciados. Apesar disso, na 

minha percepção da época, deduzia que esse tratamento inferiorizante devia-se 

ao fato de ser do interior e de família pobre. Não havia consentimento social para 

pensar nos problemas sob uma ótica étnica. Havia forte tabu em torno de 

pronunciamentos que envolvessem referências sobre cor e etnia. No entanto, 

essas categorias circundavam todas as relações que vivenciava, seja na 

referência à “barriga ruim”7 de minha mãe por não ter me transmitido 

geneticamente a pele e olhos claros e o cabelo “bom” semelhantes ao dela ou na 

atribuição de apelidos relacionados a forma do cabelo, ao nariz e à cor. Essas 

experiências têm antecedentes na vivência em Salvador, pois me lembro de 

quando, aos sete anos, fiquei dias sem querer sair para brincar para evitar o filho 

do vizinho que, ressentido comigo, tinha me apelidado de “nega preta do cabelo 

                                                 
7 Essa é uma construção racista corrente em Sergipe, sempre que em famílias 
multirraciais os traços afrodescendentes predominam. São construções que alimentam 
os racismos no senso comum e no imaginário social.  
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de farofa”, como também penso nas inúmeras vezes que presenciei meu tio 

paterno  ser ofendido com xingamentos referentes a sua cor/etnia/raça. 

Essa era a problemática vivenciada na periferia de Salvador, na 

proximidade de familiares paternos, onde passei a maior parte da infância, de 

um aos dez anos de idade. O bairro onde morávamos, Plataforma, era um 

espaço de maioria afrodescendente de pele escura, de pouca escolaridade e 

dependente das oportunidades de trabalhos nos serviços básicos de indústrias 

no centro ou bairros maiores de Salvador. As mulheres, em sua maioria, 

trabalhavam como lavadeiras, a exemplo de minha mãe; como empregadas 

domésticas em outros bairros ou em outras atividades domésticas, como venda 

de doces, faxinas. Era uma realidade difícil e poucas mulheres somente 

cuidavam dos filhos e da própria casa. Foi um período que deixou na minha 

memória fragmentos das dificuldades financeiras, da frustração de não poder ir à 

escola por ter que ficar o dia inteiro cuidando dos irmãos menores, e do 

retraimento construído a partir dos preconceitos processados nas relações com 

adultos e crianças, pois nesse espaço de maioria afrodescendente pobre, ainda 

existia um diferencial que conjugava aspectos sociais e étnicos. Como as 

famílias de melhores condições financeiras no lugar eram brancas ou assim se 

consideravam (donos da farmácia, do armazém, e outros) era comum sermos 

xingados por outras crianças, nos desentendimentos das brincadeiras infantis, 

de negros da “bissina”, ou macumbeiros. Essa última denominação deve-se à 

nossa relação com Dona Patu, da Casa de Candomblé do bairro, freqüentado 

pela comunidade em época de festas, inclusive por essa minoria que se 

considerava elite. Já em relação à denominação de Negros da “Bissina”, só anos 

mais tarde, já professora e reencontrando essa mesma expressão nas práticas 

racistas sergipanas, busquei e entendi a referência contida na citada expressão. 

O intuito é ofender pela relação aos africanos e africanas da Abissínia, atual 

Etiópia, país do nordeste do Continente Africano.  

Era nesse contexto que, apesar da vida árdua e do pouco conforto 

material, eu me deleitava com o que a vida suburbana em Plataforma–Salvador, 

não propiciava. Lá podia aproveitar a saudável fartura alimentar, o convívio com 

os primos que lá moravam e o sonho de poder exercer um pouco o direito de ser 

criança. Como arranhão na auto-estima eu recordo das displicentes expressões 

de pena por não ter herdado os olhos azuis da minha mãe; e as irrefletidas 

acusações familiares de nunca ter visto “uma nega tão cheia de frescura”, 

referência feita a minha tendência alérgica dermatológica. Embutido nesse 

discurso encontra-se o estereótipo do afrodescendente como rústico e talhado 
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para qualquer adversidade. A esse respeito, Brandão (1998)8 comenta a idéia 

difundida e ás vezes alimentada e repetida por nós afrodescendentes, em ditos 

de uma suposta superioridade de resistência nossa quanto ao processo de 

envelhecimento, longevidade e resistência ao trabalho pesado. 

A lembrança da entrada no desejado mundo escolar é marcada por duas 

posturas antagônicas no meu processo de construção identitária. Ao chegar à 

escola, que funcionava na igreja da comunidade, em horário de aula, minha 

primeira professora me recebeu com a recomendação de minha mãe, de que 

não poupasse castigo, pois eu era “burra e preguiçosa”. Hoje percebo que, na 

visão dela, pela vida difícil que levávamos, que me obrigava aos seis anos a 

cuidar da casa e dos irmãos, eu deveria ter uma postura de adulto, na qual a 

brincadeira era um luxo dispensável. Eu, como criança subvertia constantemente 

esse limite, empolgação com a ampliação dos espaços e com as relações 

menos racistas com os primos impunha a descontração da infância, o que 

evidencia a capacidade de transgressão da criança que faz a sua infância 

possível. Penso que essa propensão a fugir do papel imposto pelas 

circunstâncias, aliada à ideologia da inferiorização historicamente incutida, de 

que as classes populares, de modo geral, e os afrodescendentes, de modo 

especial, têm poucas condições de destacar-se no mundo letrado, contribuiu 

para que minha mãe a constituísse expectativas negativas acerca das minhas 

possibilidades intelectuais. 

Por muito tempo me perguntei o que teria me assegurado às condições de 

continuar acreditando em mim, apesar dos reforços negativos presentes até em 

minha própria família, um processo contínuo de inferiorização se processava, 

preconizando um fracasso que eu não entendia em que se fundamentava. 

Somente mais tarde, ao perceber na postura das minhas alunas e alunos mesma 

expectativa temerosa e ansiosa que um dia tivera que carregar, eu consegui 

relacionar os marcos que se fizeram suportes na resistência da minha auto-

estima e na constituição do meu autoconceito. Reportei-me às primeiras 

experiências educacionais e me lembrei que, felizmente, tive o privilégio de ter 

nessa primeira etapa estudantil, uma professora que, antes de tudo, acreditava 

no potencial humano. Dona Ana Ramos entrou em minha história e fez a 

                                                 
8 Segundo Brandão as idéias difusas de que “os negros tem o sangue mais forte” e, 
portanto, “tiram das forças da descendência da espécie e da saúde das entranhas do 
indivíduo uma longevidade que a vida nega aos brancos”, mascaram a realidade da 
breve vida dos afrodescendentes pelos maltratos do escravismo na atualidade atual 
pelas desigualdades sócio-étnico-raciais. . 
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diferença. Com sensibilidade, confiança, competência e compromisso 

pedagógico se fez referencial positivo e fundamentou em mim a crença na 

potência humana, a começar pela minha própria, de me ver como pessoa-

criança capaz de exercer os diferentes papéis de minha condição humana.  

Outra compreensão foi que apesar das expectativas negativas maternas, 

um fato do cotidiano familiar sempre alimentou meu anseio pela leitura. O hábito 

de ler que meu pai mantinha, apesar de ter se alfabetizado sozinho e das muitas 

dificuldades financeiras que enfrentou. Ainda que não realizasse leituras 

especializadas, colocava-me frente a um referencial identitário das 

possibilidades do mundo letrado. Apesar de ter uma trajetória marcada por 

perdas e dificuldades (orfandade aos seis anos, trabalho infantil, preconceito 

étnico e outras) - situações confidenciadas nas sessões de histórias à luz de 

candeeiro e ao som da raspagem de mandioca - ele sabia algo que a maioria 

das pessoas do lugar não sabia: desvendar o segredo das letras. 

No decorrer dos quatro anos de vivência nessa escola da zona rural, 

apesar das expectativas positivas da professora ter despertado em mim a crença 

da autonomia do poder ser, outros aspectos permaneciam introjetados pelos 

velhos referenciais. Continuava suscetível a qualquer referência aos meus traços 

afrodescendentes ou ao seu inverso materno, porém, o destaque na 

aprendizagem me deu uma confiança que me permitia reação imediata. 

Segundo Nathaniel Branden (1995), psicólogo-norte-americano, a auto-

estima é a confiança na capacidade própria de pensar e enfrentar os desafios 

básicos da vida. Confiança, a meu ver, socialmente construída a partir dos 

referenciais identitários continuamente (re)constituídos. Assim, fortalecida pela 

convicção de que conseguia aprender, concluí a 4a série em 1977, aos catorze 

anos, com a disposição de quem pretendia fazer da vida estudantil um passe 

para a conquista pessoal e profissional, um instrumento de enfrentamento dos 

obstáculos que sentia por ser pobre, afrodescendente/negra e da zona rural, 

muito embora em minha percepção da época, a questão étnica estivesse 

implícita na sensação de não corresponder ao padrão valorizado. 

No ano seguinte (1978), ingressei na 5a série do Colégio Estadual “Senador 

Paulo Sarasate”, na sede do município, para onde me deslocava todos os dias 

às cinco horas da manhã, a pé, retornando ao meio dia e chegando em casa às 

catorze horas. Nesse novo contexto, novamente pude sentir o que anos depois, 

veio a se constituir motivo de crítica enquanto profissional da educação: os 

processos elitistas de valorização dentro do espaço escolar, que quando não 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

34 

 

consegue ser empecilho na aprendizagem, no mínimo, alija o desenvolvimento 

pleno do educando enquanto ser humano em suas diversas identidades.9  

Apesar da atuação consciente e do apoio de muitos professores e 

professoras, os espaços de interação da escola são muitos amplos para que os 

olhares individuais desses professores e professoras dessem conta dos desafios 

vividos nos micro-espaços cotidianos.  

Não obstante as situações adversas, e a descrença de muitos, em janeiro 

de 1981, com 17 anos e a 7a série concluída, fui convidada para ser professora 

responsável da escola do povoado no qual fiz o curso primário, pois naquela 

época o número professores(as) habilitados(as) era irrisório e era permitido 

inclusive participar de concurso público nessas condições. Foi assim que 

ingressei, por concurso público, na Rede Municipal de Ensino de São Cristóvão. 

Devo dizer que os preconceitos menos explícitos desse contexto rural não 

impediu que houvesse quem decidisse não matricular os filhos, alegando não 

acreditar que eu pudesse ensinar algo, tendo sido aluna de lá. Esse era um 

argumento que não se sustentava, considerando que professora que lecionara 

nos dois anos anteriores, havia sido minha colega de classe e cursava a 6a. série 

e deixou a função apenas porque não agüentou o desgaste do trabalho. Mas 

enfim, aceitei o desafio e desse modo, passei a ser mais uma no contingente de 

alunos do ensino noturno no mesmo colégio onde estudara no ano anterior. 

Passei a dormir na casa de uma colega e me deslocar para o Povoado Caípe 

novo todos os dias ás 5h. retornando para a sede do município ao final da tarde 

para mais uma vez estudar e dormir. 

Nessa experiência, de profissional estudante, entrei em contato com mais 

uma realidade enfrentada por um contingente significativo da comunidade 

estudantil da escola pública. O discurso da incapacidade / inferioridade do aluno 

do ensino noturno. A expectativa negativa em torno da maioria dos que 

compunham esse espaço escolar, fazia dos que conseguiam romper esse 

círculo, o “azarão”, um desperdício em uma conjuntura na qual, alguns fingem 

que ensinam e outros fingem que aprendem e enquanto isso possibilidades são 

podadas, perspectivas destruídas ou simplesmente impossibilitadas de 

despontar. Também nesse ambiente tive também, felizmente, bons encontros, 

alguns(as) professores(as) que alimentam a utopia possível sonhada por Paulo 

Freire com a força das suas intervenções cotidiana.  

                                                 
9 Considero aqui as identidades afrodescendentes como múltiplas, construídas e 
reconstruídas sócio, cultural e dialeticamente, a partir das relações com o outro, 
sedimentada assim, não só no autoconhecimento, mas no reconhecimento deste outro. 
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Também nesse mesmo espaço ampliei minha visão sobre o caráter  

dicotômico e excludente da educação. Essa foi uma visão apreendida no 

decorrer da trajetória nas diversas interações vivenciadas, seja enquanto criança 

no espaço familiar, social, escolar; seja enquanto adulta, também nesses 

espaços, como pessoa, como educadora de crianças, adolescentes, adultos e 

atuante na formação de professoras. Por um lado, a invisibilidade da criança 

como sujeito social histórico do seu tempo, bem como da pessoa 

afrodescendente de forma similar, mas com o agravante de lhe ser negada a 

perspectiva de torna-se vir-a-ser. Ou seja, a criança em sua concepção ampla 

era vista como a perspectiva de futuro, enquanto em alguns desses espaços a 

criança afrodescendente era vista por muitos e muitas das pessoas desse 

contexto como a sem perspectiva de futuro positivo. Os discursos de 

culpabilização das famílias pela “inexistência” de bons hábitos / comportamento 

e até das crianças de “não quererem nada” já na fase da educação infantil era 

muito comum, principalmente naqueles espaços nos quais a meta era imitar a 

maioria das escolas infantis particulares da cidade, promovendo o domínio da 

alfabetização mecânica. Domínio de letras, sílabas, escrita alfabética com início 

aos quatro anos. Ou seja, uma vivência na qual o ser criança é ser um adulto em 

miniatura e numa postura de mecanização da vivência escolar.  

Entre a cultura apreendida e as tentativas de uma outra visão na qual a 

educação infantil tivesse o objetivo de proporcionar um espaço de 

desenvolvimento na criança em suas diversas potencialidades, participei durante 

os anos oitenta e noventa da construção cotidiana de uma outra prática em 

andamento, de uma educação infantil na qual a criança e o seu processo de 

desenvolvimento fosse o foco no contexto escolar. Essa vivência, partilhada nos 

diversos espaços do contexto educacional sergipano, quer como professora, 

quer como orientadora ou coordenadora pedagógica desse nível educacional, se 

deu desde a inserção na área de educação como professora responsável e 

professora de uma turma composta por crianças de 3 a 6 anos de idade na zona 

rural de São Cristóvão até o ano de 1999, quando atuava na formação de 

professoras de educação infantil e alfabetização e viajei para o Rio de Janeiro 

para cursar o mestrado em educação. Embora a perspectiva de pesquisar sobre 

relações étnicas na educação infantil tenha sido adiada, tendo o trabalho do 

Mestrado tomado como campo o espaço de uma comunidade remanescente de 

Quilombo, com observações no contexto das escolas de ensino fundamental, 

grupos culturais e espaços de reuniões comunitárias, as temáticas relacionadas 

à educação infantil sempre estiveram presentes na minha trajetória profissional.  
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Assim, a retomada dos objetivos iniciais da minha formação acadêmica de, 

como pesquisadora, melhor compreender este campo temático da infância e da 

educação infantil, que a meu ver, se constitui em um tema fundamental para se 

pensar e agir nos âmbitos das questões sociais e educacionais.  

 

 

1.4. Trajetória Metodológica: os caminhos percorridos 
 
 O objetivo deste trabalho foi compreender a relação das práticas 

cotidianas com a vivência e expressão das identidades étnicas por parte das 

crianças, em interações com os artefatos do contexto escolar e com os adultos e 

outras desse contexto. Levando em conta que as discussões sobre a presença 

afrodescendente nas relações raciais brasileiras é um dos aspectos que tem 

marcado a realidade brasileira em diversos campos, inclusive na educação, e 

que as identidades afrodescendentes foi um dos focos deste estudo priorizei um 

campo de pesquisa no qual essa presença afrodescendente fosse 

quantitativamente significativa. Para compreender as práticas cotidianas do 

espaço escolar, é pertinente a apreensão das relações dos sujeitos dessas 

práticas em condições numéricas equilibradas.  Além de ser uma escola com 

número significativo de afrodescendentes um outro critério considerado na 

escolha dessa escola foi o fato de trazer em sua proposta pedagógica o tema 

‘pluralidade cultural’ como eixo norteador.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem sócio-histórico-

antropológica, realizada através de um estudo de caso, que tomou como base 

teórica os estudos sobre a infância, as identidades e as relações étnicas, e as 

práticas docentes. A opção metodológica centrou-se na perspectiva de 

interpretação do vivido com uma visão de processualidade nos fenômenos 

pesquisados, na qual a produção dos sentidos pelos sujeitos participantes é 

tomada como conhecimento, numa visão de conhecimento construído na relação 

entre sujeitos.  

Na abordagem tomada articulei a contribuição do campo sócio-histórico 

com as contribuições da antropologia e buscando compreender “a totalidade que 

se revela na particularidade” (Kramer, 2003), a partir do diálogo com as práticas, 

sentidos, composições e recomposições do micro-espaço em que se constitui o 

cotidiano (Certeau, 2002, p. 42). A partir do referencial teórico-metodológico 

fundamentado, principalmente, em Bakhtin na perspectiva histórico-social e 
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Geertz e Ginzburg como suportes metodológicos de cunho antropológico, 

busquei conhecer o objeto de estudo, situando-o no contexto das práticas como 

espaço político de negoci(ação) dos sujeitos, onde são tecidos os fios das 

transformações mais amplas. A partir dos três campos temáticos em que se situa 

o objeto - Infância, identidades afrodescendentes e práticas no cotidiano escolar 

-, tentei conhecer as interações das crianças entre si e destas com os adultos no 

contexto das práticas em processo na escola pública com atendimento à 

educação infantil e ao ensino fundamental (três primeiros anos do 1o segmento 

do Ensino Fundamental), buscando compreender que lugar os artefatos 

materiais e simbólicos em uso na escola (brinquedos, livros, cartazes, revistas, 

fantoches, fotografias, murais, situações, linguagens, informações, referenciais, 

significados, ambigüidades, contradições e conflitos, etc) ocupam na expressão 

e vivências das identidades étnicas dessas crianças.  

A análise da dinâmica das práticas e interações no interior da escola 

estudada se deu a partir da percepção de como se dá (ou não) a interação com 

a produção cultural das e para as crianças, em termos dos acervos de livros e 

brinquedos atentando para as relações estabelecidas com este material. A partir 

dessa busca de diálogo com o contexto, entendendo identidade como lugar de 

pluralidade em ação nas práticas que enunciam e permitem a apropriação e re-

apropriação cultural, tentei perceber que significados circulam no ambiente 

escolar e nos artefatos culturais, tais como livros, peças teatrais, filmes, bem 

como perceber que valores são expressos nas produções infantis (desenhos, 

maquetes etc.) e que relações apresentam quanto ao pertencimento étnico das 

crianças. Para isso entendo o contexto como parte do texto em construção no 

campo de pesquisa, tendo este texto um sentido muito mais amplo do que a 

dimensão verbal e incorporando os sentidos e significados em processo no 

contexto em estudo, ancorada em Bakhtin (1992, 2003) na compreensão da 

complexidade da relação entre o texto – objeto de estudo e reflexão – com o 

contexto no qual se realiza, pois como diz Freitas (2003, p. 30): 
...estudo dos fenômenos humanos se realiza a partir de interrogações e trocas, 
portanto, pelo diálogo. Diálogo compreendido não apenas como uma relação face 
a face, mas de forma mais ampla implicando também uma relação do texto com o 
contexto.  

  
 
 Assim, busquei perceber o clima da instituição pesquisada: como se dão 

as mediações dos adultos e que situações emergem e como são significadas 

pelas crianças e pelos adultos no campo das interações.  
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 Metodologicamente, a abordagem sócio-histórica partiu da produção de 

Bakhtin e suas releituras, a partir dos conceitos de exotopia, palavra e 

contrapalavra, polifonia e dialogismo: o pesquisado como sujeito co-participante 

do processo de pesquisa e o(a) pesquisador(a) como alguém que, ao participar 

das relações pesquisadas, torna-se parte destas, mantendo, porém, seu lugar 

enquanto pesquisador(a), sua posição exotópica, na tentativa de captar, na 

relação dialógica com o campo, o modo como o sujeito pesquisado se vê. Ou 

seja, a exotopia assume aí o sentido de “desdobramento de olhares a partir do 

exterior” ou seja, o diálogo e a co-participação do sujeito pesquisado nas 

relações no entorno do objeto não exclui o pesquisador da especificidade do seu 

papel como o sujeito que encaminha o encontro com este outro pesquisado, que 

busca de forma sistemática os elementos de interpretação do lugar do outro. 

Como aponta o pensamento bakhtiniano a igualdade se dá apenas no plano 

teórico e abstrato; no plano empírico, cada um de nós ocupa um lugar singular e 

único. Somente do seu lugar e dos valores dele advindos é possível para o 

pesquisador enxergar. 

Em Bakhtin (1992, 2003) busquei o conceito amplo de linguagem, texto e 

contexto situando-os no campo da história e da sociologia, articulando esses 

conceitos com nossa perspectiva de diálogo entre a perspectiva sócio-histórica e 

antropológica.  

Segundo Freitas (2003, p. 27-28) a perspectiva sócio-histórica caracteriza-

se, principalmente, por ter o contexto como fonte dos dados, de onde o 

“acontecimento emerge, focalizando o particular enquanto instância de uma 

totalidade social”, sendo o sujeito via de compreensão desse contexto. Nesse 

processo é fundamental a descrição que, a partir da análise, busca compreender 

as possíveis relações dos eventos investigados numa integração do individual 

com o social. Ainda segundo a autora, o(a) pesquisador(a) é um dos principais 

instrumentos da pesquisa porque, sendo parte integrante da investigação, sua 

compreensão se constrói a partir do lugar sócio-histórico no qual se situa e 

depende das relações intersubjetivas que estabelece com os sujeitos da 

pesquisa. A autora enfatiza ainda a profundidade da penetração e participação 

ativa dos sujeitos (investigado e investigador) como critério nesse tipo de 

pesquisa.  

É nessa perspectiva, de compreensão do contexto, que adentrei o campo 

de pesquisa, apoiando-me ainda, também na antropologia, no intuito de 

compreender as práticas e interações do cotidiano escolar e seus reflexos na 

vivência identitária das crianças, tomando como base dessa compreensão as 
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significações atribuídas pelos sujeitos pesquisados ao objeto em construção, 

bem como perceber como meus próprios preconceitos se constituem nas 

relações constituídas no decorrer da minha trajetória.  

Esta pesquisa teve, então, como fontes de dados, as formas como os 

sujeitos interagem no cotidiano pesquisado, sendo a pesquisadora o instrumento 

principal de sua coleta, já que a trama textual é elaborada a partir de suas 

interpretações. O contexto é construído, pois os sujeitos nele inseridos 

influenciam-no e são influenciados por ele. O diálogo do individual com o social-

coletivo constituem assim a polifonia do espaço e do sujeito. Gestos, palavras, 

ações e materiais interpenetram-se, entrelaçando sentidos e significados, assim 

como o silêncio e o olhar, que enunciando os não-ditos, sinalizam para os 

presumidos. Isso coloca a linguagem e seu papel no sentido discursivo, dialógico 

e polifônico, político e mediador das relações sociais na perspectiva de Bakhtin 

(2003), compreendendo também a partir de Freitas que “o campo nos confronta 

com eventos de linguagem marcados pela interlocução”. (Freitas, 2003, p. 4). 

A dinâmica do significado vai sendo apreendida e as interpretações vão 

sendo partilhadas, sendo que sujeitos pesquisados e pesquisadora, habitando 

lugares sociais diferenciados, elaboram sua própria visão de mundo.  

Nesse campo recorri também a Geertz (1989), na sua concepção de 

etnografia no que tange ao estudo das ações do indivíduo no meio social e da 

relação mente-realidade concreta na qual o pensamento define as ações dos 

indivíduos, o que no meu entender vem somar a perspectiva de que essa 

relação está intrinsecamente mediada pela linguagem na concepção 

bakhtiniana. 

Também levei em conta a concepção de circularidade da cultura 

(Ginszburg, 1989), as estratégias e as táticas da cultura no cotidiano (Certeau, 

2002), além de ter também como suporte as concepções de Vygotsky (1989, 

1994, 1995) do conhecimento como socialmente construído na relação entre 

pessoas, sendo que desse modo, o sujeito é considerado como um ser que se 

constrói no social, na cultura e na história. Ainda a partir de Ginzburg, em sua 

metodologia de investigação indiciária, ratifiquei a importância dos pormenores, 

já encaminhado com Certeau, dos sinais e indícios, pouco notados e nem 

sempre observáveis (Ginszburg, 1989, p.178) como elementos reveladores do 

objeto investigado. Para este autor, a proposta de trabalhar com um método 

interpretativo, de caráter qualitativo, “baseado em inferências e deduções mais 

subjetivas ou situacionais”, centrado nos indícios, nos resíduos e nos dados 

considerados muitas vezes sem importância, fornece elementos que possibilitam 
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perceber a realidade a ser investigada e sugere uma hipótese explicativa para o 

fenômeno (Ginszburg, 1989, p. 150)10. 

Na realidade escolar pesquisada, os dados singulares extraídos do 

contexto, das interações, gestos e expressões verbais e corporais foram vias de 

elucidação do objeto no nosso campo, da compreensão do lugar da identidade 

étnica e dos valores a esta identidade relacionados nas práticas constituídas na 

escola.  

Outra consideração a fazer diz respeito ao fato de que, de acordo com 

Bakhtin (1992; 2003), a pesquisa em ciências humanas é sempre estudo de 

textos: diários de campos, transcrições de entrevistas são – mais do que 

aparatos técnicos – modos de conhecimento. Aqui, é preciso admitir recortes e 

vieses e, sobretudo, procurar a distância, o afastamento, a exotopia, o ver-se a si 

mesmo como o outro, de forma a favorecer que o real seja captado na sua 

provisoriedade, dinâmica, multiplicidade e polifonia. Por outro lado, estes textos 

– para serem entendidos – exigem que se explicite as condições de produção 

dos discursos, práticas e interações. A observação, nesse contexto, segue uma 

linha de interpretação da cultura possibilitada por Geertz (1989) que vê a cultura 

como um texto portador de significado que deve ser resgatado pela 

interpretação; observação esta que será técnica principal deste trabalho. 

Considerar a concepção de que o sentido é socialmente construído e envolve 

uma relação de linguagem implica em perceber que ele é elaborado no fluxo dos 

acontecimentos e que sua historicidade é vinculada à idéia de transformação 

permanente pela via das construções simbólicas que o ser humano é capaz de 

elaborar no cotidiano de suas experiências de vida.  

Através dessa interpretação da cultura enquanto “teia de significado”, 

articulada com o tecido social, busquei descrever as interações observadas e 

compartilhadas como acontecimentos, registrando-as na forma de uma 

“descrição densa” o que significa 
 Uma forma de inscrever o discurso social interpretando seu fluxo, considerando o 
significado da experiência vivida, resgatando os “ditos” da possibilidade de sua 
extinção e fixando o conteúdo apurado em formas pesquisáveis (Geertz, 1989, p. 
31). 
 

                                                 
10 O paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg, historiador italiano, consiste em 
um modelo epistemológico que, a partir de dados à primeira vista negligenciáveis, ou de 
indícios imperceptíveis realizar uma análise. Neste, o trabalho do pesquisador ocorre, 
não só pelo que está claro, pelo que está dito, ou escrito, mas também a partir das 
relações históricas, gestos, o que aparece sublinearmente, ou seja, a partir dos dados 
marginais, que revelam os indícios do que se busca. (Ginszburg, 1989, p. 150-180) 
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 O percurso metodológico trilhado com contribuição da antropologia e da 

sociologia no desenvolvimento de um olhar e de uma escuta para captar e 

compreender as interações entre crianças, adultos e os aspectos envolvidos 

nessas interações de modo especial, os que dizem respeito à construção e 

vivência das identidades étnicas desses sujeitos.  

 Para a realização desse percurso foram dados os seguintes passos: 

aprofundamento das bases teórico-metodológicas do trabalho através de 

releitura e ampliação da leitura das produções sobre os campos temáticos; 

estudos exploratórios para definição do campo de pesquisa; observação 

intensiva de práticas em processo na sala de aula e demais espaços da escola, 

trocas, atividades, contatos, brincadeiras e conversas do cotidiano entre crianças 

e adultos do espaço de pesquisa; elaboração de roteiros para entrevistas; 

entrevistas e interações a partir de produções culturais das e para crianças. 

 Com relação às entrevistas e a observação participante, Freitas (2003) 

situa estes procedimentos enquanto instrumentos metodológicos “repensando 

sua forma e funcionalidade numa perspectiva de coerência com essa forma 

humana de produção do conhecimento”. Desse modo, as caracteriza como 

relação alteritária, isto é, o pesquisador torna-se participante do evento 

observado, sem perder de vista sua posição exotópica que lhe possibilita o 

encontro com o outro.  

Busquei entender, a partir das observações, entrevistas, interações e 

estudos das produções culturais das/para as crianças, os diferentes discursos 

verbais, gestuais e expressivos, que reproduzem e fazem reproduzir na 

sociedade os valores vivenciados pelos sujeitos desse campo, constituindo uma 

verdadeira tessitura da vida social. Para isso se fez necessário ver e ouvir as 

crianças, com olhar atento e escuta sensível, atentando para os ditos e não-

ditos, para os pequenos gestos, para os micro-espaços e micro fatos 

desprezados pelo olhar desatento, além de uma descrição densa que permite, a 

partir do registro, um aprofundamento dos microdetalhes e um olhar mais 

acurado no que tange aos objetivos traçados e as categorias e dados emanados 

do campo.  

Para o alcance desses objetivos focalizei o olhar: nas ações dos adultos, 

nas relações entre adultos e crianças e nas trocas entre crianças, incluindo a 

expressão do seu corpo e movimentos, suas ação, mas também suas omissões, 

seus silêncios.  

Quanto às entrevistas, semi-estruturadas, foram realizadas com adultos e 

crianças do espaço pesquisado, com base nos objetivos da pesquisa, mas 
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também de forma não estruturada, livre, de forma individual ou em grupo, 

quando assim o campo indicou a viabilidade e a pertinência.  

Ressalto o fato de que a entrevista aqui é tomada como produção de 

linguagem, e especialmente com relação às crianças incluem as narrativas orais, 

as conversas informais, as expressões gestuais. 

Utilizei, além das referidas estratégias, como elementos de análise e 

espaço de interações, as produções culturais das crianças e para as crianças 

(desenhos, cartazes, livros de história, filmes). Essas atividades tanto foram 

utilizadas para observação direta quando aplicadas pelas professoras das 

turmas, quanto utilizadas como técnicas pela pesquisadora como ponto de 

partida para interlocuções com as crianças. Interlocuções que envolveram 

conversas a partir de: leitura de uma história com situações de conflito, 

atividades de interpretação a partir de uma história, filme que trate envolve as 

questões pesquisadas, atividades de recorte e colagem e exploração com 

imagens impressas (revistas e fotos), dinâmicas relacionadas, produção escrita, 

desenhos e conversa a partir de tema relacionado ao objeto de estudo, entre 

outras atividades que foram motivadoras de diálogos entre a investigadora e os 

sujeitos investigados. Tive então, como foco das interações as atividades que se 

desenvolvem na escola e as interações que se dão no entorno destas, bem 

como nos interstícios de espaços informais, como recreio, corredores, e de 

atendimento das crianças como sala da equipe técnica e secretaria, entre outros 

espaços que emergiram durante a pesquisa.  

Para dar conta de olhar as ações desse complexo cotidiano do objeto de 

estudo foram tomadas como referências teóricas as produções dos campos em 

questão, apresentando tanto autores da perspectiva definida para o trabalho 

(sócio-histórica-antropológica) quanto alguns, que mesmo se contrapondo a esta 

perspectiva, tiveram alguma contribuição a dar no olhar sobre o objeto dessa 

pesquisa. Busquei assim, apresentar um breve panorama de como tem se 

constituído os campos em questão.  

Entre os autores, destacam-se: Sodré (1983, 1999), Hall (1999, 2003), 

Munanga (1999), Geertz (1989), Canen (2000, 2003), Banton (1998, 2000), 

Cashmore (2000) no campo das identidades e relações étnicas. Quanto ao 

campo das práticas e formação na perspectiva étnica apontamos: Gomes e 

Gonçalves e Silva (2002), Cavalleiro (2000, 2002), Munanga (1996, 2001), 

Oliveira (1999, 2000, 2001, 2002) Lima (2000, 2001, 2002), Lima et all (1997a, 

1997b, 1998a, 1998b, 1999a, 1999b, 2002a, 2002b, Kramer (1998, 2002), entre 

outros (as). E, ainda, como referências nos estudos sobre infância como 
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construção sócio-histórica e a educação infantil os(as) autores(as) Del Priori 

(2000), Valente (1995, 2000); Pinto (1997), Pahim Pinto (2002a, 2002b) Gouvêa 

(2002), Kramer (1995, 1998) Sarmento e Pinto (1997) Freitas (1997) Rizzini 

(2002), Kuhlmann (1998), Rosemberg (1987, 1998), entre outros(as) a serem 

estudados no decorrer da revisão de literatura e de realização da pesquisa.  

Como campo de pesquisa defini uma escola pública do Rio de Janeiro, 

localizada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 

turmas de educação infantil e ensino fundamental, tomando como principais 

sujeitos da pesquisa as crianças entre 05 e 08 anos, abrangendo os últimos 

anos da educação infantil e os três primeiros anos do ensino fundamental. 

Considerando que o objeto da pesquisa se situa no contexto das interações, 

tendo como foco da produção do conhecimento a relação entre os sujeitos 

(Amorim, 2003), também são sujeitos dessa produção as professoras e demais 

funcionários dessa escola (serventes, merendeiras, vigilantes e agentes e 

auxiliares de turno), sendo que no decorrer no trabalho algumas dessas pessoas 

foram definidas como sujeitos centrais da pesquisa, com quem o diálogo se 

tornou mais pontual e foram realizadas entrevistas semi-estruturadas.  

Para apreensão dos sentidos presentes nas práticas inventivas de re-

apropriação do espaço dos sujeitos anônimos da sociedade (Certeau, 2002), 

estabeleci como critério que a escola da pesquisa fosse um estabelecimento que 

expressasse, seja no seu projeto político-pedagógico, nas orientações 

curriculares ou em indicativos das práticas desenvolvidas, proposições de 

incorporar a temática da diversidade cultural no seu currículo. Isso possibilitaria 

compreender suas interações em relação às hipóteses com as quais fui ao 

campo. Queria saber se e como essas proposições institucionais se 

configuravam nas práticas cotidianas dos sujeitos da escola; entender também 

quais as inter-relações entre a formulação institucional e a implementação das 

práticas. Essas questões me permitiriam investigar as hipóteses levantadas, 

entre elas: que as práticas cotidianas em processo na escola tem papel 

significativo na forma como as crianças lidam com suas identidades étnicas; que 

as micro-ações dessas práticas são fatores intervenientes e vice-versa das 

políticas institucionais e das práticas sociais; e que a proposição de inserir o  

tema pluralidade cultural  na legislação educacional e projetos da escola 

significam um avanço para a problematização e  mudanças das práticas.  

Entre as categorias e subcategorias discutidas no trabalho encontram-se: 

a) práticas cotidianas do contexto escolar – as relações e interações entre 

crianças e crianças e crianças e adultos; atividades e artefatos da prática 
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educativa escolar e a representação da diversidade nessas atividades e 

materiais; discurso verbal e não verbal como instrumento das relações e 

constituição escolar e as manifestações das experiências vividas em termos de 

produção escritas (desenhos, pinturas, textos, trabalhos de colagem, entre 

outras); b) concepções de infância e de identidades étnicas no cotidiano da 

escola - percepções das crianças sobre suas identidades e sobre o lugar dessas 

identidades no mundo circundante; concepções das professoras sobre as 

identidades das crianças e o lugar desse pertencimento nas relações entre os 

sujeitos do contexto escolar (crianças e adultos); c) preconceitos e racismo no 

cotidiano escolar e as possibilidades de sua desconstrução.  

No entanto, esse olhar, indiciado pelas questões que levaram a definição 

dos objetivos, na perspectiva definida como fio condutor do trabalho, foi um 

processo contínuo que foi construído ao longo da trajetória de relação com o 

campo da pesquisa. Nessa relação o campo também foi instituindo seu lugar 

através de suas enunciações, fazendo emergir categorias, já que como diz 

Amorim (2003, p. 27) nas pesquisas de caráter sócio-histórico “A fonte dos 

dados é o texto (contexto) no qual o acontecimento emerge, focalizando o 

particular enquanto instância de uma totalidade social”. Nesse sentido, o 

contexto, como campo das interações processadas em linguagens 

diversificadas, aponta suas demandas, a partir da relação sujeito-pesquisado e 

sujeito-pesquisadora. Foi assim que, embora levando como foco o lugar da 

identidade étnica nas práticas cotidianas da escola, confrontei-me com as vozes 

do campo que apontaram outras questões tão importantes quanto esta. A mais 

visível delas é a problemática da identidade regional e os preconceitos que 

cercam e cerceiam a vivência dessa identidade. Isso não quer dizer que como 

pesquisadora tenha que dar conta dessa questão neste trabalho, mas em alguns 

momentos tal questão entrelaça-se com as questões propostas e sendo assim, 

torna-se pertinente e necessário o seu apontamento reflexivo, embora 

permaneça como uma problemática em aberto, para quem sabe, um estudo 

posterior.  
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2. O Diálogo com os Teóricos: Fundamentando os 

Conceitos 
 
 

Assumir a relação dialógica como essencial na constituição dos seres humanos 
não significa imaginá-la sempre harmoniosa, consensual e desprovida de conflitos 
(Geraldi, 2003, p.42). 

 

Na busca interpretativa das micro-práticas da historicidade do cotidiano 

(2002), de compreensão dos sentidos produzidos pelos sujeitos participantes da 

pesquisa como conhecimento, saber e experiência, tomei no presente trabalho, 

as práticas cotidianas da escola como espaço de construção de identidade, 

assim como se dá em diversos outros contextos. 

 

 

2.1. A criança e os estudos sobre infância 
 

Já que a criança se constitui no sujeito principal da pesquisa, recorri aos 

autores que produzem na perspectiva sócio-histórica como aporte para a 

compreensão deste campo de pesquisa. Dentre esses (as) Leite (1997), 

Sarmento e Pinto (1997), Kramer (1998), Amorim (2003), Freitas (1997).  

Segundo Leite (1997) no séc. XIX a criança era considerada como uma 

“cria” ou extensão dos adultos, numa perspectiva de objetivação do ser, a serem 

teoricamente de responsabilidade dos adultos consangüíneos ou vizinhança que 

sobre elas teria toda a autoridade. Nesse século a incidência de infanticídio tanto 

entre indígenas, quanto entre negros e brancos foi bastante grande. Destaca o 

não-lugar das crianças na sociedade brasileira do referido século, tanto do ponto 

de vista dos estudos quanto do ponto de vista das práticas, já que segundo ela 

“não falavam, nem delas se falava”.  

Ainda segundo Leite (1997) são esses fragmentos, na concepção dada por 

Walter Benjamin, que permitem a aproximação aos múltiplos contornos dessa 

categoria mais recentemente denominada infância, que tem seu foco ampliado 

nas últimas décadas tanto no campo das pesquisas teóricas, quanto no campo 

dos debates sociais. Ao refletir sobre esse tema, uma das questões que se 

coloca é de como se situa a infância concretizada na pluralidade dos sujeitos 

que são as crianças do cotidiano escolar público com suas condições diversas e 

por muitas vezes adversas, em um contexto de pensamento social sobre a 

infância que, atrelando-se a situação de barbárie que atravessa a sociedade 
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brasileira (ainda com a marca da dominação, exploração e da violência), parece 

conceituar a infância em dois pólos centrados na inexistência, o da infância 

idealizada e o da infância negada. Essa dicotômica conceituação apresenta-se 

cercada pela ótica da negação do sujeito, ou seja, a criança não existe em si, 

pois, tanto uma como outra idealização tem a criança como projeto de ser, sendo 

que a infância idealizada é uma utopia inatingível e a infância negada, um 

projeto abortado.  

Kramer (2002), discutindo as questões éticas da pesquisa com crianças, 

apresenta o referencial sobre infância como construção sócio-cultural histórica 

no Brasil como uma consolidação em processo a partir do final da década de 70. 

O ponto marcante de influência foi o trabalho de Àriès, publicado no Brasil, 1978 

e de Charlot, em 1977. Este direcionamento possibilitou uma abordagem sócio-

histórica e política da infância, desconstruindo a idéia de uma natureza infantil 

universal e problematizando os aspectos situacionais como pano de fundo nas 

questões sobre a infância.  

Embora ambos os autores (Charlot, 1977) e (Áries, 1978) trouxessem um 

novo olhar sobre a temática, as concepções dos dois diferem no que diz respeito 

ao papel da criança nesse contexto. Enquanto Ariès enfatiza o caráter singular 

dessa infância e da criança como seu sujeito, Charlot evidencia essa infância 

como totalidade social. Ao meu ver, ambos os autores são pertinentes em suas 

proposições, havendo não discordâncias, mas enfoques diferentes para o 

mesmo objeto: enquanto Charlot situa seu sujeito pesquisado no campo da 

sociologia da infância, Áries o direciona para o campo da história.  

Lançando o olhar para esta pesquisa, entendo que tomando o contexto da 

infância brasileira e mundial, não podemos negar a especificidade desse período 

definido como infância; e ao mesmo tempo não podemos dissociá-la em suas 

problemáticas do contexto amplo da sociedade. 

Sendo assim, os(as) autores(as) apontam para o que se delineia como 

encaminhamento atual no campo dos estudos sociológicos sobre a infância, que 

é o microcosmo das relações cotidianas como foco do olhar investigador. Este 

olhar sobre os detalhes do cotidiano, no entanto, não exclui a visão do contexto 

amplo no qual os microdetalhes se inserem.  

Os estudos contemporâneos que tratam da infância têm enfatizado que a 

criança é um ser social que possui história e que, além disso, é produtora de 

história e cultura no meio em que está inserida. Produções de diversos autores, 

entre eles Garcia (2002), Kramer (1998, 2003) e Sarmento e Pinto (1997), 

ampliam o debate acerca da significação da identidade da criança como 
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indivíduo social, sujeito de sua própria trajetória, não mais um mero coadjuvante, 

uma extensão ou projeção do adulto.  

Ao considerar a historicidade do conceito de infância, observo que por 

muito tempo as crianças foram consideradas incapazes de opinar, expressar 

seus desejos e concepções.  

Segundo Sarmento e Pinto 
Não apenas é errôneo, como pode ser perverso, o centramento dos direitos da 
criança na proteção e (mesmo) na provisão dos meios essenciais de crescimento, 
sem que se reconheça às crianças o estatuto de atores sociais e se lhes atribua de 
facto o direito à participação social e à partilha da decisão nos seus mundos de 
vida. (1997, p. 20). 
 
 
No decorrer da história, fatores das mais diversas ordens, tais como a 

globalização social, as mudanças no mundo do trabalho e as decorrentes 

configurações emergentes nas relações sócio-políticas e culturais têm concorrido 

para que ocorram transformações no campo da sociabilidade do ser humano, 

especialmente no que diz respeito às relações entre crianças e adultos. 

Sarmento (2001) aponta para a paradoxal inversão de lugares/papéis, a partir da 

“progressiva domicialização do trabalho dos adultos... [em] contraponto a 

também progressiva saída das crianças do espaço doméstico” (p.21). 

Contraditoriamente, também segundo o mesmo autor, essas mudanças 

acontecem tanto nas camadas de maiores condições financeiras quanto nas 

classes populares, sendo que nestas últimas ocorre uma crescente inserção 

dessas crianças no mundo do trabalho. Essas novas relações entre adultos e 

crianças, segundo Kramer e Bazilio (2003), seguem um rumo cada vez mais 

desconcertante, no qual a idéia da criança como sujeito está implicada numa 

relação de consumo e de desocupação do lugar do lugar do adulto, o que 

desemboca em uma situação onde o equilíbrio e a autoridade se perdem, ou 

como dizem os referidos autores (p. 120) “... esses adultos, ao abrirem mão de 

sua autoria (de pais e professores), ao cederem seu lugar, só têm, como 

alternativa, o confronto ou o descaso”.  

Ao falar das interações das crianças com os adultos, bem como destas 

com seus pares, necessário se faz considerar os diversos aspectos que 

constituem a barbárie social na qual vivemos em que “em todos os contextos as 

crianças são expostas à mídia, à violência e a exploração” (Kramer e Bazilio, 

2003, p.119). Desse modo, entender as práticas e interações entre esses 

sujeitos no contexto da escola implica em olhar também para os aspectos que 

mediam a vivência cultural, e, portanto, a constituição identitária das crianças.  
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Tratando da trajetória histórica da criança e da categoria infância, 

Sarmento e Pinto (1997) apontam que à criança foram imputados vários mitos, 

dentre eles o da inocência e brandura, desconsiderando os processos subjetivos 

de constituição da identidade. Segundo os autores, é preciso que se considere a 

criança como protagonista, que pode falar por si. 
A consideração das crianças como atores sociais de pleno direito, e não como 
menores ou componentes acessórios ou meios da sociedade dos adultos, implica 
o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte das crianças e a 
constituição das suas representações e crenças em sistemas organizados, isto é, 
em culturas (Sarmento e Pinto, 1997, p. 20). 

 

Segundo Amorim (2003), no final dos anos sessenta e durante a década de 

setenta, se ampliam os estudos na área das Ciências Humanas sobre a situação 

das crianças de classes desfavorecidas dentro da escola. Os problemas de 

repetência e de evasão escolar destacavam-se como questões urgentes para 

todos aqueles que se preocupavam com a dimensão ético-política das suas 

pesquisas.  

Já nos anos noventa há profundas mudanças no contexto sócio-histórico, a 

partir do avanço das políticas econômicas do neoliberalismo, que vêm agravar a 

situação de desigualdade sócio-econômica e a exacerbação da pobreza nas 

camadas populares e, conseqüentemente, criar novas problemáticas sobre o 

lugar das crianças, especialmente, dessas camadas nessas novas 

configurações.  

Essas mudanças nas práticas e relações trazem aos(as) pesquisadores(as) 

outras necessidades, pois o seu “outro”, ou seja, o sujeito pesquisado nesse 

campo tem mudado muito e tem desafiado a pensar a relação entre diferença e 

desigualdade em outros parâmetros e a localizar as questões engendradas 

nessas relações no campo da subjetividade da infância. O desafio é pensar a 

questão da diversidade e da diferença na pesquisa para produzir um 

pensamento não-indiferente. 

Amorim (2003) critica a predominância do uso da diferença como signo de 

desigualdade em determinadas circunstâncias nas quais a diversidade pode ser 

usada como atributo paralisante do pensamento e reprodutora da opressão. 

Também Lajolo (2001), ao falar sobre a infância como objeto de estudo, 

enfatiza o lugar de outro que é atribuído a essa criança e remete ao sentido 

semântico próximo à idéia de ausência de fala. A autora analisa o lugar da 

criança como o “outro”, categoria sempre definida de fora, portanto, alguém a 

quem até o momento raramente tem se dado o lugar de sujeito do discurso, a 

quem tem se sonegado o direito ao lugar de constituição e expressão do saber. 
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No entanto, essa reificação outsider se estende a outros sujeitos que foram e 

continuam a serem tratados, como “os outros” nos discursos que assim os 

definem nas sociedades. Entre estes outros estão mulheres, negros, índios e 

diversos segmentos, categorias que têm suas existências marcadas, no interior 

das relações sociais, pelos discursos e pelas práticas negociadas, 

desestabilizadas e reconstruídas. Lajolo critica, então, a romantização 

cristalizada da infância e uma ausência de autoria pessoal presente na literatura 

brasileira desde os seus primórdios. Chama atenção ainda para o uso da 

infância como recurso retórico ideológico em prol da disseminação de teses que 

interessam ao mundo adulto.  

Nesse sentido, me pergunto qual o papel da educação escolar na 

constituição da identidade dessa criança, considerando-se que é também no 

contexto escolar que esta sistematiza seus conhecimentos, estabelece relações, 

está em interação com diferentes sujeitos e materiais, e em processo de 

formação.  

Do pensar sobre essas relações emergem mais algumas questões. Entre 

elas: quais as concepções de infância das professoras? Como se explicitam, em 

suas práticas pedagógicas, essas concepções? Há conflitos étnicos entre essas 

professoras, os funcionários e as crianças, nessas práticas? A partir dessas 

reflexões, me parece relevante estudar a infância, de modo especial, a infância 

afrodescendente em contexto relacional com outros sujeitos. Essa infância é 

composta por sujeitos que, historicamente, se constituíram como maioria 

marginalizada na realidade nacional (Oliveira, 1999), nesse momento em que as 

diversas ações e discursos conferem ao campo e aos sujeitos uma centralidade 

na sociedade.  
O rastreamento da história da infância nas fontes primárias e secundárias tem 
encarecido a travessia de um labirinto no qual as disciplinas e os territórios 
epistemológicos estão demarcados. O tema infância, nesse percurso, consegue 
rasgar fronteiras, mas paga o tributo de emergir daquelas disciplinas e apresentar-
se ao senso comum em situação subordinada, a mercê das ‘palavras e das 
coisas’. (Freitas, 2001, p.14) 

 

Refletindo sobre a relação infância e identidade étnica, aqui definida na 

perspectiva afrodescendente, e contextualizada na opção por um espaço 

educacional de significativa presença afrodescendente, reitero que, 

considerando a infância como construção sócio-cultural, situada no seu tempo, 

espaço e condições históricas, pensar na infância afrodescendente requer 

atentar também para a especificidade do ser afrodescendente no Brasil.  
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Desse modo, articulando as discussões sobre as crianças e a população 

afrodescendente com o objeto de estudo, penso nessa criança como sujeito de 

uma infância específica, como criança afrodescendente. Uma infância que desde 

cedo vivencia, conforme demonstram os dados estatísticos, uma predominância 

de dificuldades e precariedade nas condições concretas de vida (Paixão, 2000; 

Kappel, 2003), bem como em relação à agressão simbólica nas relações 

estabelecidas nos diversos espaços sociais, inclusive na educação (Gonçalves, 

1985; Cavalleiro, 2000; Lopes, 1987; Meyer, 2002). De que forma isso tem se 

mantido ou se transformado na dinâmica processual e na especificidade do 

espaço pesquisado é minha intenção elucidar nesse trabalho.  

 

 

2.2. Afrodescendências e Identidades: que relação é essa? 
 

Para abordar o campo aqui apresentado, defini como base teórica a 

perspectiva de afrodescendência como categoria centrada na articulação da 

concepção de etnia e cultura. O encaminhamento dessa opção se deu a partir da 

leitura dos recentes referenciais que discutem as questões relacionadas ao uso 

da raça e etnia como categoria no contexto dos debates sobre relações raciais 

no Brasil. Nessa discussão, busco entender como o campo das relações étnicas 

tem se articulado. 

A problematização sobre as relações raciais no Brasil tem se ampliado de 

forma progressiva na sociedade brasileira nessa última década, seja no campo 

político, quer no campo do cotidiano social, quer no âmbito científico. Fato 

apontado pela ampliação do número de estudos sobre este tema. Essa 

problematização envolve tanto as práticas cotidianas dessas relações como as 

construções conceituais a estas relacionadas. Um desses embates teóricos 

encontra-se na pertinência de uso do conceito de raça ou etnia entre as 

diferentes descendências populacionais no país. Superado no campo científico a 

tese da raça biológica (Guimarães, 1999), o embate se dá entre os adeptos da 

sua transmutação em raça social (Guimarães, 1999) e os que defendem o uso 

do conceito etnia, seja esta articulada às correntes culturalistas ou ligada à 

perspectiva histórico-político-social, fundamentada na idéia de território como 

elemento agregador de significado político. Este último enfoque encontra-se 

fundamentado na idéia de afrodescendência como conjunto de referenciais 

sócio-históricos e culturais, que remetem às matrizes africanas (Gonçalves, 

2000; Gonçalves e Silva, 2002; Lima, 2001; Ferreira, 2000). 
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Esses embates têm se acirrado também no campo da militância social, pois 

parte significativa dos Movimentos Sociais Negros contemporâneos vem, nas 

últimas décadas, defendendo o fortalecimento dos conceitos raça e negro como 

elementos de fortalecimento político de intervenções em prol da desconstrução 

da desigualdade de cunho racial que persiste na sociedade. O argumento seria 

de que a assunção social da identidade negra pela população com origem 

africana ampliaria a visibilidade dessa população e a capacidade de intervir nos 

condicionantes dessas relações desiguais, enquanto o uso do conceito 

afrodescendente, fundamentado na concepção de etnia traria uma posição 

branda, de negociação que enfraqueceria esta luta.  

Já os defensores do uso do conceito etnia, ligada à idéia de uma 

ascendência histórico-cultural de origem continental comum, entendem que abrir 

a concepção identitária nesse campo, com o uso do conceito afrodescendente, 

é possibilitar a ampliação de engajamento político na questão da desconstrução 

das desigualdades étnicas, partindo do próprio entendimento de que as mazelas 

que atingem a parcela etnicamente discriminada na sociedade brasileira 

passam, primordialmente, por uma inferiorização da origem histórica dessa 

população. Há na origem desse racismo um reducionismo negativo sobre a 

origem africana. Como diz Sodré (1983) , o racismo brasileiro antes de ter um 

sentido estético tem um sentido estésico, ligado aos sentidos negativos que o 

pensamento etnocentrista construiu para tudo que se refere a África.  

Buscando na história o entendimento e o uso do termo raça, vemos que 

este foi ganhando vários entendimentos ao longo do tempo: designação, 

linhagem, tipo, subespécies, status, classe, e mais recentemente como uma 

construção social13. Guimarães (1999) o apresenta como um conceito 

relativamente recente, no seu uso inicial, ligado à idéia de origem comum no seu 

uso no início do século XVI, na maioria das línguas européias para designar 

grupo ou categorias14 de pessoas vinculadas a uma origem comum. É usado na 

língua inglesa, em 1508, por William Dunbar Scotsman, no seu poema The 

Dance of the Sevin Deidly Sins, colocando-o entre as coisas que seguem o 

pecado da inveja (Banton, 1998, p.17). E continua a ser usado ao longo do 
                                                 
13 Banton, em sua obra Racial Theories, (1998), faz essa classificação – race as 
designation, race as lineage, race as type, race as subspecies, race as status, race as 
class, race as social construct -, bem como uma análise dessa classificação. Guimarães, 
por sua vez, no livro Racismo e anti-racismo no Brasil, faz um apanhado sobre o termo e 
defende o conceito de raça social, como categoria sócio-historicamente construída.  
14 Banton (1998 p. 196-197), afirma e explicita a diferença entre grupo e categoria: um 
grupo se define pelas relações entre seus membros, onde as pessoas estão conscientes 
de seu pertencimento e se identificam com o grupo numa variedade de graus, enquanto 
que, em uma categoria, as pessoas não necessariamente se constituem em um grupo. 
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tempo, fundamentalmente, para referir-se às características comuns 

apresentadas em virtude de uma mesma ascendência, até o início do século 

XIX. 

É nesse século, segundo Guimarães (idem) e Banton (idem), que as 

teorias biológicas sobre raças ganham espaço, pois, “raça passou a ser usada 

no sentido de tipo, designando espécies de seres humanos distintas, tanto 

fisicamente quanto em termos de capacidade mental” (Banton, 1998, p. 264).  

Nesse campo florescem as teorias eugenistas e as ideologias de 

superioridade racial branca se fortalecem, a exemplo de Gobineau, considerado 

o pai das teorias racistas (Strauss, 1989) que defendia a hierarquia das raças e a 

mestiçagem como causadora de degeneração humana.  

Segundo Maio (1998), no decorrer da primeira metade do século XX, a 

maioria dos antropólogos físicos continuava a operar com os conceitos de raça e 

de tipo racial, ambos associados aos conceitos biológicos, mantendo-se fiéis à 

linha darwiniana. Só mais recentemente, com a comprovação de que raças 

humanas, apoiadas na classificação genética, não se sustentam, esse panorama 

tem sido modificado. Foi comprovado que as diferenças genéticas entre uma 

pessoa negra e uma pessoa branca não é necessariamente maior do que entre 

um branco e outro branco, ou entre um negro e outro negro. O campo de 

pesquisa sobre a temática desenvolveu uma concepção teórica de raça social, 
como sócio-ideológica e culturalmente construída. Ou seja, as diferenças 

fenotípicas entre indivíduos e grupos, assim como as diferenças intelectuais, 

morais e culturais, não podem ser atribuídas, diretamente a elementos 

biológicos, mas ligadas às construções sócio-culturais e condicionantes 

ambientais (Guimarães, 1999). É nessa corrente que nasce a categoria raça 
social defendida por alguns autores como Guimarães (1999), Siss (2002), D’ 

Adesky (1997).  

No entanto, o termo continuou sendo usado, na literatura, para designar os 

descendentes de uma mesma figura ancestral ou como sinônimo de nação. 

Assim como, independente do cientificamente correto, as pessoas continuam a 

usar este termo diante das diversidades físicas. Ou seja, a continuidade do uso 

do termo raça no cotidiano não explicita que a validade de raça como conceito 

biológico está superado como conceito científico.  

A questão do uso do termo raça como significante remete ao fato de que 

este é um termo aberto a várias interpretações e que, por isso, só pode ser 

interpretado no âmbito do discurso.  
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Raça é um significante mutável que significa diferentes coisas, para 
diferentes pessoas em diferentes lugares na história e desafia as 
explicações definitivas fora de contextos específicos (Cashmore, 2000, p. 
451). 
 

 
A utilização do termo põe relevância no discurso e não no conceito e, 

conseqüentemente a simples menção da palavra raça desafia nossa atenção e 

entendimento para a compreensão e concepção da diversidade15.  

Raça aparece também com sentido de subespécie, sendo este o sinônimo 

do termo raça mais usado pela biologia, referindo-se a uma variedade de 

espécies que desenvolveram características comuns através do isolamento, mas 

que não perderam a capacidade de procriar e produzir híbridos férteis com 

outras subespécies da mesma espécie. Os antropólogos físicos costumavam 

falar em raças humanas, concepção na qual o mais comum era a tríplice divisão 

da espécie humana em negróides, mongolóides e caucasóides. O uso do termo 

raça como sinônimo de espécie geralmente é feito em contraposição à raça 

como subespécie, como na expressão raça humana, que põe em evidência a 

unidade da espécie humana.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco16 por três vezes (1947, 1951 

e 1964), reuniu biólogos, geneticistas e cientistas sociais para avaliar o estado 

de arte no campo dos estudos sobre raças e relações raciais. A partir destas 

reuniões, foi elaborada e a Declaração a Respeito das Raças, publicada em 

1950. E na segunda reunião, em 1951, foi redigida a Declaração da Natureza da 

Raça e das Diferenças Raciais, enquanto da terceira, em 1964, foi elaborada a 

Proposals on the Biological Aspects of Race, na qual surgiu uma oposição ao 

conceito de raça. 

A partir daí o conceito de raça passa a ser rechaçado pela Biologia, tendo 

como principais argumentos as seguintes razões: a primeira, porque raça é um 

conceito limitado para a classificação de seres humanos, sendo a noção de 

                                                 
15 São pertinentes a compreensão e análise de Cashmore (2000: 452), com relação à 
presença do termo raça no discurso: ”As críticas ao termo raça e as revelações de sua 
redundância como construção analítica desestabilizaram e desmembraram a sua 
compreensão como um critério com sentido nas ciências sociais e biológicas, mas 
enquanto as conversações contemporâneas continuarem a incluir a palavra, seu 
potencial persistirá. Isso ocorre porque o termo ‘raça’ propõe descrever algo, mas inclui 
simultaneamente a diversidade ”(Cashmore, 2000, p.452).                                                                                          
16 A Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (Unesco) foi 
criada em 1946, com sede em Paris. Seu preâmbulo declara o seguinte: “(...) a grande e 
terrível guerra que terminou há pouco foi possível devido à negação dos princípios 
democráticos de dignidade, igualdade e respeito mútuo dos homens e à propagação, em 
seu lugar, por meio da ignorância e do preconceito, da doutrina da desigualdade entre 
homens e raças” (Banton, 2000, p. 549). 
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população mais vantajosa; a segunda razão, porque as diferenças genéticas 

encontradas no interior dos mesmos grupos não são significativamente, e nem 

estatisticamente, diferentes das de grupos distintos.  

 Foi a partir dessa concepção que a Unesco na sua Conferência Geral, 

em 1978, redigiu a Declaration on Race and Racial Prejudice, que aponta em 

seu primeiro artigo: 
Todos os seres humanos pertencem a uma única espécie e descendem de um 
eixo comum. Eles nascem com a mesma dignidade e os mesmos direitos e todos 
formam uma parte integral da humanidade. Todos os indivíduos e grupos têm o 
direito de ser diferente, de se considerar diferentes e de ser tratados como tais. 
Contudo, a diversidade de estilos de vida e o direito de ser diferente não podem, 
sob nenhuma circunstância, servir de pretexto para o preconceito racial (Banton, 
2000, p. 551).  

 
 

A forma de lidar com essa ascendência africana em relação à identidade 

étnica apresenta aspectos diferenciados nos diferentes países nos quais a 

população africana foi escravizada. No entanto o conceito raça, como construção 

social, é uma categoria que tem se fortalecido, no campo da produção 

acadêmica em muitas deles, principalmente nos países de língua inglesa. Por 

exemplo, entre os estadunidenses, uma pessoa que tiver um oitavo de 

ascendência africana e sete oitavos de ascendência européia descreve a si 

mesma e será descrita pelos outros como negra. Aqui, o critério segue uma 

regra social17. Já no sistema de classificação racial sul-africano existem três 

categorias: o african ou bantou (negro); o european (branco); e, o coloured 

(mestiço). Na categoria coloured, fundamentada na regra norte-americana one-

drop, entra todos mixed blood. Ou seja, qualquer sinal ou prova de ascendência 

negra estipula a classificação como coloured. O único diferencial é que estes 

constituem uma categoria social à parte dos negros e brancos18. 

Por sua vez, o termo etnia é originário de ethnikos, do grego, onde foi 

utilizado para designar povo ou nação. Contemporaneamente este termo ainda 

conserva seu sentido básico na medida em que se refere a grupos que têm um 

determinado grau de consciência e solidariedade, constituído por pessoas 

conscientes de possuírem origens e interesses comuns. É um termo utilizado 

para englobar diferentes respostas de vários tipos de grupos. Assim, um grupo 
                                                 
17 Nos Estados Unidos existe uma classificação racial dualista ou binária, onde a 
categoria “mestiço”, como possuidora de uma identidade própria não existe. Há uma 
polarização negro-branco, onde todos os negros, independentemente da matiz de pele, 
são simplesmente considerados “blacks”: é a lei de uma gota de sangue - one-drope rule 
(Munanga,1999,p.118).                                                                                                                                                  
18 “Coloured” funciona como uma categoria tampão entre a população definida como 
“european” e a definida como “african” ou “bantou”, que constitui a maioria da população 
(Munanga, 199, p. 118). 
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étnico, mais do que um simples agrupamento de pessoas ou de um setor da 

população é  
...uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente relacionadas 
por experiências compartilhadas. Essas experiências são comumente, mas não 
sempre, de privação; por exemplo, a caricatura de imigrantes e seus descendentes 
(Cashmore, 2000, p.196). 
 

 
De forma sumária, as características, situações, entendimentos da 

definição e constituição de grupos étnicos são as seguintes, a partir de 

Cashmore (2000, p. 198-202): (a) é um grupo que se reconhece, de alguma 

forma, onde as crianças são educadas a aceitar um idioma distinto, uma crença 

religiosa, uma instituição política que farão parte da bagagem étnica; (b) devido 

ao questionamento de sucessivas gerações a respeito da validade do grupo, a 

etnia pode perder sua força; (c) a consciência étnica pode ser avivada com o 

objetivo de servir a propósitos imediatos, como instrumento para fins 

explicitamente definidos (é o caso, por exemplo, do movimento chicano, onde 

vários grupos de mexicanos tomaram consciência de sua condição comum19); 

(d) em determinadas situações um forte destaque étnico pode se converter em 

desvantagem20, isto é, enfatizar ou exagerar as diferenças culturais pode induzir 

à indignação da sociedade mais ampla, mais do que distinguir um grupo no 

conjunto da população; (e) a constatação de que a força da etnia está no valor 

subjetivo que ela possui entre os membros do grupo, assim a etnia é tão real 

quanto os indivíduos desejam que ela seja21; (f) o crescimento étnico pode se 

dar como mecanismo de defesa ou como uma nova construção no interior do 

grupo; (g) a etnia surge como um fenômeno cultural, mas é uma resposta à 

condições materiais, ou seja, um grupo étnico não se constitui com um despertar 

espontâneo de pessoas que repentinamente resolvem abraçar a necessidade de 

expressão por intermédio de um grupo, ele é sempre uma reação às condições; 

(h) o grupo étnico também pode ser impulsionado pela necessidade de ocupar 

                                                 
19 No movimento chicano, um dos destaques foi o líder César Chavez (1927-1993), que 
incitou os trabalhadores agrícolas a criar uma forte união de trabalho embasada na etnia 
(Cashmore, 2000, p. 199). 
20 Esta é uma constatação a partir da afirmação de Sandra Wallman, que diz que a etnia 
pode ter uma absoluta irrelevância ou trazer uma desvantagem incapacitadora 
(Cahsmore, 2000, p. 199). 
21 Um exemplo típico desta característica da etnia é o movimento rastafari (surgiu na 
Jamaica, em 1930, com o líder Marcus Garvey), cujos vínculos que os mantém unidos 
funda-se na concepção de uma antiga África, unida e gloriosa. “O fato de que muitas das 
idéias defendidas pelos rastas possam estar equivocadas não enfraquece de modo 
algum os vínculos étnicos, uma vez que eles os consideram significativos e estruturam 
sua vida cotidiana em torno desses vínculos” (Cahsmore, 2000, p.                                         
200). 
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espaços políticos, surgindo assim fortes organizações políticas que defendem e 

representam os interesses de seus grupos; (i) a etnia nunca está desvinculada 

dos fatos de classes, embora contemporaneamente ela esteja sempre mais 

adquirindo relevância na sociedade.  

 Assim, mesmo que o conceito de etnia seja usado para salientar a 

identidade de uma pessoa ou grupo a partir da perspectiva cultural, a etnicidade 
não coincide com o conceito de cultura e de raça, bem como não é também 

uma simples diferença. Ela articula-se com uma consciência da diferença 
nas relações e interações de determinados grupos culturais ou raciais com 
membros de outros grupos22. Nesse sentido, a idéia de etnia tem sido usada 

como uma base forte para a criação de um grupo inclusivo mesmo que, 

geralmente, esse grupo seja mais fortemente construído a partir da diversidade 

social e não apenas na origem étnica, enquanto que a idéia de raça tem sido 

usada em grande parte, para excluir de privilégios (Banton, 1998, p.199). 

Neste trabalho, uso o conceito de etnia, pois embora as diferenças entre 

grupos raciais e grupos étnicos sejam problemáticas, sendo um campo em 

debate no contexto brasileiro, penso que a etnia é um conceito que se distancia 

mais das vicissitudes biológicas que ainda continuam marcando o contexto 

social das relações étnicas no Brasil. Entendo que ambos são construções 

sociais, sócio-históricos e culturais, nas quais as diferenças e sua hierarquização 

encontram-se fundamentadas na relação com o poder de construí-las, de 

veiculá-las como verdades, de usá-las contra ou a favor das pessoas (Carvalho, 

1999, p. 85). Percebo ainda que, considerando que a categoria raça está 

relacionada à questão do racismo no país, não há como ignorar que esta faz 

parte do imaginário e das práticas sociais, razão pela qual em alguns momentos, 

nos quais sobressai a visão dos sujeitos pesquisados ou a expressão de autores 

usados como referências neste trabalho, evoco a denominação racial ou raça, 
pois, independentemente da consciência de identidade, é muito usual 

expressões como da raça como sinônimo de negra ou de raça negra. Percebo, 

como Banton (2000, p. 448), que “As pessoas elaboram crenças a respeito da 

raça, assim como a respeito de nacionalidade, etnia e classe, numa tentativa de 

cultivar identidades grupais”.  

 O racismo, por sua vez, assim como a questão da raça e da etnia, só pode 

ser entendido através de uma análise e da sua formação no contexto histórico, 

geográfico e sócio-cultural específico no qual se configurou. 

                                                 
22 Carvalho, 1999, p. 83, a partir da definição de etnia de Sandra Wallman. 
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Em nível histórico, a expressão racismo foi usada com diferentes 

significados (Banton, 2000, p.458-463): (a) a maioria dos dicionários, até o final 

da década de 1960, o definiam como doutrina, dogma, ideologia ou conjunto de 

crenças, onde se encontra a afirmação de que a raça determina a cultura e, por 

isso, a alegação de superioridade racial; (b) na década de 1960, esta palavra 

ganha um sentido mais amplo, sendo nela incorporadas práticas, atitudes e 

crenças, passando assim, a designar todos os elementos geradores da 

discriminação racial e, às vezes, também aqueles que geram as desvantagens 

raciais23; (c) nas obras acadêmicas podemos encontrar um terceiro uso do termo 

racismo, referindo-se a todo um complexo criado pela expansão da exploração 

capitalista no Novo Mundo, que necessitou da mão-de-obra africana, onde foi útil 

o tratamento dessa mão-de-obra como um bem e, portanto, inferior como pessoa 

humana.  

A dimensão teórica do racismo encontra-se nas doutrinas, cuja elaboração 

se inicia no final do século XIX e início do século XX, chamadas de racismo 
científico ou racialismo. Ou seja, 

A observação de que apenas no século XIX a idéia de ‘raça’ passou a significar 
uma classificação tipológica das espécies humanas (asseverando que as 
características biológicas determinavam as características culturais e psicológicas) 
sugeriu a eles que ‘racismo’ seria o nome certo para identificar a doutrina 
inicialmente desenvolvida em meados do século XIX que alegava ter status 
científico (Banton, 2000, p. 460). 

 

O racismo, enquanto conceito, explicitaria as reivindicações e argumentos 

que asseguram que as características biológicas humanas sinalizam suas 

características psicológicas e culturais. Alguns autores nomeiam este conjunto 

de argumentos de racismo científico, outros de tipologia racial. 

O racismo, definido como uma ideologia, é argumentado pelo fato de 

atribuir uma relação determinista entre um grupo e as características supostas a 

ele. Isto é, geralmente é tido como característica central do racismo como 

ideologia a imputação de características negativas a um determinado grupo. 

Desde o início da década de 90 observa-se em nível de realidade política 

contemporânea, uma preocupação e aumento do debate público a respeito da 

imigração e do racismo, tanto na Europa ocidental, quanto na oriental. 

Juntamente como o crescimento de movimentos neofacistas, o racismo tem se 

tornado, cada vez mais, uma questão política, com os seguintes fatos: (a) na 

Europa ocidental se destaca a França, a Alemanha, Áustria, Bélgica e Itália; (b) 
                                                 
23 “No início de 1983, o Grande Conselho Londrino anunciou planos para ‘eliminar os 
problemas do racismo e da desvantagem racial na capital’ incluindo a declaração da 
cidade de Londres como uma ‘Zona Anti-Racista’” (Banton, 2000, p. 458). 
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nas sociedades pós-comunistas (Romênia, Polônia, Hungria, República Tcheca 

e integrantes da antiga União Soviética), surgiram vários movimentos racial-

nacionalistas; (c) verdadeiras tentativas de remoção de grupos étnicos e 

religiosos inteiros, através da “limpeza étnica” e do terror, acompanharam a 

desintegração da Iugoslávia.  

Em nível conjuntural, observa-se que dois fatores são freqüentemente 

destacados como centrais na consolidação do desenvolvimento do racismo, na 

Europa ocidental. O primeiro relaciona-se ao argumento de que o 

desenvolvimento da Europa oriental e da antiga União Soviética espalhou 

“medo” de uma possível imigração em massa dos povos dos antigos Estados 

comunistas para países como Alemanha, Itália e Áustria. E, o segundo, é a 

imigração da África do norte que veio a ser uma questão política chave para a 

França e outras sociedades. 

Contemporaneamente, menciona-se também a existência de um racismo 
institucional, referindo-se às operações anônimas de discriminação em 

organizações, profissões, ou inclusive de sociedades inteiras. Esta expressão é 

oriunda dos ativistas negros Stockely Carmichael e Charles V. Hamilton24, que 

afirmam que o racismo é onipresente e aberto ou subliminarmente, permeia toda 

a sociedade. De uma forma sucinta, envolve as seguintes questões: (a) destrói a 

motivação, fomentando a formação de jovens ocupacionalmente obsoletos, 

destinados à condição de subclasse; (b) é camuflado, pois suas causas 

específicas não são detectáveis, porém são visíveis seus efeitos e resultados; (c) 

a força deste tipo de racismo está em se manter as formas racistas que afeta as 

instituições por muito tempo após as pessoas racistas desaparecerem; (d) não 

obstante as críticas conceituais, o racismo institucional põe em relevância o 

papel das ações afirmativas, como forma de erradicar a discriminação racial; (e) 

este tipo de racismo é muito usual para a análise de como as instituições 

trabalham embasadas em fatores racistas, embora não o admitindo e nem 

mesmo o reconhecendo (Cashmore, 2000). 

Enfim, ainda em nível de definição, existe a questão do racismo invertido 

ou do “racismo negro”. Recentemente, certas atitudes como expressões de 

hostilidade, discriminação ou até mesmo indiferença por parte de minorias 

étnicas, foram lidas como racismo invertido. Porém, a grande diferença é a de 

que o racismo branco é uma herança do imperialismo, enquanto a versão negra 

                                                 
24 Este termo está presente na obra Black Power: The Politics of Libaration in America, 
destes autores. 
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é simplesmente uma reação à experiência do racismo. Concordo com Cashmore 

(2000, p. 475) quando conclui que 

 
A reação negra ao racismo branco assume várias formas; aceitar as categorias 
raciais e articulá-las de modo a imitar o racismo branco é apenas uma delas. 
Chamar isso de racismo invertido não parece servir às aspirações analíticas. O 
termo sugere erroneamente que o racismo, nos dias atuais, pode ser estudado por 
meio da avaliação de crenças, sem a cuidadosa consideração das experiências 
históricas amplamente diferentes dos grupos envolvidos.  

 

Ou seja, a compreensão do racismo no contexto de concepção e prática 

ideológica o coloca como algo cujos mecanismos atingem a todos os grupos e 

pessoas, já que, como ideologia, apregoa a crença na superioridade de um 

sobre o outro e esta crença é reproduzida para todos os brancos(as) e 

negros(as). 

No empírico, o racismo está presente numa prática política que resulta em 

discriminações concretas. Todos os racismos são construídos com base nas 

diferenças. Os racistas essencialistas ou universalistas afirmavam e entendiam 

que essas diferenças eram biológicas. Aqui, havia uma íntima relação entre a 

Biologia e a inteligência e qualidades psicológicas de um povo. No Brasil, a 

solução desses teóricos racistas era encontrar uma unidade, seja pela 

assimilação das culturas das chamadas minorias, seja a partir de uma cultura 

hegemônica dominante, ou através da miscigenação. Em outros países 

desencadeia-se um racismo diferencialista: os outros, os diferentes, deveriam 

viver segregados, apartados. Esta apartação ia do berço ao túmulo porque as 

diferenças são ameaçadoras. Neste tipo de racismo, não se aceita a assimilação 

cultural e, menos ainda, a mestiçagem.  

Quanto ao racismo no Brasil, é interessante a sistematização feita por 

Teodoro (1996, p.96), que afirma que, neste tema há sempre autoria, 

ambigüidade, irresponsabilidade e oralidade: (a) autoria, porque envolve sempre 

raça, mestiçagem, grupo étnico, minorias étnicas, classe social e 

região/redutos/bolsões e tem presente uma ideologia racial de conotação 

científica, elaborada pelas elites econômicas, intelectuais, políticas, científicas, 

artísticas e militares; (b) ambigüidade, porque varia entre culturas, folclores, 

grupos culturais, cor da pele, fenótipos, status e função social: é um 

comportamento característico, resultado de atitudes, idéias e discursos 

paradoxais; comportamento este apoiado pela mídia, e praticado nos espaços 

públicos e privados, envolvendo um agressor e uma vítima; (c) 

irresponsabilidade, porque é negação dos direitos humanos, está na violência 
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policial, na agressão física comum, na agressão verbal e na agressão visual, 

sendo traduzida em políticas institucionais e em comportamentos sociais de 

todos os grupos (inclusive a vítima) contra o grupo objeto da ideologia racista; (d) 

e, por sua vez, a oralidade põe em descrédito quem se diz vítima do racismo, 

garantindo a impunidade do agressor, tornando-se o pilar da reprodução do 

racismo brasileiro: quanto mais alto e quanto mais baixo se está na hierarquia 

social, com mais facilidade se usa a oralidade, cumprindo assim o objetivo 

racista de reprodução das desigualdades.  

Imbricados nos conceitos de raça, etnia e racismo, encontra-se o 

preconceito racial, a discriminação racial e a segregação, que são maneiras de 

expressar o racismo e correspondem a diferentes graus de violência. Porém, o 

preconceito é a forma mais comum e freqüente porque envolve um sentimento 

ou uma idéia, onde se faz presente uma visão congelada, estereotipada de 

características individuais ou grupais que correspondem a valores negativos. A 

discriminação não necessariamente envolve marginalização. O problema é 

quando, por exemplo, no mercado de trabalho, os processos de seleção, 

discriminam as pessoas afrodescendentes/negras de forma preconceituosa, sem 

fazer um discernimento através de provas e testes de habilidades e qualidades 

profissionais, ou quando na escola as crianças afrodescendentes são 

inferiorizadas por profissionais e outras crianças, por ações, pelo silêncio e/ou 

distanciamento como apontam Gonçalves (1985), Trindade (1994) e Cavalleiro 

(2002). 

A mestiçagem é outro conceito-realidade que faz parte das relações 

étnicas no Brasil. É apresentada como embranquecimento e constitui-se e tem 

sido historicamente usada como mais um dos mecanismos que vão contra a 

construção de uma identidade negra brasileira, ao mesmo tempo em que se 

constitui em mecanismo estratégico que ajuda, em nível individual, na ascensão 

de negros e mestiços na sociedade brasileira. Articulada entre o fim do século 

XIX e meados do século XX, a mestiçagem, como pensamento brasileiro, seja 

na sua forma biológica (miscigenação), seja na sua forma cultural (sincretismo 

cultural), objetivava a continuação de uma sociedade monoétnica e 

monocultural25. Em nível macro, temos na contemporaneidade uma discussão 

                                                 
25 Sílvio Romero, Gilberto Freyre e Francisco José de Oliveira Viana são alguns dos 
representantes deste pensamento, no qual se encontram fundamentos teóricos à 
ideologia do branqueamento e ao mito da democracia racial – cronologicamente, 
coincidindo com as doutrinas do racialismo. Por sua vez, a ideologia do branqueamento 
teve sua origem na teoria da superioridade da etnia branca sobre as outras, que teve 
muita aceitação no Brasil, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. 
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acerca do conceito com um outro viés – o de hibridismo ou hibridização. Discute-

se até que ponto as identidades e as culturas mantêm seus elementos de 

origem, ou até que ponto esses elementos são identificados como pertencentes 

a tais grupos. Hall (2003, p. 342-6) ao discutir as identidade e mediações 

culturais da diáspora negra, atenta para o caráter de contraposição centrado 

numa essencialização desses elementos de base, que segundo o autor, 

descontextualiza, pois 
des-historiciza a diferença, confunde o que é histórico e cultural com o que é 
natural, biológico e genético. No momento em que o significante “negro” é 
arrancado de seu encaixe histórico, cultural e político, e é alojado em uma 
categoria racial biologicamente constituída, valorizamos, pela inversão, a própria 
base do racismo que estamos tentando desconstruir.  

 
 

O que o autor traz se aproxima da contribuição de Sodré (1983) sobre 

repertórios afro-brasileiros constituídos nas suas singularidades a partir de 

dispositivos culturais e étnicos de origem africana, parte de ampla diversidade.  

Desse modo, mais do que a essência de origem o que está em questão 

são as políticas culturais que se encontram no entorno das práticas vividas 

nesse campo de debate, as redes que estabelecem as negociações, os jogos 

ideológicos que inferiorizam alguns e supervalorizam outros a partir dos mais 

diversos dispositivos ou marcadores histórico-culturais. Não resta dúvida de que 

grande parte da população brasileira congrega em sua formação étnica de 

diversos marcadores ou dispositivos de origem étnica; no entanto, o que se 

poderia problematizar nesse embate teórico-prático cotidiano é sobre quais 

elementos dessa vivência, politicamente, são utilizados como produtores de 

desigualdades concretas e como essas desigualdades se constituem. Só assim 

criam-se as possibilidades de desconstruí-las.  

No Brasil a luta contra essa desigualdade envolveu muitos sujeitos ao 

longo dessa diáspora negra, seja de postura mais africanistas ou de posturas 

mais relativizadoras. Na pessoa do intelectual e militante Abdias do Nascimento, 

na década de 70, o movimento negro encontra um porta-voz para discordar da 

idéia de monoetnicidade e monoculturalismo centrados nas concepções de 

mestiçagem étnica e sincretismo cultural. A postura militante de Nascimento, 

assim como de boa parte da militância da época era propor a construção de uma 

democracia plurirracial e pluriétnica, na qual o denominado mulato pudesse se 

                                                                                                                                      
Esta teoria coloca os loiros do norte europeu como o ideal máximo: foi articulada por 
Friedrich Ratzel (1844-1904), Gobineau (1816-1922) e outros. No Brasil, um expressivo 
divulgador foi Oliveira Viana (1883-1951). Pereira (2001). 
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

62 

 

solidarizar com o negro, em vez de ver suas conquistas drenadas no grupo 

branco. Estas vozes discordantes afirmam que, embora tida como ponte étnica 

entre negro e branco, o que conduziria à salvação da raça branca, o mulato não 

goza de um status social diferente do negro (Munanga, 1999, p. 93). 

Com o descrédito da perspectiva científica do conceito de raça, o eixo 

desloca-se para a vertente cultural. A centralização da questão no nível cultural 

faz surgir uma nova forma de racismo, a xenofobia. As reivindicações pelo 

respeito das diferenças culturais ou étnicas servem de pretexto para uma 

reelaboração do discurso racista, em especial, nos países ocidentais – 

Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica. A entrada de africanos e árabes nesses 

países não só aumenta a concorrência no mercado de trabalho como coloca a 

diferença que se constitui numa ameaça à integridade e identidade européias. 

Assim, o direito de não se misturar com os imigrantes, em nome do respeito à 

diferença cultural defendida pelos imigrantes, coloca essas novas formas de 

racismo diferencialista, que se fundamentam no mesmo discurso anti-racista da 

diversidade étnica e cultural no mesmo espaço geopolítico, defendido pelo 

multiculturalismo. Assim a tolerância toma um sentido excludente e separatista, 

colocando-se a necessidade de se pensar em saídas que ultrapassem tanto as 

limitações da vertente universalista como diferencialista.   

Situando o olhar sobre o objeto de estudo deste trabalho a partir desse 

panorama que constitui a diversidade étnica no país e que, como tal, encontra 

vozes e sentidos no campo de pesquisa, defini usar os conceitos de 

afrodescendência, etnia e identidade afrodescendente, sem perder de vista o 

conceito de raça como categoria historicamente engendrada nessa relação 

brasileira com a afrodescendência e do racismo como instrumento de 

desigualdade nos diversos espaços e âmbitos da sociedade brasileira. Assim, 

embora o conceito de afrodescendência seja o dispositivo que singulariza os 

sujeitos nas relações observadas, foi necessário trazer ao texto as categorias 

nativas do campo da pesquisa, ou seja, a denominação usada no cotidiano como 

referencial na interpretação do campo de pesquisa.  

Esses conceitos encontram-se fundamentadas em trabalhos anteriores 

(Lima, 2000; 2001 2002), bem como em autores como Cunha Jr. (1987 1998); 

Banton (2000), Gonçalves e Silva (1994, 1999), sendo que os conceitos de 

afrodescendência e etnia se configuram como enfoque político-cultural, 

construído na relação histórica de uma ascendência africana diversa; 

ascendência essa marcada pela trajetória de luta e exploração no âmbito do 
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escravismo e racismo e pelos referenciais processados nessa trajetória. (Cunha 

Jr., 1996, 1998; Sodré, 1983, 1999).  

A etnia afrodescendente no contexto brasileiro é então, demarcada pelas 

raízes históricas sócio-culturais e políticas que marcam a formação populacional 

brasileira no contexto do escravismo e pelas relações estabelecidas tanto nas 

suas ancestralidades distantes como nas vivências contemporâneas.  

Reconheço a grande contribuição dos autores que produzem na área das 

relações étnicas, partindo da categoria raça, tais como Guimarães (1999), 

segundo o qual a raça “é um conceito que denota tão-somente uma forma de 

classificação social, baseada numa atitude negativa frente a certos grupos 

sociais”; portanto, segundo este autor, existe como raça social e não biológica. 

 Entretanto, opto pela perspectiva de etnia pela compreensão de que a 

problemática estudada se dá no centro da cultura ampla, transcende a questão 

do combate ao racismo, procura uma inserção nas questões da base material e 

imaterial produzida pelas populações. Existe nesse campo de estudo uma 

demanda pela questão da base africana na cultura brasileira que passa pela 

vertente da história sócio-político dessa população e de sua relação com a 

ancestralidade africana. A referência de raça social apresenta dificuldades 

neste enfoque, pois tem o limite da avaliação do legado africano, ou seja, não 

basta o reconhecimento de que uma idéia de raça constituía o racismo, mas ter 

a visão de que a história da população afrodescendente é muito mais ampla do 

que este racismo.  

Além disso, uma vez que a ciência demonstrou que a raça biológica foi 

uma manipulação ideológica, eurocêntrica, com finalidade de dominação, então 

raça biológica também foi socialmente construída, e a transição da categoria 

raça biológica para raça social não estabelece suficiente autonomia dos 

conceitos, sendo preciso de mais estudos sobre os seus significados no contexto 

da produção científica e do imaginário social. Há necessidade de se pensar 

outros enfoques, que distancie o risco de ser o conceito tomado como 

reclassificação bem mais elaborada das concepções eugenistas de raça, ou 

seja, do ponto de vista dos conceitos o que temos é que, tanto raça biológica, 

como à raça social foram social e culturalmente construídas, apenas sob 

diferentes argumentos, me parecendo complicado considerar que no cotidiano 

das relações sociais e da luta pelas políticas de promoção de igualdade, 

pensemos sob a ótica da raça social negra. A meu ver isto limitaria a elaboração 

de políticas públicas fora da ótica dos combates aos racismos, oblitera pensar a 

compreensão do campo das relações étnicas a partir da presença, da produção, 
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dos sentidos positivos e não somente pelas ausências e negações produzidas 

por este racismo.  

Considero o conceito de etnia menos conflituoso, sócio-historicamente 

situado e abrangente e condizente com a multiplicidade identitária que compõe a 

população afrodescendente deste país. Ao meu ver, atende melhor aos 

propósitos devido ao maior distanciamento dos biologismos do passado, que 

ainda mantém seus resquícios no imaginário popular também se apresenta mais 

abrangente em acolher a diversidade de expressões das identidades 

afrodescendentes e dos dispositivos de base africana que dinamicamente se 

expandiram no Brasil. Atende à colocação de Munanga (2001) de multiplicidade 

das etnias oriundas da África e sua complexa diversidade na existência atual 

brasileira, o que leva a postura teórica de tratarmos de etnias e identidades 

afrodescendentes, considerando como eixo destas os dispositivos de base 

africana, presentes em suas constituições.  

A partir dessa concepção de etnia e de afrodescendência, busco o 

entendimento de uma perspectiva pertinente para pensar a questão das 

identidades afrodescendentes no Brasil. Tomo como aporte teórico para o tema 

das identidades afrodescendentes Hall (2003), Sodré (1983, 1999) e Munanga 

(1999), além de Banton (1998, 2000), Cashmore (2000), Guimarães (1999) e 

Ferreira (2000).  

Para Sodré (1983,1999) as identidades afrodescendentes são concebidas 

como construções múltiplas, complexas, social e historicamente (re)construídas 

com base nos dispositivos de matrizes africanas; tais dispositivos são 

processados nas relações sócio-culturais, políticas e históricas que se deram a 

partir do seqüestro dos nossos ancestrais africanos para o Brasil.  

Assim, as identidades são imbricadas na semelhança a si próprio, na 

identificação com o outro e se constituem em foco central nas relações sociais, 

sendo continuamente construídas a partir de repertórios culturais e históricos de 

matrizes africanas, e das relações que se configuram na vivência em sociedade, 

sendo que sua existência tem as marcas das relações processadas ao longo dos 

séculos de exploração do escravismo. Portanto, as identidades têm um caráter 

histórico e cultural, caráter este que demarca os conceitos de afrodescendência 

e etnia, imbricados na trajetória histórica dessa população.  

As formulações de Sodré (1999, p.34), explícitas na citação abaixo, 

completam a  percepção de identidade tomada neste trabalho:  
Dizer identidade é designar um complexo relacional que liga o sujeito a um 
quadro contínuo de referências, constituído pela intersecção de sua história 
individual com a do grupo onde vive. Cada sujeito singular é parte de uma 
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continuidade histórico-social, afetado pela integração num contexto global de 
carências naturais, psicossociais e de relações com outros indivíduos, vivos 
e mortos. A identidade de alguém, de um “si mesmo”, é sempre dada pelo 
reconhecimento do “outro”, ou seja, a representação que o classifica 
socialmente. 

  
 

Sodré estabelece um contexto relacional simbólico que vai além dos 

preceitos do etnocentrismo de um modelo branco-europeu. Ao tempo que centra 

sua dinâmica de constituição identitária nas referências ancestrais ao referir-se à 

ação destes nas relações concretas, enfatiza a relevância do reconhecimento 

social na construção da identidade dos sujeitos.  

 Nesse sentido, considero a importância, não só da positivação do “eu” na 

constituição da auto-estima que motiva o desenvolvimento, mas da explicitação 

do “nós” a partir dos referenciais ancestrais afrodescendentes positivos nos 

diversos âmbitos onde essa participação tem sido ocultada.  

A sociedade brasileira tem sido constituída numa cultura política da 

desigualdade, na qual a dominação e a violência têm atingido, principalmente, a 

população afrodescendente, como mostra Paixão (2003) a partir de dados do 

IBGE, com diferencial racial quanto à saneamento básico, mortalidade infantil, 

educação, renda, perspectiva de vida, etc. Essa violência pode ser pensada a 

partir das evidências de negação, do não reconhecimento das singularidades 

das identidades dessa população, bem como do não reconhecimento da 

igualdade de direito à dignidade, ao respeito e expressão histórica e aos bens 

essenciais ao exercício dessa dignidade (Chagas, 1997, Lima, 2002).  

Apesar disso, como aponta Munanga (1999), nessa relação histórica a 

população afrodescendente apresenta existência plural, complexa, que não 

permite a visão de uma cultura ou identidade unitária, monolítica. Isso ratifica a 

pertinência da opção pelo enfoque de afrodescendência articulada à concepção 

de etnia.  

 As perspectivas pós-abolição das elites brasileiras pensavam a construção 

de uma unidade nacional, na qual o negro não cabia e os imigrantes se 

enquadrariam nos valores nacionais (Munanga, 1999). Ações são empreendidas 

para garantir esse projeto, a instituição da ideologia do branqueamento, as 

estratégias de cerceamento das práticas culturais desses grupos étnicos, tais 

como a perseguição ao candomblé, à capoeira, os mecanismos de invisibilização 

e de imobilização dos afrodescendentes brasileiros. Assim: 
...os movimentos étnicos, inclusive dos negros, devem sucumbir. A construção da 
identidade nacional apaga as especificidades das raças. (...) O mito da democracia 
racial servia para encobrir os conflitos interétnicos e fazia com que todos se 
sentissem nacionais (Amado, 1995, p.38, apud Mendes Pereira, 1999, p.17). 
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Temos cada vez mais um país miscigenado, de expressivo contingente 

populacional afrodescendente. 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 afrodescendente, um dos entraves na superação das 

desigualdades.  

 Estando as identidades relacionadas, não só ao conhecimento, mas 

também ao reconhecimento social, caracterizam-se estas identidades como 

elementos políticos e históricos, constituídas a partir do passado de 

escravizados e nos dias atuais com os repertórios de base africana dessa 

população. Identidades cujas vivências foram e são mediados pelas condições 

sociais concretas que inseriu e mantêm a maioria dessa população entre os 

pobres, miseráveis, subempregados, desempregados, analfabetos e 

despossuídos em geral; quadro que indicia que no campo das relações étnicas 

no Brasil há uma política de não-representatividade da população 

afrodescendente, o que implica em identidades não-manifestas, em benefícios 

negados e em dignidade aviltada. Como argumenta Cunha Jr. (1998, p. 52): 
As restrições sociais e de representação de que somos alvo dão um contorno de 
identidade ao grupo social (...) O racismo brasileiro utiliza o critério étnico para 
definir as possibilidades de representação dos afrodescendentes na sociedade. 
Cria as ideologias capazes de produzir as exclusões, as participações minoritárias. 
Produz o material de sua justificativa, legitimação e manutenção. Combina as 
formas ideológicas com as outras violências num processo de dominação, em que 
classe, etnia e gênero definem as possibilidades dos grupos sociais 
afrodescendentes nas estruturas de classes sociais. 
 
 
Ainda na compreensão das identidades afrodescendentes, afigura-se não 

somente a problemática da existência ou inexistência de uma ou várias 

identidades particulares, mas do significado político delas, como nos aponta 

Apiah (1997) ao falar sobre a historicidade, as afinidades culturais e a 

multiplicidade identitária cuja expressão brota da relação com o outro, no 

contexto das africanidades. 

Discuto identidade nas suas múltiplas dimensões e configurações, 

apontando no campo discursivo algumas das posições que delimitam o alcance 

teórico em relação ao tema.  

Castells (2001, p.22), ao falar que no seu entendimento identidade é “o 

processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou 
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ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados no qual prevalece 

sobre outras fontes de significados” aponta uma abordagem que congrega a 

maioria dos estudos sobre o assunto no plano acadêmico nacional e 

internacional. Para o autor, as identidades são ao mesmo tempo individuais e 

coletivas, sendo que o mesmo sujeito pode ter múltiplas identidades, além de tê-

las constituídas de forma processual e contínua. 

Ao discutir sobre as identidades afrodescendentes parece pertinente o 

entendimento destas nas concepções trazidas por Castells, que vêm reiterar a 

concepção quanto à categoria em questão já fundamentada por Hall (1999, 

2003), Sodré (1983, 1999), Munanga (1996, 1999) e Ferreira (2000), já que no 

Brasil as relações étnicas transitam na dinâmica processual da ideologia do 

branqueamento, do mito da democracia racial e da ambigüidade identitária. 

Nesse sentido, de identidades que se formam e se conformam em meio a 

relações de poder, Castells (2001) aponta três tipos de identidades, que são: as 

identidades legitimadoras, impostas pelas instituições hegemônicas na 

sociedade com o intuito de legitimar sua dominação; as identidades de 

resistência, gestadas no enfrentamento da dominação pelos atores sociais 

submetidos aos processos de dominação; e as identidades de projetos, que se 

constituem na luta coletiva no interior da cultura política.  

Tomando o campo de pesquisa numa perspectiva do individual articulado 

ao social, e compreendendo o espaço pesquisado como contexto no qual as 

relações entre os sujeitos se dão nas tensões e sob o horizonte do olhar não-

indiferente (Amorim, 2003), percebo a pertinência de situar a perspectiva da 

categoria tratada entre a segunda e a terceira vertente colocada pelo autor, ou 

seja, a perspectiva da identidade afrodescendente parece está situada entre a 

identidade de resistência e identidade de projeto. 

Essa é uma perspectiva que se articula à postura de Hall.26 (1999, 2003). 

Esse autor traz à tona a perspectiva da complexidade de se pensar sobre as 

identidades no atual contexto mundial, apontando que cada vez mais essas 

identidades estão em permanente construção, sendo continuamente modificadas 

pelas transformações estruturais que têm ocorrido nas sociedades modernas no 

final do séc. XX e início do século XXI. O autor considera problemático pensar na 

categoria identidade em um caráter fechado, delineado em uma só dimensão 

isolada. 

                                                 
26-Segundo o autor a primeira concepção, do sujeito do Iluminismo centra-se na individualidade da pessoa humana, numa relação do eu 

consigo próprio, enquanto a concepção sociológica baseia-se na interação do sujeito com a sociedade, numa relação mediada pela 

cultura do mundo vivido.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

68 

 

Apontando para o caráter sócio-histórico-cultural e político das identidades, 

Hall (2003) afirma que a sua construção está inscrita em relações de poder, de 

interações materiais e simbólicas e como tal não pode ser pensada fora do 

campo de tensão contínua e processual. Nesse sentido, sua postura parece se 

coadunar com as concepções de dialogismo e polifonia, trazidas por Bakhtin, 

pois pensar as práticas como espaço para compreensão de construção e 

expressão das identidades étnicas, requer pensar o lugar do(a) pesquisador(a) 

no campo de pesquisa, pois como no diz Amorim sobre o pensamento 

Bakhtiniano: 
O pluralismo do pensamento Bakhtiniano, traduzido nos conceitos de dialogismo 
ou de polifonia, é lugar de conflito e tensão, e os lugares sociais de onde se 
produzem discursos e sentidos não necessariamente simétricos (Amorim, 2003, 
p.13). 

 
 

Compreender a polifonia do campo, em relação às identidades expressas e 

silenciadas, ou explicitamente enunciadas ou não, significa considerar os 

diferentes lugares, historicamente constituídos para os diferentes sujeitos desse 

espaço, bem como nas possibilidades que estes constroem nas práticas e 

sentidos que compõem os espaços do cotidiano.  

Na sociedade brasileira, parece-me que a desmistificação do discurso da 

democracia racial e da ideologia do branqueamento trouxe avanços políticos 

relevantes, que leva à melhor explicitação das identidades. Assim, as 

problematizações sobre identidade se articulam com a luta por políticas 

específicas de redução das desigualdades para a população afrodescendente, 

tais como os debates e intervenções no campo das políticas de ação afirmativa, 

a inclusão de temáticas relacionadas à história e cultura de base africana nos 

currículos escolares, entre outras iniciativas.  

É nessa perspectiva que tentei entender como se dão esses contornos 

interacionais das expressões identitárias no espaço da escola; como se coloca a 

prática pedagógica desse espaço no contexto das relações entre sujeitos que 

constituem suas identidades na relação com o outro, sujeito este que, embora se 

constitua na relação com o outrem, será sempre singular e único.  
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2.3. Diversidade Étnica e Educação: Perspectiva Afrodescendente 
 

 
Gonçalves e Gonçalves e Silva (2002) em um livro em que apresentam um 

panorama da perspectiva multicultural no mundo fazendo uma contextualização 

das relações étnicas no Brasil, dizem que embora as ações dos movimentos 

sociais negros no Brasil tenham, ao longo da sua trajetória, buscado empreender 

ações contra a marginalização da população afrodescendente, dentro do que 

eles situam como necessidade de pensar a ação numa perspectiva de 

reconhecimento da diversidade cultural brasileira, essas ações ainda são muito 

reduzidas nos sistemas de ensino.  

Os referidos autores apontam duas experiências que indiciam esse 

encaminhamento na sociedade brasileira. A primeira delas é a educação 

indígena, já incorporada aos sistemas de ensino de vários estados. Chamam 

atenção para o fato de que este modelo, que propicia a formação dos 

professores indígenas com base na realidade das comunidades das quais são 

oriundos e nas quais atuarão, não pressupõe a universalização desses 

conhecimentos para outros espaços. Outra experiência apontada pelos autores é 

a dos imigrantes europeus do sul do país e das populações de convívio em 

fronteiras que reivindicam a prática do bilingüismo no contexto escolar. 

Porém, é sobre a afrodescendência que os embates têm se fortalecido no 

contexto das políticas e do cotidiano escolar no país. Elemento de reivindicação 

dos movimentos sociais negros ao longo de décadas, experiências diferenciadas 

envolvendo a perspectiva afrodescendente vem lentamente se ampliando nos 

mais diversos do país ao longo da história27, sejam no campo das políticas ou do 

cotidiano escolar. 

Isso tem se dado não só no que diz respeito à denúncia sobre o racismo, 

mas também sobre a inclusão e valorização dos referenciais histórico-culturais 

afrodescendentes na escola e na sociedade como um todo. As experiências 

isoladas pelo Brasil têm contribuído para isso enquanto práticas do cotidiano, no 

sentido conferido por Certeau a este cotidiano: as ações do cotidiano, as micro-

práticas tecem o espaço amplo. Assim, essas iniciativas vêm encaminhando 

possibilidades multiculturais, com um sentido próprio em contínua construção. 
                                                 
27 Uma das experiências que indica iniciativa educacional de pensar a perspectiva 
afrodescendente na história brasileira nos é relatada pela autora Adriana Maria da Silva 
(2000), que em seu livro Aprender com perfeição e sem coação, relata que em 1853, na 
Corte Imperial do Rio de Janeiro um certo Professor Pretextato abriu uma escola 
destinada a meninos pretos e pardos, justificando a abertura desta para a Inspetoria 
Geral da Instrução Primária e Secundária da Corte com o argumento de que sendo 
também negro iria ensiná-los sem coagi-los racialmente.  
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Sentido marcado pela multiplicidade de buscas, de experiências, cujas diretrizes 

comuns parecem convergir para o diálogo polifônico no qual não cabe a 

segregação, mas a busca de um compartilhamento respeitoso dos valores 

étnicos que compõem a diversidade cultural brasileira.  

Ainda segundo Gonçalves e Gonçalves e Silva (2002), há propostas de 

introdução de temas pertinentes à cultura negra nos currículos escolares da 

federação desde os anos oitenta. Mais recentemente outras iniciativas têm se 

somado a estas no contexto educacional brasileiro. Há experiências 

educacionais realizadas em diversos lugares do Brasil que buscam integrar 

valores como ética e auto-estima a partir dos referenciais históricos e culturais 

nas crianças. Experiências desenvolvidas por ONGs engajadas na 

desconstrução da desigualdade étnica, tais como o Olodum e o Afonjá, entre 

outras, são iniciativas que têm se fortalecido e incitado também as instâncias da 

administração pública a encaminhamentos políticos de intervenção nesse 

campo. 

O SECNEB – Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, sediado 

na Bahia realizou nas décadas de 70 e 80 na Comunidade de Terreiro Ilê Opô 

Afonjá um projeto piloto de educação pluricultural, a Mini Comunidade Oba Biyi, 

voltada para a valorização da auto-estima das crianças e jovens mediante um 

currículo fundamentado nas formas de comunicação, valores e linguagem 

comunitárias. 28 

Outra experiência importante vem sendo desenvolvida na Creche Caiçara, 

em Belo Horizonte, desde 2001, voltada para os referenciais afrodescendentes. 

Denominada “Sou Preto da Linda Cor: uma proposta metodológica de combate 

ao racismo na educação infantil” conta com a colaboração da Profª Ana Lúcia 

Valente e da Profª Lucimar Dias29.  

 Também têm sido desenvolvidos projetos de pesquisa e de formação de 

professores voltados para a educação nas comunidades remanescentes de 

Quilombos, trabalhos encampados pela Fundação Cultural Palmares e 

fortalecidos por projetos como o Concurso Negro e Educação, da Anped e Ação 

Educativa, com financiamento da Fundação Ford30. E mais recentemente os 

                                                 
28 A referida experiência encontra-se relatada em LUZ, Narcimária. Abebe: a criação de 
novos valores na educação. Salvador-BA: SECNEB, 2000.  
29 A Profª Lucimar Dias é autora da Dissertação de Mestrado Diversidade Étnico-Racial e 
Educação Infantil, defendida em 1999, na UFMS.  
30 O Concurso Negro e Educação se encontra em sua terceira edição, tendo acontecido 
em 1999, 2001 e o último ainda em andamento, iniciado em 2003. Na segunda versão, 
quando a autora deste trabalho teve projeto selecionado, foram desenvolvidos quatro 
projetos de pesquisa em comunidades consideradas remanescente de quilombos ou 
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projetos de formação de professores e professoras para trabalho com a Lei 

10.639/2003, tais como: ‘ A Cor da Cultura’, do Canal Futura, com pretensão de, 

a princípio, alcançar 4000 professores(as) de 2000 escolas em sete estados das 

diferentes regiões brasileiras; os cursos de educação à distância do MEC, e 

outros que têm se ampliado.   

Outro indicativo de transformação contínua em direção aos enfoques 

multiculturais na educação vem sendo os eventos de formação de professores 

que tem se dado em alguns municípios brasileiros, a partir da Lei 10.639/2003, 

que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira no Ensino 

Fundamental e Médio, tal como vem acontecendo na Rede Municipal de 

Campinas-SP.  

Tais iniciativas permitem pensar na possibilidade de uma educação 

multicultural no Brasil, considerando a especificidade das relações étnicas na 

realidade brasileira. Especificidade que se dá em um contexto multicultural 

diferente de outros países, pois se trata de um país com um índice populacional 

oficial afrodescendente (de pretos e pardos na classificação do IBGE) de 

aproximadamente 45 % (Paixão, 2003), não cabendo, portanto na perspectiva de 

minorias do ponto de vista estatístico. Trata-se de um contingente da população 

brasileira que teve e tem uma participação ampla na construção do país e que, 

no entanto, sempre esteve nos patamares de exclusão quanto ao acesso às 

condições dignas de vida, conforme nos indica Paixão (2003), em sua obra 

Desenvolvimento Humano e Relações raciais.  

Diante dessas questões o que vários autores colocam é a necessidade de 

se pensar a perspectiva da pluralidade de forma a ter os legados históricos e 

culturais africanos e afrodescendentes como algo não restrito a parcela 

afrodescendente do país, mas como um legado da sociedade brasileira como um 

todo. Olhar que permitiria uma resignificação do afrodescendente como sujeito 

da história, a partir do entendimento do processo que gerou as situações 

excludentes hoje ainda vigentes e o encaminhamento da desconstrução do seu 

efeito. Essa seria uma perspectiva que ultrapassaria a simples tolerância, 

desconstruindo o preconceito a partir do reconhecimento efetivo das identidades 

afrodescendentes e dos seus valores referenciais. A identidade passa, desse 

modo, a ser um importante elemento para a efetivação de uma educação na 

perspectiva multicultural, pluricultural ou étnico-cultural como trabalham 
                                                                                                                                      
Quilombos Contemporâneos (Moura, 1997). O concurso, como o próprio nome diz, 
seleciona projetos que tratem da relação negro e educação ou afrodescendência e 
educação na nossa concepção, desenvolvidos por pesquisadores iniciantes 
afrodescendentes ou não.  
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alguns(as) autores(as). Entre eles(as): Gomes e Gonçalves e Silva, (2002); Lima 

(2000, 2001); Gonçalves e Gonçalves e Silva (2002); Canen (2003).   

 Em um dos seus trabalhos, Canen (2003) aponta a centralidade e 

complexidade do tema identidades e, mais especificadamente, das identidades 

negras. A autora apresenta uma classificação por premissas, sobre a 

constituição das identidades, utilizando-se de autores nacionais e internacionais 

e situando sua posição na perspectiva do multiculturalismo crítico. A primeira 

premissa apresentada diz respeito à identidade como “construção contínua, 

sempre provisória e contingente, constituída e reconstituída nas relações 

sociais”. (Canen, 2003, p.2). Essa premissa faz eco às definições de outros 

autores do campo das africanidades, tais como Sodré (1983, 1999), Munanga 

(1996, 1999), entre outros. Na segunda premissa apresenta-se a identidade 

como processo envolto em marcadores plurais como raça, etnia, gênero, 

religião, histórias de vida, classes, culturas e outros que se hibridizam em 

contexto singulares de significação. Na terceira são tomadas as identidades 

como realidades plurais na sociedade, sendo que o currículo representa e 

constitui essas identidades.  

Refletindo sobre as ambigüidades que marcam a definição da identidade 

afrodescendente no caso brasileiro, Canen articula a concepção de identidade 

com a discussão dos conceitos de raça e etnia, a partir, principalmente de 

Guimarães (1999) e de D’Adesky (2001) que trabalham com a perspectiva da 

raça social e ancora sua posição na visão de Gilroy (2001, apud Canen 2004) 

que propõe um olhar para a identidade negra a partir do conceito de diáspora.  

Esse olhar se coaduna com a postura de Sodré (1983, 1999), bem como 

com o de Hall (2003) para quem as africanidades advinda da diáspora  têm uma 

particularidade histórica que remete a um território. Porém o que constitui as 

africanidades para além da ancestralidade estática é o que Sodré (1983) chama 

de dispositivos historicamente reconstruídos nas relações estabelecidas no 

contexto onde se encontram esses sujeitos. Tais autores focalizam a história 

sócio-política, que se faz em um processo dinâmico, como espaço de construção 

dessas identidades plurais.  

Consideramos que, como já apontavam Sodré (1983) e Luz (1983) nos 

anos oitenta, o olhar e a ação sobre as identidades étnicas afrodescendentes 

numa perspectiva sócio–histórica e política abrem a possibilidade de abolir o 

reducionismo folclórico que tem secularmente marcado o olhar sobre a 

participação afrodescendente na cultura brasileira.  
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Ao falar sobre as temáticas da história e cultura afro-brasileira no ensino 

fundamental e médio (Lei 10.639, de 09/01/2003) Canen (2003) tece uma crítica, 

questionando a possibilidade do seu alcance como instrumento de prática 

multicultural ampla, bem como aponta a necessidade de instrumentação teórico-

metodológica no tratamento dessas temáticas historicamente negadas ou 

deturpadas no contexto escolar brasileiro. Concordo com a autora no que se 

refere a essa necessidade, porém entendo que o desenvolvimento de 

mentalidades e posturas que de fato respeitem o direito à equidade por parte de 

todos os grupos étnicos que compõe a sociedade, implica, primeiramente, em 

potencializar o reconhecimento desses grupos historicamente discriminados e 

uma das vias possíveis é pelo conhecimento efetivo do seu legado histórico e 

cultural; reconhecimento para o qual a oficialização ocasionada pela referida lei 

pode corroborar.  

 

 

2.4. Infância afrodescendente e práticas na escola 
 
Uma política educacional antidiscriminatória não pode reduzir-se a uma série de 
lições ou unidades didáticas isoladas destinadas ao estudo dessa problemática. 
Não podemos dedicar apenas um dia por ano à luta contra os preconceitos raciais 
e à marginalização. Um currículo democrático e respeitador de todas as culturas é 
aquele no qual estão presentes estas problemáticas durante todo o curso escolar, 
todos os dias, em todas as tarefas acadêmicas e em todos os recursos didáticos. 
(Santomé, 1998, p.150). 
 

Pensar sobre como as crianças afrodescendentes têm se situado no 

cotidiano escolar implica buscar compreender quais valores se encontram 

imbricados nas interações por elas vivenciadas e estabelecidas entre as crianças 

e os diversos sujeitos e artefatos presentes nesse contexto. E, como esse 

campo das práticas pedagógicas tem lidado com as questões relacionadas à 

pluralidade étnica brasileira, de modo especial, com a perspectiva 

afrodescendente nessa pluralidade?  

Alguns trabalhos indiciam como isso tem se dado no campo da escola e, 

ao mesmo tempo, instrumentalizam o olhar para interrogar esse campo de 

pesquisa. Como um marco inicial, destacamos o trabalho de Gonçalves (1985) 

‘O silêncio, um ritual pedagógico a favor da discriminação racial: um estudo da 

discriminação racial como fator de seletividade na escola pública de 1ª a 4ª 

série’.  Nessa dissertação, o autor aponta como a omissão do professor sob a 

forma do silêncio se constitui em um instrumento de alimentação e reprodução 
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da discriminação. Este ritual do silêncio se dá em duas vias: na negação dos 

valores ligados à história e a cultura de base africana e na postura de não-

intervenção nas agressões e/ou isolamentos em relação às crianças 

afrodescendentes.  

Em 1987 foi publicado o caderno 63 da Fundação Carlos Chagas, tendo 

como tema Raça Negra e Educação. Este caderno constitui um marco nos 

estudos sobre a criança afrodescendente, pois aborda diversos aspectos da 

vivência escolar e não escolar de afrodescendentes, com vários trabalhos no 

âmbito da infância e da adolescência, tanto em relação aos sujeitos quanto em 

relação aos materiais didáticos usados. (Rosemberg, 1987; Gonçalves, 1987; 

Cunha Jr., 1987; Pereira, 1987; Lopes, 1987).  

Pereira (1987) traz, já nesse ano uma discussão sobre a identidade étnica 

e socialização da criança negra. O autor apresenta a construção social da 

identidade como um processo múltiplo, no qual a personalidade da criança vai se 

formando em sistema de relações. Nesse sistema de relações vão 

progressivamente sendo configuradas um conjunto de identidades particulares, 

nem sempre livre de contradições, entre estas as identidades: sexual, etária, 

geográfica, de classe, de gênero, étnica e a identidade nacional.  

É o mesmo autor chama atenção para a particularidade do ser criança e 

negra, pois segundo o mesmo autor, a configuração das diversas identidades 

compõe estruturas organizacionais particulares que localizam contextos 

específicos, ou seja, no decorrer da trajetória dos Movimentos de Mulheres 

percebeu-se que a perspectiva do ser mulher branca e ser mulher negra possui 

algumas diferenças específicas produzida pelos contextos históricos étnicos de 

um e outro grupo. De forma similar, ser criança negra no Brasil coaduna as 

problemáticas da infância acrescidas das particularidades sócio-históricas e 

político-culturais de fazer parte da população afrodescendente brasileira.  

Nesse sentido, Pereira aponta em seu artigo, as desigualdades de 

atendimento da demanda e da qualidade do atendimento para crianças em idade 

de educação infantil e ensino fundamental que são afrodescendentes. Ele 

articula o fator étnico ao fator econômico, salientando, no entanto, que mesmo 

quando este segundo é superado, o espaço escolar ainda teria empecilhos para 

a criança afrodescendente, seja dificultando o seu ingresso nesses espaços 

educacionais com estruturas mais qualificadas, seja na forma de lidar com essa 

criança no cotidiano.  

Um segundo texto desse caderno trata da relação identidade étnica, cultura 

e educação cuja autora (Teodoro) compreende a construção de identidade a 
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partir das interações dos contextos sociais, mediados pela cultura, pelo ensino e 

pela educação. Discute essa relação a partir da categoria: identidade e 

educação, no qual mostra o lugar dos diferentes contextos sócio-culturais como 

espaços educativos (família, rua, bairro, escola e seus materiais e relações, 

meios de comunicação, etc) na formatação contínua dessa identidade; o desafio 

de se trabalhar com as diferenças em um contexto histórico de origem 

etnocêntrica, de colonizado-colonizador, o discurso sobre o outro; o lugar da 

semântica nessa constituição identitária, ou seja, as relações entre linguagem, 

pensamento e conduta. É nesse item que a autora explicita o lugar dos materiais 

pedagógicos e os referenciais humanos como elementos constituintes de 

posturas identitárias. Nesse sentido, já em 1987, temos textos que indiciam um 

papel importante por parte do contexto educacional na definição identitária do 

sujeito criança. Um exemplo dado pela autora nos deu o gancho para uma 

atividade aplicada no campo da presente pesquisa. A autora detalha a 

importância da representatividade identitária nos materiais didáticos – imagens 

de negros das mais diversas tonalidades de pele, de expressões culturais das 

mais diversas origens -, bem como desses diferentes sujeitos de etnias diversas 

exercendo as mais diversas ocupações na sociedade.  

Um outro artigo trata da ‘Indecisão dos pais face à percepção da 

discriminação racial na escola pela criança’, de Cunha Jr (1987), que a partir de 

estudo realizados com famílias negras da Cidade de São Carlos –SP investiga a 

ocorrência de discriminação racial na escola e as estratégias de orientação e 

solução tomadas pelos responsáveis em relação a isso. Entre os resultados do 

estudo, o autor aponta o silêncio como reação, o descrédito em relação à 

criança, a minimização da importância do fato, a instrução à criança na resposta 

a dar. E ao mesmo a insegurança quanto à capacidade da criança em lidar com 

isso e reclamar na escola, duvidando dos resultados obtidos. Segundo o autor, 

essa última atitude, de enfrentamento, presente na minoria dos entrevistados, foi 

encontrada, predominantemente, no grupo por ele denominado de pretos velhos 

urbanos31, famílias negras com um sentimento e uma vivência de grupo 

identitário. O trabalho aponta a necessidade de se ter investimento de formação 

do olhar e do pensamento de profissionais da educação, mas também das 

famílias, que como grupo social de origem se constitui também em sujeito 

coletivo essencial na configuração das identidades da criança.  

                                                 
31 Segundo o autor “pretos velhos urbanos” são as famílias negras mais antigas da 
cidade e que têm como prática de vida a valorização das suas raízes africanas e das 
suas identidades negras.  
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 Além de mais alguns textos sobre educação e identidade (Lopes, 1987; 

Barbosa, 1987), o Caderno 63, da Fundação Carlos Chagas traz um apanhado 

de artigos e debates que já indiciavam nesse final dos anos oitenta um 

panorama questionador sobre o papel das práticas escolares e seus elementos 

materiais e simbólicos na constituição identitária do sujeito criança. Entre eles 

encontram-se os artigos e debates acerca dos diagnósticos de desigualdades no 

sistema escolar; propostas e experiências de implantação de currículo; análise e 

propostas em relação ao livro didático e relatos e avaliação de experiências 

educacionais.  

  Os ‘Cadernos do Núcleo de Estudos Negros (NEN)’, de Santa Catarina, 

com oito volumes publicados entre 1997 e 2002, trazem trabalhos que tratam de 

identidade negra e educação, das práticas referentes à diversidade brasileira 

(étnica, regional e de gênero) em diferentes áreas disciplinares. A origem 

regional de seus autores, assim como o campo nos quais foram realizadas as 

pesquisas são diversas, abrangendo do norte ao sul do país, possibilitando uma 

visão das problemáticas tratadas em diferentes contextos do país.  

Trindade (1994) discute o racismo na escola e mostra como o olhar sobre 

si mesma, no caso das crianças negras, impregna–se do racismo, contribuindo 

para a própria inferiorização e despontencialização da auto-estima dessa 

criança.  

Kappel (2003) ao realizar um estudo sobre a situação da criança no quadro 

sócio-demográfico brasileiro analisa, a partir de dados da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra Domiciliares) e resultados dos Censos escolares, as 

desigualdades nos aspectos da saúde, da situação econômica e de modo 

especial no atendimento da criança na educação infantil. A autora aponta, ao 

tratar sobre a taxa de escolarização das crianças de zero a seis anos, a menor 

incidência desse atendimento para os segmentos da população 

afrodescendente, tanto no grupo de zero a três anos, quanto no grupo de quatro 

a seis anos. Tece ainda, a partir dos dados utilizados, considerações que vão de 

encontro à imagem de infância romantizada indicando que lugar esta criança 

ocupa e que perspectiva tem na sociedade atual, com suas contradições. Entre 

essas contradições direciono o olhar para a especificidade da criança 

afrodescendente na vivência dessa identidade étnica no espaço da escola. A 

partir desse olhar pergunto: qual o lugar dessa criança afrodescendente que 

compõe o conjunto de sujeitos que é citado como sujeito dos objetivos dessa 

escola?  
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Parece necessário refletir sobre o caráter político da prática pedagógica e 

entender que papel ela desempenha na formação dos sujeitos. Meu 

entendimento é de que sua função não se resume à transmissão do saber 

formal, mas, sobretudo na produção da cultura, que ultrapassa esse saber formal 

e abrange sentidos mais amplos, modelos comportamentais, valores, sentidos, 

concepções de vida e de mundo. A escola, como veículo de produção do saber 

que fomenta o fazer cotidiano, atua sustentada em ideologias embasadas na 

visão de mundo e de ser humano dos diversos membros da sociedade. Nessa 

diversidade que a compõe, uma concepção hegemoniza-se, muitas vezes 

imbricada nos reducionismos culturais, que se processam e se reproduzem na 

escola através das interações e práticas cotidianas.  

Para a população afrodescendente, a escola tem, de modo geral, se 

constituído em um veículo cujo acesso tem sido parcialmente negado. 

Evidências desse fato têm se constituído em argumentos para desmistificação 

do mito da democracia racial brasileira. As estatísticas oficiais, além de um 

número significativo de pesquisadores, dão conta do caráter étnico da 

desigualdade brasileira (Paixão, 2000; Gonçalves, 2000; Ribeiro, 1999; 

Gonçalves & Silva, 1998; Valle e Hasenbalg, 1992).  

O caráter étnico da desigualdade social brasileira é apontado por Paixão 

(2003) a partir dos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística): Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio) de 

1997, há uma diferença significativa entre as taxas indicadoras de IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano); diferença essa expressa nos seguintes dados: taxa 

da alfabetismo para a população branca em 1997 era de 91%, enquanto a da 

população afrodescendente era de 78%. A taxa de escolaridade da população 

branca ficava em 82% e da população afrodescendente, 73%.  

Alguns autores têm apontado a relação entre a forma como a escola lida 

com a diversidade dos seus sujeitos em suas práticas e a reprodução da 

desigualdade social brasileira. Isso inclui a dualidade qualitativa dessa escola na 

perspectiva das classes sociais, mas indicia também possibilidades de fatores 

intra-escolares relacionados a possíveis tratamentos inferiorizantes de negação 

identitária, ou de silenciamento e não representatividade que, segundo trabalhos 

de pesquisa existentes atingem esses sujeitos no contexto escolar. São 

procedimentos educativos sustentados pela cultura do racismo em sala de aula, 

como nos informam Cavalleiro (2000) Lima (2000); Silva (1999); Trindade 

(1994); Gonçalves (1985).  
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Um exemplo dessa relação da criança afrodescendente na escola é trazido 

por Gonçalves (1985, p.318, grifo do autor) que afirma que: 
educar criança negra pressupõe, entre outras coisas já analisadas, quebrar o 
silêncio que a cerca.Tarefa difícil, à medida que o silêncio manifesta-se como ritual 
pedagógico e como tal impõe-se a todos os membros da escola, sem exceção, 
embora o ato de ‘silenciar’ tenha para cada um significados diferentes.  

 
 

A trajetória de luta dos Movimentos Sociais Negros e de educadores 

engajados na luta por uma política educacional igualitária tem encampado à 

reivindicação por uma ampliação qualitativa da educação a implementação que 

contemple a demanda da população afrodescendente. Ela inclui tanto as 

condições estruturais/ materiais do sistema educativo, quanto a resignificação 

curricular da escola. Essa resignificação curricular vincula-se às concepções de 

mundo, de conhecimento, de cultura e de ser humano, trabalhadas na prática 

pedagógica.  

Nesse sentido, as pesquisas que abordam a problemática da 

afrodescendência e currículo, do racismo no cotidiano escolar e da trajetória 

afrodescendente no sistema educacional apontam que o sentido “estésico”32, 

construído pelo racismo brasileiro em relação a tudo que remete à 

ancestralidade africana tem subtraído a valorização dos repertórios culturais 

afrodescendentes brasileiros. Em conseqüência, atribui-se de inferioridade 

intelectual, cultural, social humana aos afrodescendentes, no pensamento social 

e no imaginário popular; sentidos que se refletem nas possibilidades 

educacionais e sociais destes. E o contexto da escola, espaço polifônico de 

criação e recriação de sentidos torna-se fértil campo de reprodução e 

transformação dessas relações. Cabe aos sujeitos envolvidos nesse espaço 

buscar o entendimento do lugar do currículo nas práticas da escola, onde 

fazeres e relações se entrelaçam numa relação com a didática e se constituem 

em foco de intervenção das iniciativas voltadas para a construção de práticas 

pluriculturais. Segundo Apple (1994, p.59) 
O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 
modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte 
de uma ‘tradição seletiva’, resultado da seleção de alguém, da visão de algum 
grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos 
e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 
povo. 
 

                                                 
32 Segundo Sodré, a questão do racismo brasileiro, direcionado aos afrodescendentes, 
não se vincula apenas ao estético (físico), mas se concentra em um sentido estésico, 
vinculado ao sentido negativo atribuído a tudo que tem relação com a África. O que 
ilustra nossa percepção do sentido de cultura menor, de conhecimentos menores, 
atribuídos aos repertórios afrodescendentes.  
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Nessa linha, Santomé (1998), ao discutir os conhecimentos culturais na 

escola, aponta a existência de um “currículo de turistas” e o caracteriza pela 

forma como a diversidade é tratada, com as seguintes características: 

trivialização, ou seja, o tema é banalizado, tratado de forma superficial; como 

recordação, isto é, pela escassez de material didático para estudo repete os 

mesmo dados como se os sujeitos desses repertórios culturais fossem estáticos 

no tempo e espaço; na lógica do “dia de...”, quando o tema fica restrito a uma 

única data em que se aborda o assunto; como estereotipia, característica pela 

qual as situações, imagens e textos que explicam as situações de marginalidade 

baseada em deformidade e estereotipia são apresentadas como verdades; como 

a tergiversação, ocultação da história e das origens das populações 

marginalizadas e a construção de explicações naturalizadas de sua inferioridade 

genética, maldade inata, costumes selvagens e bárbaros, etc., com a 

psicologização das questões raciais e sociais.  

Esta tendência também aparece em muitos dos trabalhos apresentados 

nas oito coletâneas dos Cadernos da Série Pensamento Negro em Educação33, 

editados pelo Núcleo de Estudos Negros (NEN), que, no entanto, se constitui em 

um material muito rico, que traz além desses aspectos trabalhos com 

experiências de possibilidades multiculturais. Essa coletânea é formulada, na 

maioria dos trabalhos, a partir de pesquisas acadêmicas realizadas nos 

diferentes estados brasileiros, e apontam, principalmente, como a inferiorização 

construída pelo pensamento e práticas racistas no Brasil se constituem em 

entraves no desenvolvimento educacional das (os) afrodescendentes, passando, 

principalmente, pelo seu currículo, aqui tomado no conjunto de conteúdos, 

materiais e relações processadas no cotidiano escolar, currículo este social, 

cultural e ideologicamente definido.  

Embora em minoria, alguns desses trabalhos enfocam as iniciativas das 

diferentes instâncias dos Movimentos Sociais Negros pela Educação de 

interesse da população afrodescendente.  

Entre os trabalhos discutidos nas obras citadas, destacamos a pesquisa de 

Ribeiro (1999) sobre as perspectivas educacionais dos afrodescendentes da 

                                                 
33 Os cadernos da Série Pensamento Negro em Educação, foram editados pelo Núcleo 
de Estudos Negros – NEN, entidade do Movimento Negro de Santa Catarina, em projeto 
financiado pela Fundação FORD, no período de 1997 a 2002. Os oito números editados 
tiveram os seguintes temas: 1 – As idéias racistas, os negros e a educação; 2-Negros e 
currículo; 3-Os negros, os conteúdos escolares e a diversidade cultural , 4-Os negros, os 
conteúdos escolares e a diversidade cultural II; 5- Educação popular afro-brasileira e; 6-
Os negros e a escola brasileira; 7-Negros, território e educação; 8- Multiculturalismo e a 
pedagogia multirracial e popular.  
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Comunidade do Trilho, no Ceará. Resultado da pesquisa de mestrado da autora, 

o trabalho tem início com uma contextualização do caráter excludente da 

educação escolar no Brasil, compreendendo o período escravista até a 

atualidade, situando os instrumentos dessa exclusão, quantitativa e qualitativa, a 

partir do campo da pesquisa – a Comunidade do Trilho - nos seguintes fatores: 

etnocentrismo dos currículos escolares que tem cerceado a presença das 

culturas afrodescendentes em seus conteúdos e práticas, situação estendida aos 

livros didáticos e demais materiais usados no cotidiano escolar, que minimizam e 

deturpam a história e os repertórios das culturas de matrizes africanas. Ao falar 

do livro didático como recurso das práticas a autora destaca o trabalho de Ana 

Célia da Silva (1987)34 que aponta como a ideologia do branqueamento e da 

democracia racial influi e se manifesta na prática em sala de aula, e quão 

negativo isso se torna para uma educação democrática, emancipatória, 

desconstrutora das desigualdades historicamente sedimentadas. Ao reproduzir 

as concepções minorizantes dos repertórios culturais afrodescendentes (aqui 

entendidos como referenciais e fatos históricos, as manifestações culturais e 

religiosas, referências lingüísticas, potencial e produção intelectual e a própria 

imagem dos (as) afrodescendentes) essa prática educativa prejudica a auto-

estima e despotencializa as possibilidades de alunos (as) afrodescendentes.  

 O trabalho de Aguillera (1998) trata sobre a questão da desvalorização da 

influência africana na Língua Portuguesa e o de Santos (1998) sobre história e 

afrodescendência, ambos tratando também sobre a forma como a participação 

afrodescendente na história oficial é deturpada e seu conhecimento ignorado na  

educação formal, inserindo o lugar do livro didático nesse contexto.  

O trabalho de Cavalleiro (2000), também resultado de pesquisa de 

Mestrado em Educação, versa sobre racismo, preconceito e discriminação na 

escola. Realizado em escolas de educação infantil da cidade de São Paulo, o 

estudo aponta como elementos expressivos desse racismo na escola, entre 

outros: o universo semântico pejorativo e a distribuição desigual de afeto em 

relação à criança afrodescendente, bem como o material pedagógico, que nega 

e inferioriza as identidades e os valores culturais de origem africana. 

 Na mesma linha seguem os trabalhos de: Néri da Silva (1999), Lima 

(2000), Silva (1999) e Brito (1998). Esta última se refere ainda ao trabalho de 

Gonçalves (1985) destacando o silêncio como ritual pedagógico, que exclui a 

                                                 
34 Essa obra é fruto da dissertação de Mestrado em Educação da autora que no ano de 
2001 defendeu tese de doutorado re-avaliando a questão da afrodescendência no livro 
didático e apontando os avanços que a questão apresenta. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

81 

 

história de luta dos afrodescendentes, impondo um ideal de ego branco, 

“folclorizando” a cultura negra ao tempo em que mantém um discurso de 

igualdade.  

Os trabalhos aqui destacados compõem apenas uma parcela do que o 

conjunto de pesquisas sobre a temática afrodescendente tem apontado: a 

existência de um rico conjunto de repertórios culturais afrodescendentes 

silenciados, negados e ignorados na educação escolar dos diversos estados 

brasileiros, práticas que têm sustentado a cultura do racismo e dificultado o 

desenvolvimento educacional e social dos afrodescendentes.  

No campo da formação de professores, destacamos alguns dos trabalhos 

que têm apontado uma crescente preocupação no campo das práticas e 

formação de professores com a questão das diferenças ou da diversidade 

étnico-cultural. Nesse sentido Canen (2003) chama a atenção para a Lei 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003, que estabelece a “inclusão da temática história e cultura 

afro-brasileira” no Ensino Fundamental e Médio. Contextualizando essa iniciativa 

no campo das propostas multiculturalistas, ela discute a problemática da 

construção e vivência das identidades afrodescendentes e, principalmente, 

aponta para a instrumentalização dos profissionais de educação no tema tratado 

como premissa fundamental para o resultado efetivo do objetivo a que se propõe 

a lei.  

Em outro texto, de 2001, Canen já havia destacado o desafio inadiável de 

se pensar propostas antidiscriminatórias para o currículo e para a formação de 

professores, atentando para o fato de que o desafio se encontra não só na 

questão do racismo na sociedade brasileira, mas na dificuldade de se pensar a 

identidade afrodescendente no Brasil como forma bem delineada, tendo em vista 

as tensões e ambigüidades que vicejam nesse campo.  

Outra reflexão significativa sobre a diversidade étnica, as práticas e a 

formação de professores é trazida por Pahim Pinto (2002). A autora aponta o 

fato de que, embora a reflexão sobre as diferenças étnicas venha há muito 

sendo cogitada por estudiosos, esses são, na sua maioria, pesquisadores (as) 

da área de relações raciais, ou seja, do ponto de vista de transversalidade, a 

temática ainda é muito incipiente no campo da educação. A autora salienta que 

desde o inicio do século XX o Movimento Negro vem refletindo sobre a educação 

sob essa perspectiva de incorporação das demandas étnico-raciais, destacando 

a grande incidência de candidatos negros (as) que enviaram projetos para o 
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Concurso Negro e Educação35 em contraposição às produções nos espaços 

acadêmicos legitimados, nos quais essa temática praticamente ainda é 

ignorada36. A autora aponta essa ausência tanto nas revistas especializadas que 

publicam artigos na área da formação de professores quanto no GT (Grupo de 

Trabalho) da ANPEd (Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em 

Educação) desse mesmo tema (André, 1999 apud Pahim Pinto, 2002). Canen 

discute ainda os indicativos e obstáculos no tratamento das questões étnico no 

campo da formação de professores, chamando atenção para o fato de que não 

basta informar o professor dessa necessidade, sendo necessário incluí-la no 

projeto político da escola, ou seja, esta é uma questão que requer um repensar 

da escola enquanto espaço de formação, repensando seus objetivos e 

princípios.  

Por outro lado, autoras como Gonçalves e Silva e Gomes (2002) e Luz 

(2000) trazem algumas experiências de tratamento da diversidade cultural nas 

práticas escolares que anunciam que nesse campo, como em todos os espaços 

nos quais a rica pluralidade humana se insere, os sujeitos se encontram 

cotidianamente construindo possibilidades de uma outra lógica de vivência e 

convivência.  

É no contexto dessa produção que se situa a presente pesquisa, tentando 

ler nas linguagens do micro-espaço cotidiano da escola as práticas que 

engendradas pelos sujeitos desse contexto, que se anunciam como 

possibilidades em curso de uma relação mais respeitosa e humanamente 

benéfica para todos e todas.  

Nessa perspectiva, especialmente os conceitos de infância, etnia, 

identidades afrodescendentes, afrodescendência e práticas de valorização da 

pluralidade étnica serão referências para análise das observações e entrevistas; 

análise esta apresentada nos capítulos seguintes.  

 

 
                                                 
35 O II Concurso Negro e Educação, do qual a autora do artigo fez parte como membro 
do comitê de seleção e acompanhamento, é um concurso atualmente em sua terceira 
versão, sendo que o primeiro ocorreu em 1999, o segundo em 2001. Promovido pela 
ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e pela Ação 
Educativa, com apoio da Fundação Ford objetiva fomentar as pesquisas sobre a 
temática Negro e Educação, bem como a formação de novos pesquisadores nessas 
temáticas. Nesse segundo concurso houve, segundo a autora 137 projetos inscritos, dos 
quais 101 de pessoas que se identificaram como negros (as).  
36 A autora se refere a levantamento de artigos feita pela mesma em 1997 sobre a 
formação de professores em revistas especializadas de educação, objetivando ver em 
que medida as questões étnico raciais e seus desdobramentos se inserem nas reflexões 
desse campo.  
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3. A Escola e os Sujeitos das Relações Cotidianas 
 
É preciso levar em consideração a singularidade do ser humano e, ao mesmo 
tempo, respeitar a diversidade e as semelhanças. (Charlot, 2005, p. 4) 

 
 
Neste capítulo apresento o campo da pesquisa. Inicio com a 

contextualização ampla desse campo, situando a escola no âmbito municipal em 

que se insere. Em seguida apresento a escola, aspectos da sua estrutura física, 

administrativa e pedagógica. Também nesse capítulo se encontram a descrição 

da trajetória metodológica e a caracterização dos sujeitos centrais da pesquisa.  

 
 

3.1. O Macro-contexto do Campo de Pesquisa 

 
Duque de Caxias, município do Estado do Rio de Janeiro, no qual localiza-

se a escola pesquisada, situa-se na região da Baixada Fluminense, possuindo 

uma população de 778.000 habitantes e uma área de 468,37 Km² , segundo o 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE, 2000). 

A Baixada Fluminense hoje é formada por 14 municípios (Belford Roxo, 

Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e 

Seropédica), sendo que o Município de Duque de Caxias é o segundo entre eles 

em população e área geográfica.  

Os dados do IPAHB (Instituto de Pesquisas e Análises Históricas e de 

Ciências Sociais da Baixada Fluminense), apontam que o povoamento da 

região, hoje ocupada por Duque de Caxias, nasceu em uma área doada pelo 

Governador Geral Estácio de Sá, em 1565, a vários sesmeiros, dentre os quais 

encontrava-se Cristóvão Monteiro, beneficiado com uma expressiva faixa de 

terra às margens do Rio Iguaçu. Foi nessas terras que foi iniciado a colonização 

no Vale do Rio Iguaçu, na fazenda São Bento, que teve sua origem nas terras 

doadas pela Marquesa Ferreira, viúva de Cristóvão Monteiro, ao mosteiro de 

São Bento, em 1596. 

Nesse local os monges Beneditinos fizeram erguer inicialmente uma capela 

dedicada a Nossa Senhora das Candeias. No século XVIII as terras passaram 

para as mãos da irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 

sendo que aí também ficava a sede da grande fazenda de São Bento, cuja 
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principal atividade econômica era a produção de farinha de mandioca e de 

tijolos. 

No período colonial a região de Caxias foi grande produtora de açúcar. 

Chegou a dispor de 14 embarcadouros, inclusive no Rio Sarapuí, que dava 

acesso à residência de Dona Domitila Castro, a Marquesa de Santos, local hoje 

denominado Vila São José. Embora a atividade econômica que ensejou a 

ocupação do local tenha sido o cultivo da cana-de-açúcar, o milho, o feijão e o 

arroz tornaram-se, também, importantes produtos auxiliares durante esse 

período.  

Com ciclo da mineração a região torna-se ponto obrigatório de passagem 

das pessoas que se dirigiam para a região das minas ou de lá regressavam. 

Como as estradas eram precárias e perigosas, o transporte através dos 

rios passa a ser o mais usado. Os rios da região, integrados com a Baía da 

Guanabara, faziam do local um ponto de união entre esta e os caminhos que 

subiam a serra em direção ao interior. O Porto da Estrela foi o marco mais 

importante deste período. À sua volta, cresceu um arraial que no século XIX foi 

transformado no Município de Nova Iguaçu.  

Apesar da decadência da mineração, a região manteve-se ainda como 

ponto de descanso e abastecimento de tropeiros, como local de transbordo e 

trânsito de mercadorias. Até o século XIX, o progresso local foi notável. 

Entretanto, a impiedosa devastação das matas trouxe, como resultado, a 

obstrução dos rios e conseqüente transbordamento, o que favoreceu a formação 

de pântanos. Das águas paradas e poluídas surgiram mosquitos transmissores 

de febres. 

Muitos fugiram do local que, praticamente, ficou inabitável. As terras antes 

salubres e férteis cobriram-se de vegetação própria dos mangues. Em 1850, a 

situação era calamitosa, pois as epidemias surgiram, obrigando senhores de 

engenho a fugir para locais mais seguros. O número de mortos nestas 

freguesias, segundo Matoso Maia Forte (IPAHB, 2005), dizimou dois terços dos 

escravizados empregados no serviço fluvial. As propriedades foram sendo 

abandonadas. A situação era de grande penúria e assim permaneceria ainda por 

algumas décadas. 

Em meados do século XIX, a Vila de Merity representava apenas um porto 

de escoamento de poucos produtos, dentre os quais a lenha e o carvão vegetal. 

A recuperação de Meriti começou a insinuar-se com o advento da estrada de 

ferro que levara tantas localidades ao ocaso – Estrela, Vila de Iguaçu, Porto das 

Caxias. Sob a égide da “maria-fumaça”, tudo se modificou.  
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Em 23 de abril de 1886 é inaugurada a Estrada de Ferro Leopoldina 

Railway, concessionária da “The Rio de Janeiro Northern Railway Company” – 

era a primeira concessão para uma estrada de ferro que, partindo diretamente 

da cidade do Rio de Janeiro, alcançava a região serrana de Petrópolis.  

A 28 de fevereiro de 1884 iniciou-se o trabalho para assentamento dos 

trilhos, o que levaria dois anos, até sua chegada em Merity (atual Duque de 

Caxias). 

A essas ferrovias seguiram-se outras de menor importância, mas que 

faziam ligações com ramais auxiliares e complementares às linhas principais. 

Elas surgiram em um momento em que a baixada não possuía estradas, apenas 

alguns caminhos carroçáveis que em tempos de chuvas eram intransitáveis. O 

meio de transporte comum era no lombo dos animais ou ainda através dos rios. 

A locomotiva passou a ser a melhor opção não só de passageiros, mas também 

para o transporte de mercadorias.  

A população cansada dos naturais isolamentos, das doenças ribeirinhas 

começa a mudar-se para as margens das ferrovias, principalmente nas paradas 

dos trens – onde se tinha água e lenha que serviam como fonte de energia para 

a locomotiva. Nessas paradas surgiam pequenas atividades de comércio, 

cortadores de lenha, carvoeiros e pessoas de serviços em geral. O crescimento 

rápido desta população fez destas paradas importantes estações que foram 

embriões dos futuros distritos de Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, Japeri, 

Merity, Belford Roxo, Pilar, Xerém e Estrela.  

Entretanto, o assoreamento dos rios causado pelo desmatamento, as 

febres palustres e o fim da escravidão apressaram a decadência econômica da 

Baixada, o que levou a população em busca do Rio de Janeiro ou de outras 

áreas produtoras para sobrevivência.  

A expansão urbana no século XIX se deu com a expansão das ferrovias e 

com a venda de terras, outrora fazendas, retalhadas em lotes e vendidas a 

preços baixos, para moradia ou transformadas em sítios para o plantio de 

laranjais. Foi um movimento estimulado pelo governo, bem como pela 

valorização dessa produção no mercado mundial. Pelos diversos distritos de 

Nova Iguaçu cultivaram-se laranjais que ocuparam os morros e as colinas, 

fazendo a riqueza dos chamados capitalistas da laranja. 

As oscilações do mercado mundial com as guerras, as técnicas impróprias 

para o cultivo e a valorização de terras para fins urbanos após o saneamento, 

formaram a decadência da citricultura nesta região, dando lugar às cidades 
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dormitórios de uma população que se deslocava para o Rio de Janeiro, 

diariamente, em busca do mercado de trabalho. 

O processo desenvolvimentista inaugurado com a revolução de 1930, a 

capitalização do campo, a seca no nordeste, a saída em massa do campo e a 

crise no sistema de parceria levaram ao êxodo rural. O inchaço populacional nos 

grandes centros urbanos e a exploração imobiliária pelo aumento constante do 

metro quadrado do solo na capital acaba empurrando grandes contingentes 

populacionais, para as terras da Baixada Fluminense. As fazendas fracionadas 

em sítios e chácaras com seus imensos laranjais e horti-fruti-granjeiros, 

transformam-se em áreas de loteamentos, de grilagem e ocupações irregulares. 

Freguesias viram distritos e estes em municípios. A Estação de Merity, com seu 

povoado em volta, torna-se o 8º Distrito em 1931, com o nome de Caxias, e São 

Matheus passa a ser o 7º Distrito com o nome de Nilópolis, todos 

desmembrados de Merity, que pertencia à Nova Iguaçu. 

O grande desenvolvimento pelo qual passava Merity foi o argumento do 

Deputado Federal Manoel Reis para propor a criação do Distrito de Caxias. 

Dessa forma, através do Decreto Estadual 2559 de 14 de março de 1931, o 

Interventor Federal Plínio Casado elevou o local à 8o. Distrito de Iguaçu. 

 Após o regime de exceção, o 8º Distrito emancipa-se ganhando status de 

Município, levando consigo São João de Meriti, que é transformado em seu 2º 

Distrito. São João de Meriti, não se conforma e em 1947, emancipa-se de Duque 

de Caxias e, na mesma lei, Nilópolis de Nova Iguaçu. 

Desse modo nasce o município de Duque de Caxias, através do Decreto nº 

1055, de 31/12/1943. Porém, somente em 1947, foi eleito o primeiro prefeito por 

voto popular, tendo a Câmara Municipal sido instalada no mesmo ano. O nome 

do município foi em homenagem ao Marechal Luís Alves de Lima e Silva, 

nascido em 1803 na Fazenda São Paulo, hoje chamada Taquara. 

Os dados estatísticos revelam que em 1.910, a população era de 800 

pessoas, passando em 1920, para 2.920. O rápido crescimento populacional 

provocou o fracionamento e loteamento das antigas propriedades rurais, naquele 

momento, improdutivas. Os anos 40 encontraram o distrito com uma população 

que já atingia a casa dos 100.000 habitantes. Nessa altura, já apresentava a 

característica de dormitório, pois a população concentrava sua atividade 

profissional no Distrito Federal daquela época. 

O Poder Executivo foi instalado oficialmente em 1o. de janeiro de 1944, 

quando o interventor federal Ernani do Amaral designou para responder pelo 

expediente da prefeitura o contabilista Homero Lara. Outras nove pessoas foram 
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designadas posteriormente para o mesmo cargo. O primeiro prefeito eleito foi 

Gastão Glicério de Gouveia Reis, que administrou a cidade de setembro de 1947 

a dezembro de 1950. Depois dele vieram também, pelo voto direto, 

respectivamente, Braulino de Matos Reis, Francisco Correa, Adolpho David, 

Joaquim Tenório Cavalcante.  

As eleições foram interrompidas com a decretação de Duque de Caxias 

como Área de Segurança Nacional pelo regime militar em 1971, tendo tomado 

posse o presidente da Câmara Francisco Estácio da Silva. A partir daí foram 

eleitos prefeitos pela chamada ditadura militar o general Carlos Marciano de 

Medeiros, os coronéis Renato Moreira da Fonseca e Américo Gomes de Barros 

Filho e o ex-deputado Hydekel de Freitas Lima. 

O município conseguiu a autonomia política oficial em 1985, com a 

reabertura política, tendo sido eleitos daquele ano em diante Juberlan de 

Oliveira, Hydekel de Freitas, José Carlos Lacerda, Moacyr do Carmo, José 

Camilo Zito dos Santos Filho e o atual prefeito, Washington Reis de Oliveira. 

A presença negra em Duque de Caxias tem sido historicamente marcante, 

sendo que produções acerca dessa participação apontam a região também 

como espaço de exclusão dessa população. Souza (2003) aponta como essa 

exclusão torna-se evidente nas poucas referências sobre os debates étnicos que 

se deram a partir dos anos 40 do século XX. A referida autora destaca as 

produções de Santos Lemos e de Solano Trindade, que focalizam a presença 

negra em Duque de Caxias no anos 50 e 60.  

Lemos (1967) apud Souza (2003) descreve o racismo em Duque de Caxias 

nas suas principais obras. Essas obras, embora de ficção, apresentavam, como 

disse o próprio autor, uma narrativa do que via em seu tempo. As principais 

foram as obras narrativas de memória da cidade nos anos 50 e 60, que forma 

“Sangue no 311”, de 1967; “O Negro Sabará”, de 1977; e “Donos da Cidade”, de 

1981.  

As tramas giram em torno de personagens negros que apresentam o 

contexto de racismo e desigualdade da época através de suas trajetórias.  

Os dados estatísticos, por sua vez, são também reveladores dessa 

presença negra, pois os dados do IBGE apontam que a população de Duque de 

Caxias, em 1955, era de 92.459 habitantes, sendo que destes 48.963 eram 

negros (21.177 pretos e 27.786 eram pardos) (IBGE, 1955, p. 69).  

O que chama atenção nos dados acima é que como disse Souza (2003) 

esse percentual de negros (as) pode ser bem maior do que o registrado, já que a 

ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial faziam e ainda fazem 
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com que muitos não se assumam como negros. Também é marcante a presença 

de negros(as) de cor preta (22,9 % da população e 43,25 dos negros). 

Souza (2003) também aponta uma das estratégias de busca de superação 

da condição de desigualdade que atingia predominantemente a população negra 

da região. Entre estas são apontadas as iniciativas assistenciais, religiosas ou 

políticas. Ela aponta ainda a presença de Solano Trindade, pernambucano que 

em 1943 passa a morar em Caxias onde em articulações com outros militantes 

políticos (maioria comunista) fundam o grupo ARCO e o jornal O GRUPO para 

visibilizar suas propostas em defesa de bibliotecas e escolas públicas, cursos, 

exposições, construção de um teatro e de um centro cultural. Também editaram 

uma revista chamada “Caderno da Cultura”. Foi nessa década ainda que, em 

decorrência da condição de pobreza da população negra e da vinculação da sua 

imagem à marginalidade, cria-se em 1949 o núcleo da “União Cultural Brasileira 

dos Homens de Cor (UCBHC)”, com biblioteca, assistência médica, odontológica 

e jurídica. O núcleo é composto por uma diretoria, uma subdiretoria em Tinguá e 

outra em Parada Angélica.  

A instituição organizava festejos, almoços, comemorações nas datas do 

calendário negro, atividades culturais de visibilidade para os artistas negros, 

ações jurídicas de defesa dos associados, concursos de beleza, entre outros.  

Souza (2003) destaca a figura de Solano Trindade como ícone da 

presença negra no município caxiense, como poeta negro e militante articulava a 

arte com a luta política encarando-a como instrumento valioso de afirmação de 

identidade, e esta como necessária no combate às estruturas injustas.  

Um outro destaque trazido por Souza é o papel de Joãozinho da Goméia, 

Babalaorixá baiano que veio para o Rio de Janeiro em 1943, tornando-se uma 

referência de popularidade da Baixada Fluminense, mantendo relações estreitas 

com diversas autoridades da época e tornando-se um grande benfeitor de Duque 

de Caxias.  

Souza (idem) coloca que segundo a revista “O Cruzeiro” em dias de festa o 

Terreiro de Joãozinho Goméia recebia mais de 6.000 adeptos do candomblé e 

que em seu sepultamento, em 1971 havia mais de 4.000 Filhos de Santo. 

Destaca-se ainda em sua trajetória a manutenção, a partir de 1952, de uma 

escola para 30 crianças da comunidade. Apesar de sua influência e ações não 

era bem visto pela maioria das famílias das elites locais, o que não é de 

surpreender, considerando o racismo que vigorava e ainda persiste e a sua 

condição de homem negro, homossexual e babalaorixá.  
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Duque de Caxias tem tido um significativo crescimento econômico nessa 

última década, graças, principalmente à instalação de empreendimentos na 

região, de modo especial a ampliação da REDUC (Refinaria de Duque de 

Caxias)35, o que, juntamente com outras indústrias a serem instaladas na região, 

injetarão no município US$ 3 bilhões (incluindo a vinda de novas indústrias de 

transformação), segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro (FIRJAN). Nos últimos quatro anos, o PIB (Produto Interno Bruto) 

caxiense cresceu 41,6% contra 6,8% do índice nacional. A previsão é de este 

cresça mais 25% nos próximos dois anos, com a vinda da fábrica Nestlé, 

International Business Park, Parque Tecnológico de Xerém e outros 

investimentos, fazendo com que o PIB atinja US$ 3,75 bilhões. 

O município ocupa o segundo lugar no ranking de arrecadação de ICMS do 

Estado do Rio de Janeiro, de acordo com Pesquisa da Fundação CIDE. 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 

município possui também o sexto maior PIB (Produto Interno Bruto 1999-2002) 

no ranking nacional e o segundo maior do estado do Rio de Janeiro.  

Apesar desses dados econômicos de destaque, os dados do IBGE também 

apontam que o nível de desigualdade na distribuição de renda é muito alto e que 

o acesso aos serviços essenciais ainda é muito precário. Isso é evidenciado 

também pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 2000, pois o 

município ocupa o 52o lugar nesse indicador.36 Segundo o Censo Demográfico 

de 1980 e 1991 (IBGE, 2000), o município apresentava um atendimento precário 

em relação ao saneamento básico, em seus três serviços essenciais 

(abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo). No que se refere ao 

percentual de domicílios com abastecimento de água com rede geral e 

canalização interna era de 37,3 % em 1980 e de 74,2% em 1991. Já em relação 

à coleta de lixo, percentual em 1991 era de 57%, ou seja, abaixo da média da 

Baixada Fluminense (55%) e de municípios como Nilópolis (93,6%) e São João 

do Meriti (66,4) e muito abaixo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(79,8%).  

Embora o crescimento econômico seja um dado apontado pelas pesquisas 

oficiais, o mesmo índice de desenvolvimento não foi alcançado em relação à 

                                                 
35 O crescimento econômico de Duque de Caxias está diretamente ligado à implantação 
da REDUC. A sua instalação, em janeiro de 1961, às margens da Rodovia Washington 
Luiz, trouxe riqueza ao município. Só de IPTU, Duque de Caxias recebe mais de US$ 3 
milhões. Com a refinaria vieram a Texaco, Shell, Mobil, Petroflex e muitas empresas 
derivadas de petróleo. 
36 O IDH leva em consideração a longevidade, escolaridade e renda.  
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qualidade de vida. Ainda se vê tanto a olho nu como nos dados estatísticos a 

desigualdade que fomenta a face da miséria em várias localidades do município, 

bem como a precariedade de serviços acessíveis no seu contexto. Os problemas 

apontados pelo IPAHB (Instituto de Pesquisas Históricas e Análises Sociais da 

Baixada Fluminense – RJ), de crescimento desordenado, loteamento sem infra-

estrutura é o que se observa em muitos bairros periféricos, a exemplo do bairro 

no qual se situa a escola pesquisada. Dados de pesquisa apresentada no XI 

Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP (Associação Brasileira de 

Estudos Populacionais), (2004), apontam que Caxias apresenta, em termos 

absolutos, uma das piores situações dentro da Baixada Fluminense no que se 

refere ao déficit de moradia, com índice de 7,7 %, que corresponde, em termos 

absolutos, a uma demanda de 12.600 unidades.  

Um dos possíveis fatores de ampliação da demanda de moradia tem sido o 

deslocamento da população dos grandes centros urbanos do Rio de Janeiro e de 

outros estados brasileiros, como aponta a série de reportagens do Jornal O 

Globo, denominado “Vida Severina” (Schmidt, 2005). Estas apontam o alto fluxo 

de migrantes para o Estado do Rio de Janeiro, sendo Duque de Caxias como 

uma das localidades de maior concentração desse fluxo. Foi apontado, inclusive, 

o alto índice da presença destes migrantes na comunidade na qual se situa a 

presente pesquisa, ocupando-se de atividades no aterro sanitário da localidade e 

vivendo em condições precárias (SCHMIDT, 2005).  

Segundo a ABEP (Associação Brasileira de Estudos Populacionais) essa 

precarização habitacional se deve às dificuldades de acesso ao mercado de 

trabalho e por isso ao mercado habitacional. Isso faz com que a população e o 

mercado habitacional informal empreendam alternativas de sobrevivência que 

levam à precarização das condições de moradia, seja através dos loteamentos 

clandestinos e irregulares, dos loteamentos sem infra-estrutura, das invasões, da 

favelização ou do adensamento. São as alternativas que se instalam na 

precariedade ou vazio das políticas públicas e atendimento às necessidades 

básicas da população.  

Em relação à saúde o atendimento no município é de aproximadamente 

900 habitantes por médico, segundo dados da Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias. (Duque de Caxias, 2005). O município possui três hospitais, um no 

centro do município e dois em bairros próximos. Também conta com um hospital 

estadual em um dos seus bairros e três postos 24 horas.  

Quanto ao atendimento educacional da população de 0 a 06 anos do 

município, que pela legislação de ensino é de responsabilidade municipal, a 
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demanda é muito grande, pois o atendimento é irrisório. (menos de 10% das 

crianças que ingressam no ensino fundamental passou pela educação infantil da 

rede pública), de acordo com os dados do Censo Escolar de 2003 (Brasil, 2003).  

Embora a educação infantil seja um direito da criança, o exercício desse 

direito no campo das políticas públicas no contexto em questão se encontra, 

ainda, bastante distante de sua concretização. Diante da grande demanda de 

vagas há a priorização do atendimento das crianças que com 7, 8 e até nove 

anos, ingressam na escola, com matrícula inicial no 2o ano do ciclo, em 

detrimento das crianças de menor idade. A rede de ensino segue, assim, lidando 

com a oferta mínima nessa idade, fator inclusive evidenciado pela organização 

das escolas da rede municipal em quatro turnos.  

A Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias está distribuída nos 

quatro distritos que compõem o município (1o. Distrito, que envolve a sede do 

município e os bairros adjacentes; 2o. Distrito, formado por Campos Elíseos e 

adjacências; 3o. Distrito, composto por Imbariê e adjacências e 4o. Distrito 

composto por Xerém e adjacências).  

Segundo documento da Secretaria Municipal da Educação (Duque de 

Caxias, 2004), a Rede Municipal de Educação do município em 2004 era 

composta por 131 unidades educacionais, sendo que destas, 12 eram creches 

(07 unidades de atendimento contínuo e 05 portais de crescimento, sendo que 

estes últimos são creches que atendem crianças subnutridas em forma de 

rodízio). 01 unidade específica de educação infantil (creche e pré-Escola) e 

turmas anexas de educação pré-escolar em duas escolas de ensino 

fundamental. As creches ‘Portais do Crescimento’ apresentavam como principal 

objetivo combater a subnutrição de crianças de zero a quatro anos nas áreas 

apontadas como as mais críticas no Município, sendo que o 1º. Distrito possui 

duas dessas unidades e um deles está no bairro no qual localiza-se a escola da 

pesquisa.  

As creches portais do crescimento diferem das demais unidades de 

educação infantil, principalmente por duas características: pelo foco na saúde, 

com o suprimento das necessidades nutricionais com acompanhamento médico 

nutricional e psicológico para as crianças e orientação aos responsáveis. A 

segunda característica é a rotatividade das crianças atendidas, pois como o 
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principal objetivo é o combate à subnutrição infantil37, quando essa condição é 

superada a criança é substituída por outra.  

Segundo documentos da Secretaria Municipal da Educação (Duque de 

Caxias, 1996) quanto à organização do ensino-aprendizagem, a Rede Municipal 

instituiu o trabalho com os ciclos de alfabetização desde 1994, sendo que entre 

as mudanças que essa nova organização trouxe estão: o período de três anos 

para que as crianças sejam alfabetizadas (1º, 2º e 3º ano do ciclo básico de 

alfabetização - ACBA) progressão automática do 1º para o 2º ACBA, sendo que 

do 2º para o 3º ACBA a criança pode ser retida apenas por faltas (freqüência 

inferior a 75%), substituição das provas de avaliação por relatórios semestrais de 

aprendizagem, nos quais as professoras descrevem os avanços que os alunos 

tiverem durante o semestre no campo sócio-emocional, cognitivo e biológico.  

No terceiro ano do ciclo básico de alfabetização (3ºACBA) a criança pode 

ser retida por aprendizagem ou promovida para a terceira série, passando a ser 

avaliada por provas a partir das quais são atribuídos conceitos.  

A Rede Municipal implantou a organização por ciclos e logo depois 

começou o trabalho de base para a reestruturação curricular (Duque de Caxias, 

1996).  

O movimento de reestruturação pedagógica da Rede Municipal de 

Educação de Duque de Caxias teve seu início a partir de 1993, com a pesquisa 

sobre evasão e repetência realizada nesse ano pela SME, culminando com o 

processo de elaboração do projeto político-pedagógico pelas unidades 

escolares. Em 1994 se fortaleceu o diálogo sobre planejamento curricular, 

diálogo que envolveu tanto a própria concepção de planejamento quanto os 

conceitos de currículo e avaliação. Essa foi a chave para o início efetivo do 

processo de elaboração do Projeto Político-Pedagógico das escolas que ocorreu 

durante a semana de planejamento curricular de fevereiro de 1995 (Duque de 

Caxias, 1995, 1996, 2002, 2004). 

A partir desse ano seguiu-se o processo de reestruturação curricular da 

Rede Municipal, trabalho que se consolidou a partir da definição dos 

pressupostos teóricos, em uma primeira versão de 1996 (Duque de Caxias, 

1996) e em uma segunda versão de 2002 (Duque de Caxias, 2002). Este 

processo culminou com a elaboração da proposta curricular em 2004, com 

assessoria de uma ampla equipe, que incluiu professores (as) pesquisadores 
                                                 
37 Segundo dados do Projeto Mutirão da Desnutrição Infantil, realizado pela Igreja 
Católica do bairro em parceria com a FASE (Federação de Órgãos para Assistência 
Social e Educacional), em 2003, 15% das crianças estavam com déficit nutricional. 
(Ibase, 2005).  
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(as) da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), conforme indica a 

proposta curricular (Duque de Caxias, 2004).  

Desse modo, a partir de 2002 foram trabalhados e sistematizados os 

pressupostos teóricos da nova proposta curricular, que envolveram os autores 

de fundamentação das bases filosóficas, sociológicas e didático-pedagógicas do 

currículo, metodologia de projetos, sócio-interacionismo e conhecimento escolar 

numa linha sócio-histórica.  

Em 2004 foram sistematizados os conhecimentos conceituais, atitudinais 

procedimentais e escolhidos os temas pluralidade cultural, linguagem e ética 

como os eixos estruturadores do currículo em movimento de reestruturação.  

Segundo a proposta em questão (Duque de Caxias, 2004): 
A organização através dos eixos estruturadores, anuncia o sistema de valores que 
se acredita deva constituir grande influência sobre o desenvolvimento do currículo. 
Os eixos devem estar presentes nas decisões acerca do conteúdo, do método, do 
tipo de sistema de cooperação entre as áreas de conhecimento a ser adotada 
(multi, interdisciplinar), no desenvolvimento de projetos e outras inovações geradas 
pelas realidades de cada escola. (Duque de Caxias, 2004, p. 34). 

 
   

Buscando assessoria e suporte teórico no sócio-interacionismo, a rede de 

ensino tem tentado implementar, como indicam as falas e os materiais coletados, 

a metodologia de projetos no seu processo de ensino aprendizagem. 

Denominado de “Escola em Movimento”, o processo de reestruturação 

curricular da rede municipal de ensino parece incorporar também as mudanças 

de curto prazo, como a definição de diretrizes para cada unidade definir seu 

projeto anual de trabalho. A partir dessas diretrizes, denominada de “Escola em 

Movimento”, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou as diretrizes para 

elaboração de uma proposta pedagógica para as unidades escolares através do 

“Projeto Gentileza gera Gentileza”; justificada na proposta de 2002, gravada em 

CD-ROM, da seguinte forma: 

 
Os orientadores pedagógicos e educacionais, reunidos para tratarem da proposta 
da Secretaria Municipal de Educação, julgaram oportuno tomar como ponto de 
partida o samba enredo da Grande Rio: “Gentileza gera Gentileza, o qual 
representou o povo duquecaxiense na Marquês de Sapucaí, servindo-se, assim, 
de respaldo e subsídio para a “Semana de Planejamento” das Unidades Escolares, 
através de suas mensagens de solidariedade, harmonia, fraternidade e gentileza. 
Contextualizar a Educação, dar a ela a identidade sócio-cultural e da comunidade 
ancoram a decisão da Secretaria Municipal de Educação em propor para 2002 o 
tema: “Crescendo com Gentileza”, como base das ações administrativo-
pedagógicas a serem implementadas.  
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Segundo texto do CD “Escola em Movimento – Crescendo com Gentileza 

(Duque de Caxias, 2002) a Secretaria Municipal de Educação pensou nesse 

tema para articular sua abordagem com a questão dos valores a partir da idéia 

das identidades, se referindo ainda à articulação dessa idéias a história de 

Gentileza38, poeta popular homenageado pelo samba enredo da Escola de 

Samba Grande Rio, de Duque de Caxias.  

Em 2003 a Secretaria Municipal de Educação propôs como diretriz para o 

projeto de trabalho das unidades escolares a continuidade do “Projeto 

Crescendo com Gentileza: construindo espaço de vida”. A justificativa volta a 

focalizar a proposta na questão dos valores, agora centralizando no tema 

“Cultura da Paz”, conforme se lê a seguir: 

 
Nós, Educadores e Educadoras da Rede Municipal de Ensino de Duque de 
Caxias, acreditamos ser possível dar continuidade ao Projeto Crescendo com 
Gentileza, desenvolvido em 2002, através de um trabalho mais consciente, 
reflexivo, dinâmico e comprometido, construindo um espaço de vida com 
dignidade, qualidade, igualdade, fraternidade, coletividade e gentileza, voltado 
para a Cultura da Paz (...). Na Educação, esta conquista se dá a partir de ações 
constantes de uma pedagogia da não–violência, questionando toda a prática 
educativa, buscando a combinação entre aquisição do conhecimento e afetividade. 
(...) A Escola, por sua diversidade, torna-se um lugar privilegiado, onde essa 
Cultura de Paz, com seus múltiplos aspectos, deve ser vivida, inserida no Projeto 
Político Pedagógico. (CD Escola em Movimento – Crescendo com Gentileza, 
2003). 

 
 

Em 2004, dando continuidade ao “Projeto Crescendo com Gentileza”, 

juntou-se o subtema “Por uma nova ética do ser humano”, centrando-se na 

relação do ser humano com o meio ambiente, numa proposta de formação para 

o desenvolvimento sustentável.  

Já em 2005, com a mudança na administração do município, havia muita 

expectativa por parte da escola (DC, p. 91) com os encaminhamentos 

pedagógicos e administrativos da nova equipe gestora da SME, já que o prefeito 

eleito foi da coligação opositora ao ex-prefeito. Também pesavam nessa 

expectativa o fato da escolha de diretores na Rede de Ensino se dá por 

indicação política. Expressava-se a preocupação por parte da maioria do corpo 

docente e de alguns responsáveis pelas crianças em relação à manutenção ou 

não da gestora da escola no cargo. Esse é um tema que requer uma reflexão 

mais profunda em um trabalho posterior, no que se refere às limitações da 

                                                 
38  
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superação de desigualdade em um contexto no qual a cultura organizacional da 

escola é refém da indicação político-partidária.  

É na primeira observação realizada em 2005, numa reunião da ETPA que 

a diretora apresenta a versão final da proposta pedagógica da rede, finalizada 

em 2004 (Duque de Caxias, 2004) dizendo que a orientação da nova equipe 

gestora da SME referendou a validade da mesma e que em virtude disso a 

escola deveria definir seu projeto de trabalho a partir das diretrizes da proposta. 

Também nessa reunião, bem como na 1ª reunião geral do ano de 2005 todos os 

presentes foram informados de que a manutenção da diretora no cargo estaria 

garantida até o mês seguinte e a partir daí não se sabia o que iria acontecer.  

Essa relação de dependência político-partidária no campo da gestão 

educacional é, segundo Paro (2002) um dos grandes entraves de 

democratização das relações e funcionamento das escolas públicas, cujas 

práticas e possibilidades ficam refém dessa relação política de interesses 

patrimonialistas.  

 
 
 

3.2. Aspectos da Estrutura Física, Administrativa e Pedagógica  

 
Os dados de caracterização da escola que foi campo da pesquisa foram 

obtidos através das entrevistas com os diferentes sujeitos do estudo (direção, 

ETP39, professoras e uma agente administrativa), além da leitura do Projeto 

Político - Pedagógico da Escola e da observação intensiva, registrada em Diário 

de Campo (DC).  

 

 

3.2.1. A escola e seu entorno 
 

A escola na qual foi realizada esta pesquisa localiza-se no 1o Distrito do 

município de Duque de Caxias – Baixada Fluminense e foi criada em 1993, 

sendo transferida para o prédio onde hoje funciona em 1996, pois até este ano 

funcionava em um local provisório.  

                                                 
39 Equipe Técnico-Pedagógica, que nessa Rede de Ensino é composta pelos(as) 
orientadores(as) pedagógicos(as) e pelos(as) orientadores(as) educacionais. A ação 
dos(as) primeiros se voltam prioritariamente para o trabalho das professoras e a ação 
dos segundos para o acompanhamento dos discentes.  
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A unidade escolar localiza-se no entorno do aterro sanitário em um bairro 

periférico do 1o. Distrito e seus educandos são, na grande maioria, moradores do 

bairro onde a escola está inserida; crianças de famílias de classes populares, de 

baixa renda, de maioria afrodescendente e com um número significativo de 

descendentes de nordestinos, segundo informações dos entrevistados sobre a 

caracterização do corpo discente e seus familiares, também presente no projeto 

político-pedagógico da escola. Schmidt (2005) em sua reportagem sobre 

nordestinos no Rio de Janeiro também aponta a presença marcante deste 

segmento regional na Baixada Fluminense, de forma marcante em Duque de 

Caxias e no bairro no qual localiza-se a escola pesquisada.  

De acordo com o projeto político-pedagógico da escola, a comunidade tem 

como principal fonte de sobrevivência o aterro sanitário, os serviços públicos 

prestados no bairro são deficientes, pois muitas ruas não são pavimentadas e 

não tem água encanada, o posto médico existente não possui especialidades e 

número de médicos é insuficiente para atender a demanda. 

 Segundo dados da prefeitura local (Duque de Caxias, 2004) o município 

teria em média um médico para 900 habitantes, porém no bairro onde se localiza 

a escola pesquisada somente as três escolas municipais e as duas unidades 

estaduais somam aproximadamente três mil alunos (Brasil, 2003) e o posto de 

atendimento com dois médicos (uma pediatra e um clínico) não atenderia essa 

média nem desses educandos e muito menos da população local. Ao analisar 

esse atendimento a partir dos dados trazidos pela pesquisadora Bastos e Araújo 

(1998) que dizem que este possui um contingente de 20.000 habitantes e dos 

dados do estudo da COEP/IBASE (2005) que apontam um contingente de 

aproximadamente 40.000 habitantes para este ano, esse atendimento médico 

torna-se ainda mais precário.  

Segundo Pinto (2004) a maior parte de sua população economicamente 

ativa encontra-se fora do mercado formal, sendo que a principal atividade 

econômica relaciona-se com o aterro, envolvendo tanto atividades de catação, 

comercialização e recuperação de recicláveis, como as atividades comerciais 

que atendem aos catadores e suas famílias. Bastos (1998) estima que 60% dos 

moradores vivem de atividades ligadas à comercialização de recicláveis.  

O Aterro Metropolitano do bairro, segundo a COEP/IBASE (2005) não se 

caracteriza como aterro sanitário, entre outras razões, por desenvolver atividade 

controlada de reciclagem. Segundo a referida fonte, recebe os resíduos sólidos 

dos municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, São João 

do Meriti e Queimados. O referido aterro vem funcionando desde 1976 como 
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vazadouro de lixo urbano administrado pela COMLURB (Companhia de Limpeza 

Urbana) e a partir de 1996, com a licitação aberta pela COMLURB, passa a ser 

operacionalizado pela Empresa Queiroz Galvão, que tem como objetivo 

contratual apresentar soluções técnicas para questões como a recuperação do 

manguezal, o tratamento do chorume e do biogás advindos do lixo, 

transformando o denominado “lixão” em um aterro sanitário.  

Foi, segundo a COEP, essa empresa quem iniciou o processo de 

credenciamento dos catadores, bem como de combate do trabalho infantil na 

atividade de catação do lixo, sendo que em 2001 o controle do aterro passa para 

a empresa EBEC e em 2002 para a S.A. Paulista, que controla da atividade, que 

possui estação de tratamento de chorume, praça de resíduos de saúde, rampa 

de carreta, onde trabalham catadores de depósitos e pró-cooperativados ou 

catadores soltos e a rampa de papel, papelão e caminhões de supermercado40. 

Coadunando-se com a idéia de predominância no bairro de relações informais 

de trabalho vem a pesquisa de Pinto apontando que 82,7% dos trabalhadores do 

aterro são temporários e apenas 17,3% são fixos. Isso tanto evidencia a 

precarização das relações de trabalhos na localidade como também a própria 

precarização das condições de vida da população como indiciam os exemplos 

que se tornam conhecidos no contexto da escola pesquisada.  

Quanto à parte cultural, segundo o PPP da escola, bem como relatos dos 

sujeitos da pesquisa, opções do bairro são escassas, pois não existem 

instituições de caráter cultural ou grupos culturais organizados. Assim, para ter 

acesso a alguma atividade cultural, tais como teatro, cinema, shows, 

apresentações, a comunidade tem que se deslocar até o centro do município. A 

atividade disponível aos jovens resume-se a um novo espaço para esporte 

disponível na quadra da nova escola (construída em 2003). Uma das formas de 

lazer para quem apresenta condições financeiras mínimas é deslocar-se de 

ônibus até o centro do município aos sábados ou domingos para a feira 

nordestina que lá se realiza, com forró, brincadeiras e comidas típicas.  

O número de escolas não atende as necessidades do bairro, faltam vagas 

para o 1º segmento do ensino fundamental, especialmente no 1ºACBA, e no 

ensino médio e a situação piora na educação infantil, pois o atendimento a esse 

nível de ensino restringe-se à nova Creche Portal do Crescimento e no momento 

                                                 
40 No período de realização deste trabalho o Jornal “O Globo” noticiou vários episódios 
de disputa judicial entre a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e a Prefeitura do Rio 
de Janeiro sobre o uso do acesso. A razão da contenda foi uma reivindicação da 
prefeitura de Duque de Caxias de pagamento de taxa por parte da prefeitura do Rio de 
Janeiro.  
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de finalização da coleta de dados deste trabalho, à  turmas avulsas em uma das 

escolas de ensino fundamental. A escola foco da pesquisa deixou de atender a 

educação infantil paulatinamente, assim como para isso se encaminha a outra 

escola nova que ainda oferece esse nível de ensino. A justificativa de priorização 

de educação para as crianças mais velhas por parte da SME, conta, segundo a 

diretora Ester com a concordância da ETP da escola, pois segundo a mesma 41 

se isso não fosse feito a escola não disponibilizaria nem uma turma para alunos 

novos, o que ampliaria a demanda para as crianças de seis e sete anos. Ester 

atribui essa demanda também ao alto índice de retenção existente no terceiro 

ano do ciclo de alfabetização.  

Segundo a diretora Ester e OP Lílian, a violência também parece fazer 

parte do cotidiano de muitas das famílias, o que se revela não só nos 

depoimentos dos funcionários da escola, mas em relatos das crianças, que são 

socializados pelas professoras nos momentos de Conselho de Classe e/ou 

Grupos de Estudo. A violência e a pobreza aparecem como elementos do 

cotidiano do alunado e suas famílias, realidade evidenciada nos depoimentos 

das crianças e dos profissionais sobre a violência e a pobreza, sobre o consumo 

de drogas no bairro, especialmente em algumas das suas localidades.  

Também existem alguns relatos referentes à precarização das relações 

familiares de muitas crianças da escola, um problema que, como mostram as 

pesquisas sobre violência, está presente em muitos espaços do estado do Rio 

de Janeiro e do Brasil.  

Segundo Assis et al (2004) um estudo domiciliar constatou que um em 

cada quatro jovens residentes no Rio de Janeiro, independentemente do estrato 

social a que pertençam, sofrem violência física na família. Segundo este  estudo, 

1,1% dos jovens das classes alta e média e 2,2% dos jovens de classes 

populares vivenciou ameaça ou foi efetivamente agredido com arma de fogo em 

suas famílias (Minayo et al, 1999). 

Outro estudo que investigou a violência física familiar entre jovens e 

crianças escolares de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, detectou a 

existência de problemas em 49,4% dos adolescentes na escola pública e 45,7% 

na escola privada (Assis, 1995). 

O abuso de drogas, gravidez precoce, fracasso escolar, delinqüência, 

suicídio, agressões escolares e entre pares e prostituição (Minayo et al, 1999), 

geralmente são situações sociais freqüentemente associadas à violência familiar. 

                                                 
41 Todos os nomes usados para identificar os sujeitos da pesquisa são fictícios, opção 
feita para preservar a identidade dos mesmos, já que concordei em não expôr-los  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

99 

 

Um fator complicador para a compreensão da violência e de suas conseqüências 

é o fato de que ela não se reduz a um conjunto de práticas objetivas, mas 

também engloba representações pessoais. Como dizem Minayo et al (1999) as 

percepções individuais e sociais da violência são elos cruciais na compreensão 

da gênese do problema. Uma vez que a violência se constitui no âmbito das 

relações humanas, passa, muitas vezes, a ser encarada como parte da natureza 

do ser humano. 

 Considerando os indícios anunciados passou a integrar nosso olhar a 

perspectiva de perceber como as crianças e as professoras sentiam a questão 

da violência nas relações dos sujeitos da escola, entendendo que as pesquisas 

citadas privilegiam a violência física; no entanto ao olhar para as práticas 

cotidianas e as relações entre seus sujeitos é pertinente perceber que outros 

tipos de violência podem estar sendo processadas nesse espaço. Nesse sentido 

também caberia buscar a compreensão de como os adultos da pesquisa em 

questão lidam com esses fatores em suas práticas.  

 

 

3.2.2. Atendimento e Corpo de Funcionários(as)  
 

A escola funciona em quatro turnos: das 7h às 11h; das 11h às 15h; das 

15h às 19h e das 19h as 22h30m. Atende crianças da educação infantil (04 e 5 

anos), do ciclo básico de alfabetização (a partir dos 6 anos), 3ª e 4ª séries e 

educação de jovens e adultos (no 4º turno).  

A escola dispõe de uma diretora (que atua principalmente nos três 

primeiros turnos – das 07h às 19h) e uma vice-diretora (com horário de 17h às 

22h), duas orientadoras pedagógicas e um orientador pedagógico (com 16h 

semanais cada uma), duas orientadoras educacionais (com 16h semanais cada 

uma), cinco auxiliares administrativas (uma em desvio de função), quatro 

serventes (apenas uma efetiva e três terceirizadas), quatro merendeiras (duas 

efetivas e duas terceirizadas), além de duas auxiliares de apoio (terceirizadas) e 

três porteiros (um em desvio de função, já que sua função seria de servente), 

três dirigentes de turno e duas auxiliares de turno.  

A escola contou, em 2004, com 33 professoras, sendo que oito atuam com 

aula extra em um segundo turno e uma com dupla matrícula também na mesma 

escola. Ao todo são 42 regências (33 pessoas mais a 2ª matrícula e as oito aulas 
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extras)42, sendo entre elas quatro atuam como dirigentes de turno, três como 

dinamizadoras da sala de leitura e duas como auxiliares administrativas em um 

dos turnos de atuação. Além dessas, há mais duas professoras licenciadas (uma 

em licença-maternidade e uma em licença médica).  

Das professoras da escola apenas duas são moradoras do bairro no qual 

localiza-se a escola. A OE43 Nilza e o OP Marco moram no centro do município 

de Duque de Caxias. As demais professoras, as demais orientadoras, a diretora 

e a vice-diretora são oriundas do município do Rio de Janeiro. Já todos os 

funcionários de apoio (serventes, merendeiras, auxiliares de turno, vigilantes, 

auxiliares administrativos) são da comunidade, a maioria contratada por uma 

firma terceirizada que presta serviços à prefeitura local. 

Esse quadro aponta duas possibilidades: do baixo índice de qualificação 

dos sujeitos do bairro, o que lhes reserva os lugares socialmente menos 

valorizados; e por outro lado, a concentração dos profissionais da rede que 

moram no município em escolas do centro da cidade. Um outro fator indicado na 

entrevista da OP Lílian é que o fato da escola localizar-se perto do aterro 

sanitário e de favelas fez com que algumas pessoas não quisessem trabalhar 

nela, como foi o caso dela, que quando chamada no concurso público para a 

função que exerce, após ser informada da localização da escola, pediu para 

trocar sua opção, o que já não foi mais possível. Apesar desse episódio, as 

pessoas que lá trabalham dizem gostar da escola e não ter pretensão de sair, 

como é o caso da OP Lílian, que diz que: “o que acontece é que as vezes 

quando não se tem referências pessoais sobre a escola, cria-se uma imagem 

negativa pela existência do lixão e da favela. Mas aqui é muito bom de 

trabalhar”. Também a Profª Pámela ao falar do se ingressa na escola diz ter se 

surpreendido com a qualidade organizacional da instituição, conforme podemos 

ver em seu depoimento:  
Olha, eu me surpreendi muito. Funciona tudo muito bem. Eu tinha uma visão de 
escola pública diferente. Eu trabalhei numa escola particular e tudo era 
amarradinho, cheio de exigências, muitos papéis... Eu achei que a escola pública 
não fosse assim. Fosse tudo muito largado e eu achei que aqui tudo funciona 
muito bem. (Profª Pâmela, entrevista individual, 02/09/2004, p. 2) 
 

 
Todas as professoras são concursadas e dezesseis delas trabalham na 

escola desde a sua fundação, sendo que destas quatro já trabalhavam quando 

                                                 
42 Ver quadro em anexo. Os nomes são fictícios como todos os demais que aparecem 
neste trabalho.  
43 A partir desse ponto do texto, a função também poderá denominada de OE, forma 
como é usualmente utilizada no cotidiano de escola pesquisada.  
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as aulas aconteciam na Igreja da comunidade. Essas professoras expressam 

orgulho em serem sujeitos que participaram da origem da escola: “Eu já vi muita 

coisa mudar por aqui. Venho desde a época da Igreja e vi a história do ciclo ser 

inventada; os relatórios antigos só de marcar; depois um que tinham folhas 

soltas e agora este e mais essa novidade agora”.(Profª. Dina, 3º. ano do ciclo).  

A maioria das professoras tem jornada dupla de trabalho e algumas ainda 

cursam universidade em um terceiro turno. Além das oito professoras que fazem 

dupla regência na própria escola, há mais onze que possuem matrícula em 

outras redes de ensino (sete em escolas municipais no Rio de Janeiro; uma na 

rede estadual, também no Rio de Janeiro e três em escolas particulares). 

Também as duas OP’s Lílian e Sílvia e a OE Cleide, dos 3º e 4º turnos são 

professoras na Rede Municipal do Rio de Janeiro e o OP Marco é diretor de uma 

escola estadual no município do Rio de Janeiro.  

Essa realidade do acúmulo de atuações do profissional de educação é um 

dos fatores que se encontram no bojo das discussões sobre a precarização das 

condições de trabalho na educação. A ampliação da desvalorização salarial e 

das mazelas sócio-econômicas na sociedade brasileira tem sido um agravante 

para as estafantes jornadas aos quais o profissional de educação se submete 

para sobreviver. (Bastos, 2001; Paro, 2002) 

Em 2004 a escola funcionou com 33 turmas, com um total de 

aproximadamente 1.000 (um mil) alunos, sendo nove turmas em cada um dos 

turnos diurnos e seis turmas no quarto turno. Esse contingente em 2004 foi 

formado por: duas turmas de Educação Infantil, duas do 1º ano do ciclo, quatro 

do 2º ano do ciclo e nove do 3º ano do ciclo, seis de 3ª série, quatro de 4ª série e 

seis turmas de Educação de Jovens e Adultos. Já em 2005, essa configuração 

mudou com o aumento do número de turmas do 3o. ano do ciclo e a não oferta 

de turmas de educação infantil.  

Embora tenha realizado observações no primeiro e segundo turnos, foi no 

primeiro turno em que centralizei a observação no ano de 2004 por ser este 

turno que concentra a maior parte de crianças com idade focada nessa 

pesquisa, ou seja, no primeiro turno são matriculadas as crianças menores com 

uma concentração dos anos do ciclo. Já no primeiro semestre de 2005 a 

observação se estendeu também para o segundo turno pelo fato de uma das 

turmas centrais da pesquisa (a turma 3, da professora, Pâmela), que em 2004 

estava no primeiro turno ter passado para o segundo turno.  

Assim, o 1o. turno funcionou em 2004 com nove turmas, sendo: uma turma 

de Educação Infantil (quatro e cinco anos), uma de 1º ano do ciclo, três de 2º 
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ano do ciclo e quatro de 3º ano do ciclo. Já no 2º turno funcionou: uma turma de 

Educação infantil (4 e 5 anos), uma turma de 1º ano do ciclo, uma do 2º ano do 

ciclo , quatro do 3º ano do ciclo e 2 turmas de 3ª série.  

Em 2005, o quadro do primeiro turno contou com: duas turmas do 1º ano 

do ciclo, dois de 2º ano do ciclo, três de 3º ano do ciclo e duas de 3ª série. já no 

2º turno funcionou: duas turmas do 2º ano do ciclo, quatro do 3º ano do ciclo, 2 

turmas de 3ª série e uma turma de 4ª série.  

As turmas têm entre 25 e 40 alunos (as), sendo que na educação infantil o 

limite é de 25 crianças, nos três anos do ciclo de alfabetização de 30, na 3ª. 

série de 35 e na 4ª. série de 40 educandos.  

Do ponto de vista de pessoal humano a escola parece bem atendida, pois 

não faltam professoras para as turmas, possui uma ETP, dirigente de turno, 

professoras de sala de leitura, auxiliar de turno e demais funcionários para um 

bom funcionamento. No entender de Ester (diretora) e de Lílian (OP) faltam duas 

professoras e espaço para montagem de uma sala de recursos, um profissional 

de arte-educação e um de educação física. É também intenção da diretora Ester 

continuar solicitando a ampliação dos espaços da escola e pela liberação de 

uma das professoras da escola que é atriz de teatro infantil para inserir a arte-

educação na unidade através das artes cênicas com crianças e professoras.  

A rede municipal de educação hoje possui duas unidades com salas de 

recursos, uma no terceiro distrito e outra na escola municipal no bairro no qual 

realizei a pesquisa. Nessas salas é feito um acompanhamento pedagógico mais 

individualizado para as crianças avaliadas como portadoras de dificuldades de 

aprendizagem que apresentem indicativos médicos de problemas de fundo 

psicológicos e/ou clínicos que comprometam seu desenvolvimento. Lá as 

crianças têm desenvolvimento do seu processo de aprendizagem reforçado 

através da orientação individualizada e do uso de materiais diversificados (jogos, 

dinâmicas, etc.). Para ingressar nesse tipo de atendimento as crianças são 

avaliadas por profissionais (fonoaudiólogos, psicólogos, etc.), a partir do 

encaminhamento das orientadoras educacionais ou avaliadas pela equipe de 

orientação educacional da SME. Até 2003, as crianças eram encaminhadas para 

uma escola no Distrito de Imbariê que possui uma sala de recursos, o que 

segundo os depoimentos trazia dificuldades, pois muitas famílias não possuíam 

condições de pagar passagens para acompanhar as crianças e também a 

disponibilidade de vagas era muito restrita. Em 2004 com a criação da sala de 

recursos na outra escola do bairro, segundo a diretora Ester isso facilita para que 

as crianças tenham acompanhamento, porém no seu entender é necessário que 
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a própria escola tenha sua sala de recursos para melhor atender as crianças do 

seu grupo que necessitem de apoio individualizado.  

 

 

3.2.3. Os Espaços Físicos e suas Relações  
 
Do ponto de vista físico, a escola possui um formato retangular composto 

por quinze dependências com um pequeno pátio no centro. Essas dependências 

apresentam-se da seguinte forma: a entrada da escola, após um portão de ferro 

azul, possui uma área de aproximadamente três por seis metros com dois 

canteiros com plantas (um em cada lado), e um espaço no qual algumas 

professoras geralmente estacionam seus carros. 

Em seguida a essa área entra-se por um outro portão e chega-se ao 

corredor da escola. Logo em seguida começa um corredor de aproximadamente 

25 metros, sendo que do lado esquerdo ficam em seqüência a salas de aula nº 

9, 8,7,6,5.  

É esse corredor um dos espaços principais de circulação das crianças no 

horário do recreio, bem como espaço de encontros e deslocamento das crianças 

em direção aos bebedouros.  

A sala de leitura, também do lado esquerdo do corredor, é uma sala muito 

pequena que comporta dois armários de aço de médio porte e um armário 

pequeno, além de uma mesa com quatro cadeiras. Lá são guardados os livros 

infanto-juvenis usados pelas professoras da sala de leitura em suas atividades 

semanais nas turmas e o aparelho de TV, o DVD e o vídeo-cassete, sendo que 

como o espaço é muito pequeno torna-se muito difícil movimentar-se dentro 

dele. 

A sala de leitura44 é freqüentada apenas pelas professoras da sala de 

leitura para planejarem suas atividades e consultarem o acervo, pois não oferece 

espaço suficiente para circulação dos discentes. As professoras da sala de 

leitura lecionam em cada turma uma vez por semana, com um tempo de 

cinqüenta minutos. O trabalho parte da literatura e tem atividades de ampliação 

com músicas ou filmes a partir dos quais propõe atividades de produção escrita 

ou cênica com as crianças. Livros do acervo bibliográfico45 também podem ser 

solicitados pelas professoras das turmas para serem utilizados nas aulas, porém 

                                                 
44 Sobre o trabalho da sala de leitura voltarei mais adiante no capítulo 4 (O Cotidiano da 
Escola).  
45 Listagem em anexo.  
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não é permitido que livros do acervo (com aproximadamente 280 exemplares de 

literatura infantil e infanto-juvenil e 40 de uso docente) sejam emprestados aos 

educandos para que levem para casa. A alegação da diretora e da professora da 

sala de leitura é de que isso acarretaria extravios e danificação de livros. 

A forma como o acervo é utilizado não é vista de forma consensual pela 

ETPA e docentes, pois enquanto as professoras da sala de leitura, a direção, 

algumas professoras e uma das orientadoras da escola se colocam contra o 

empréstimo dos livros, a OP considera “um desperdício um acervo tão amplo ser 

tão pouco usado quando o que se discursa é que se precisa incentivar e criar 

hábitos de leitura”. Para ela os livros deveriam ser emprestados aos educandos, 

tendo em vista que a maioria não tem meios de acesso a esse tipo de material 

em casa, pelas próprias condições sócio-econômicas da maioria das famílias 

locais. A profissional diz sentir-se “frustrada, tanto por não ter ainda conseguido 

sensibilizar as colegas de equipe e o grupo docente para esta questão quanto no 

que se refere à ausência de livros que contemplem a diversidade étnico-cultural”. 

Em relação ao acervo bibliográfico, busquei levantar quais obras 

abordavam temas relacionados à diversidade e ao respeito às diferenças. Em 

relação às diferenças étnicas encontrei apenas duas obras que diretamente 

evidenciam essas diferenças: uma que trabalha os valores indígenas e outra que 

se destaca pela imagem de uma família negra, com pai, mãe, avós, madrinha. 

Ou seja, uma imagem positiva de sujeitos negros. Trata-se do livro “Tanto, 

tanto”, de Trish Cooke, publicado no Brasil pela editora Ática46.  

 Já as relações de gênero, que também se revelaram uma questão no 

cotidiano da escola, o acervo possui um livro, com o título “Menino brinca de 

boneca?”(Ribeiro, 2001), que, didaticamente, questiona as normas de 

comportamento do que é definido pela sociedade como ser menino ou menina, 

a partir do próprio conceito de diferença.  

Segundo a OP Lílian, bem como a professora Mabel, da sala de leitura, 

elas esperam a escola receber verbas ou ter condições de promover um evento 

para comprar livros novos, para então investirem na necessidade de inclusão de 

obras que discutam e/ou contemplem a diversidade étnico-cultural, pois sempre 

que a escola desenvolveu projetos nesse sentido foi necessário conseguir livros 

emprestados47.  

                                                 
46 Voltarei a uma análise mais ampla dessa obra no capítulo 4. ao falar das práticas, pois 
sua utilização durante o processo de pesquisa trouxe algumas questões importantes.  
47 As entrevistadas se referiram aos eventos de comemoração a Semana da Consciência 
Negra quando são promovidas atividades na escola, tais como: conversa pedagógica 
com as professoras sobre diversidade étnico-cultural e educação e; oficinas com as 
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Já o DVD apresenta um uso regular na escola, pois a maioria das 

professoras o utiliza para trabalhar com filmes infantis ou relacionados às 

temáticas do projeto da escola, sendo que o acervo do DVD era muito restrito, o 

que levava as professoras a locar DVD’s de desenhos e filmes por sua própria 

conta. .  

Do lado direito do corredor ficam: a secretaria, a sala da Equipe -Técnico-

Pedagógica (ETP), a sala das professoras, a sala da direção; depois há um 

recuo em direção ao refeitório e à cozinha, em frente dos quais encontra-se o 

pátio, uma área descoberta cercada por todas as demais dependências. Logo 

após a cozinha há as salas de aula 1, 2, 3 e 4, esta última próxima ao banheiro 

(um banheiro masculino e um banheiro feminino), sendo que ao lado do banheiro 

há um portão pequeno que dá saída para uma área externa murada (fundo da 

escola), de chão batido na qual as outras professoras estacionam seus carros.  

As três primeiras salas de aula do lado esquerdo são mais amplas e 

possuem em seu interior um armário de parede inteira no sentido da sua largura, 

onde são guardados materiais pedagógicos (jogos) e de consumo didático 

(papel, cartolina, giz, álcool, lápis, caderno, etc.), sendo que a chave fica na 

secretaria e cabe à dirigente de turno pegar nesses armários o material 

solicitado pela professora, bem como reproduzir as matrizes de atividades no 

mimeografo à álcool conforme o encaminhamento das professoras.  

A área do refeitório comporta uma sala pequena, formada por divisórias e 

que funciona como uma despensa para guardar livros, carteiras quebradas, 

entre outras coisas; e a cozinha, que por sua vez, possui um anexo que se 

constitui em despensa para guardar os gêneros alimentícios não perecíveis, pois 

os perecíveis são guardados na geladeira e no refrigerador que ficam na 

cozinha.  

A secretaria, uma sala de aproximadamente três metros, na qual ficam os 

auxiliares administrativos (3) e a diretora, tem em seu interior três mesas, um 

armário de tamanho médio e logo junto a porta um conjunto de três arquivos 

onde se lê “1º turno”, “2º turno”, “3º turno”, “4º turno”, “Funcionários”, “arquivo 

morto”. Sobre os arquivos se vêem várias caixas-pasta nas quais lê-se o número 

da turma. As caixas contêm os relatórios das turmas do ciclo de alfabetização.  

                                                                                                                                      
crianças sobre africanidades e educação, conforme ocorreu em 2003 e em 2004. 
Algumas dessas oficinas se constituíram em material de análise das práticas. Nessas 
ocasiões foram trabalhados alguns livros do acervo pessoal da orientadora Lílian e de 
uma das professoras da sala de leitura, e no evento de 2004, foi também usado o acervo 
da pesquisadora pela pesquisadora, já que uma das dinamizadoras das oficinas foi a 
colaboradora de pesquisa da mesma e que esta atividade se constituiu em atividade 
direcionada/provocada do estudo.  
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As demais turmas possuem apenas material nas pastas coletivas de COC 

(Conselhos de Classe) bimestrais e ao final de ano os dados no diário de classe. 

Os diários de classe ficam nas pastas sobre o armário do lado direito, próximo à 

janela. É uma caixa para os diários de cada turno. Encontra-se ainda na sala um 

ar condicionado e um computador com impressora matricial, respectivamente, 

doação de uma das professoras e de uma das auxiliares administrativas da 

escola, conforme documento de declaração de patrimônio.  

Em frente à secretaria há um mural de entrada com aproximadamente 1m 

por 80cm, que nas primeiras visitas trazia uma mensagem de boas vindas: 

“SEJAM BEM-VINDOS!“, ilustrada com uma gravura que mostrava uma mulher 

com três crianças brincando em um pátio. (todas figuras de pessoas brancas). 

Em tratando-se de entender o lugar dos artefatos como referenciais de 

identidade faz-se necessário observar a relação desses artefatos com as 

crianças do contexto escolar.  

A sala seguinte – da ETP - é um espaço de cerca de três metros 

quadrados com um banheiro pequeno e em seu interior existem uma mesa 

grande à direita da porta de entrada, duas menores do outro lado e um armário 

de duas portas na parede junto ao banheiro. Duas cadeiras ficam nos espaços 

livres entre as mesas, para atendimento às crianças. Sobre o armário um relógio 

de parede azul, na parede contrária um pequeno painel de cortiça com fotos da 

equipe pedagógica e mais alguns funcionários (professoras, serventes e 

auxiliares de turno). Também se encontram na sala um ar condicionado, um 

ventilador de parede e um mural no qual encontrava-se: uma mensagem pela 

Paz (Paz é a Gente que Faz), um cronograma com o horário da ETP e um 

quadro de acompanhamento das turmas no qual constavam o turno, nº da turma, 

e o orientador pedagógico e educacional que a acompanhava. 

Segundo o referido cronograma a escola possui duas orientadoras 

educacionais (Nilza e Cleide), três orientadores (as) pedagógicos(as) (Lílian, 

Marcos (Lícia) e Sílvia (Rosane))48, sendo que cada um cumpre uma carga 

horária de 16 horas, com um dia comum entre os quatro – a quinta-feira. Uma 

das orientadoras pedagógicas acompanha o 1º turno (7h às 11h), o orientador 9 

(e no semestre seguinte a orientadora que o substituiu) atende o 2º turno (das 

11h às 15h) e a outra orientadora pedagógica acompanha o 3º e 4º turnos (das 

                                                 
48 Ver quadro em anexo, no qual explico a substituição de um orientador e uma 
orientadora. O OP Marcos foi substituído pela OP Lícia e a OP Sílvia pela OP Rosane 
para o início do ano letivo de 2005.  
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15 as 22:30); enquanto a orientadora educacional Nilza atende aos 1º. e 2º. 

turnos e a orientadora educacional Cleide atende aos 3º. e 4º. turnos.  

Na sala da ETP há um movimento constante nos dias em que as 

pedagogas se encontram, pois além de atender discentes encaminhados pelas 

professoras que acompanham as crianças para explicar o encaminhamento, é 

também nesse espaço que ocorrem as conversas com responsáveis (individuais 

ou em pequenos grupos), bem como conversas de orientação pedagógica 

individual de professoras e reuniões das orientadoras com a direção da escola.  

Em relação ao encaminhamento das crianças, este se dá pelos mais 

diversos motivos, desde pelo fato da criança não ter trazido lápis para a escola 

até em razão de brigas na sala de aula ou no recreio. 

 Em uma das várias vezes em que presenciei essa cena a professora 

entrou na sala segurando a mão de uma criança de seis anos e dizendo: “Olha, 

eu não sei mais o que fazer para ela ter responsabilidade... todo dia é a mesma 

coisa. Não traz lápis, não traz borracha e algumas vezes nem caderno”.  

A ação das orientadoras, como em outras vezes observadas, foi de pedir à 

professora para deixar a criança na sala e voltar para sala, se comprometendo 

em conversar com a criança para saber o que aconteceu.  

Na sala das professoras (A placa diz “SALA DOS PROFESSORES”, 

apesar de não existir nenhum professor na escola.) - do mesmo tamanho e 

configuração da sala da ETP, encontra-se um armário pequeno aberto no qual 

se encontra uma cafeteira elétrica na prateleira de cima, ao lado do filtro de água 

mineral; na prateleira do meio encontram-se alguns potes plásticos (café, açúcar, 

álcool) e duas caixas de giz (uma de giz colorido e outra de giz branco). Também 

existe um ventilador de teto e uma geladeira, na qual professoras e demais 

funcionárias guardam lanche ou alimentos para o almoço (algumas guardam no 

refrigerador da cozinha). 

A sala seguinte – sala da direção – é com cerca de 2,5m por 2,5m e lá 

ficam um computador (doado por uma professora), um armário contendo pastas-

arquivo e uma cadeira tipo diretor e um ar condicionado49. A sala é usada pela 

diretora apenas quando precisa digitar documentos ou conversar em particular 

com algum funcionário(a) ou membro da família das crianças, sendo também 

usada pela ETP ou auxiliares administrativas quando se faz necessário o uso do 

computador aí instalado.  
                                                 
49 A secretaria, a sala da ETP, a diretoria e uma das salas de aula possuem ar 
condicionado, comprado pelos usuários desses espaços; as demais dependências – 
salas de aula e sala das professoras possuem ventiladores de teto e a sala de leitura 
possui ventilador de pé.  
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As paredes dos corredores são pintadas de branco e logo na entrada do 

espaço interno da escola há um banco acolchoado preto no qual as crianças ou 

adultos ficam à espera, os primeiros dos pais em atraso no final da aula e os 

últimos de atendimento na secretaria ou sala da ETP; nesta parede onde se 

encontra este banco existe um orelhão telefônico e um mural.  

Os murais ocupam um lugar de destaque na escola em questão. Existem 

no espaço externo das salas de aula seis murais, sendo um logo na entrada da 

escola e os outros cinco distribuídos nas paredes da escola nos espaços entre 

as portas das salas de aula. Este primeiro mural é de organização da ETPA50 e 

as mensagens nele colocadas quase sempre se referem às datas 

comemorativas ou mensagens de saudação para a comunidade escolar, tais 

como de boas vindas. Os demais são de responsabilidade das professoras e 

suas turmas numa escala semanal, sendo que o cronograma é elaborado nas 

primeiras semanas de aula do semestre e fixado na sala das professoras, da 

ETP e direção. Neles são expostos trabalhos realizados pelas crianças ou 

organizados pela professora com a participação das crianças. Também existe 

um pequeno mural do lado da sala da direção no qual são afixados o nome e o 

dia do aniversário dos trabalhadores e trabalhadoras da escola.  

Além dos murais confeccionados em cortiça e cobertos com material 

flanelado para facilitar a fixação dos trabalhos com alfinetes, outros espaços 

livres das paredes são rotineiramente utilizados para expor trabalhos, 

principalmente atividades elaboradas na sala de leitura.  

Também na parede do corredor esquerdo da escola, próximo ao segundo 

mural, foi realizada, durante o período de férias de janeiro de 2005, uma 

paisagem pintada contendo três cenas. A primeira de uma menina negra de 

trancinhas brincando de correr, a segunda traz dois meninos brancos brincando 

com bolas de gude e a terceira apresenta quatro meninas também brancas 

brincando de roda. Não dá para deixar de valorizar a imagem de crianças em um 

espaço de crianças e principalmente da mensagem da brincadeira como fator de 

beleza significante do espaço, como também não se pode deixar de se perceber 

um avanço no fato de já haver alguma imagem que se assemelhe aos 

educandos daquele espaço; porém há também que se desejar que cada vez 

mais as ações cotidianas possam estar se constituindo como práticas que 

                                                 
50 É assim que os membros da direção e da ETPA se referem em algumas ações, 
principalmente em ações de cunho pedagógico, o que parece querer fortalecer a 
presença gestora na prática pedagógica da escola, evidenciando a articulação entre 
essas duas instâncias nas práticas cotidianas da escola.  
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produzam referencias que possam corresponder à diversidade dos sujeitos dos 

diferentes contextos da sociedade brasileira.  

Um dos espaços importantes para as crianças é o pátio da escola. Trata-se 

de uma área um pouco maior do que uma das salas de aula, tendo como área 

de circulação complementar os corredores que seguem em direção às salas de 

aula e às demais dependências da escola. 

Esse é o espaço no qual as crianças da escola brincam no horário do 

recreio, sendo que este recreio é organizado em três etapas de quinze minutos 

com três turmas em cada uma. Nesse quinze minutos as crianças devem 

merendar no refeitório, brincar, tomar água e ir ao banheiro, sendo muito comum 

observar-se um aglomerado de crianças disputando os dois bebedouros assim 

que toca o sinal de término do tempo de recreio.  

Durante esse tempo do recreio, a dirigente e a auxiliar de turno ficam 

circulando no refeitório, pátio e corredores tentando controlar as crianças. Essa 

foi a solução que a escola encontrou para lidar com a falta de espaço. 

O pátio torna-se assim, um espaço de micro e fugaz liberdade para as 

crianças, já que muitas delas comem a refeição de forma muito rápida para 

poderem brincar um pouco. Em cada um dos cantos do pátio encontram-se 

alguns assentos de cimento nos quais algumas crianças costumam sentar-se 

para conversar ou brincar com jogo de botão ou xadrez. Também alguns bancos 

de madeira que se encontram nos corredores são ocupados com esse fim, 

sendo que uma parte das crianças, meninos em sua maioria, costuma ficar 

brincando de pega (correr atrás do outro) pelo espaço, constantemente sob a 

reclamação das dirigentes e auxiliares, que temem que se machuquem ao 

correr. Segundo a dirigente Mabel, do primeiro turno “foi com intuito de reduzir a 

correria e os riscos de acidentes que compramos alguns brinquedos como os 

jogos, bambolês e cordas para pular, embora alguns já tenham sumido ou se 

estragado”.  

A falta de espaço também é uma das limitações de trabalho do 

estabelecimento no entendimento da professora Rosa, que acha que as crianças 

perdem muito com isso, pois precisariam de mais espaço e tempo para utilizar 

suas energias e interagir com seus pares, o que é dificultado pela estrutura física 

da escola. Na sua opinião isso seria resolvido com a transformação de uma área 

externa que se localiza no fundo da escola em área de lazer, o que não 

atrapalharia as outras turmas e possibilitaria um recreio de meia hora para as 

crianças, mesmo que com as turmas divididas, pois o grande problema é que a 

brincadeira das crianças no pátio em frente à sala de aula dificulta as aulas que 
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continuam acontecendo para as turmas que não se encontram no recreio 

naquele momento.  

As condições estruturais ocasionam uma limitação às possibilidades das 

interações entre crianças, sendo que isso amplia a tendência mobilizadora de 

corpos da escola.  

 

3.3. O Trabalho de Campo: aprendendo ao caminhar  

 
Ao definir meu objeto de pesquisa algumas questões de cunho 

metodológico me inquietavam. Por um lado havia a pergunta sobre como trilhar 

essa trajetória com o devido rigor científico, estabelecendo o necessário 

distanciamento para uma análise acurada do objeto de estudo. Essa 

preocupação nascia da familiaridade com dois aspectos do objeto em questão: 

primeiro o contexto das práticas educacionais, campo no qual atuo há pelo 

menos vinte anos, trazendo uma vivência na orientação pedagógica e na sala de 

aula, inclusive no nível de ensino em que se realizou essa pesquisa.  

O segundo aspecto dessa preocupação nasce da relação com a 

problemática étnica, com a militância assumida na trajetória pessoal e 

profissional e exercitada no respeito e valorização das afrodescendências e 

africanidades no contexto da diversidade brasileira. Ser mulher, professora e 

negra também informa o lugar de onde eu falo, já que na pesquisa em Ciências 

Humanas o contexto é construído no diálogo entre o individual e o social-

coletivo, através de gestos, palavras, referências, ações, etc. dos diferentes 

sujeitos dessa relação, aí inserida pesquisadora e os materiais utilizados nessas 

interações. Desse modo, eu pesquisadora levo para o campo da pesquisa 

também as minhas referências, construídas em uma história vivida com uma 

identidade própria. O que o exercício da exotopia permite é a relativização das 

minhas interpretações, dos diálogos que estabeleço com o outro “sujeito da 

pesquisa”, é a ação de ver meu lugar como apenas mais um lugar e não o único 

lugar nessa rede de significados. É ver a minha ação como pesquisadora, 

movida por uma relevância social, mas também por um interesse pessoal tecido 

a partir das minhas experiências de vida como pessoa humana, mulher negra, 

professora da Educação Básica, ativista da luta antidiscriminatória. É ver essa 

ação como pesquisadora como apenas mais uma visão e ação nessa luta por 

um conhecimento também com relevância social.  
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Um outro aspecto dizia respeito ao desafio de estar trazendo como sujeito 

central de pesquisa a criança pequena, um sujeito novo para mim enquanto 

sujeito de pesquisa.  

Ao mesmo tempo, como estranhar um contexto que tem sido meu espaço 

profissional há mais de vinte anos, que é o cotidiano da escola de educação 

básica. Por um longo tempo essa angústia só aumentava, pois não conseguia 

ver algo de novo. Havia uma dificuldade em estranhar o familiar; dificuldade em 

interagir com esse sujeito de um campo que me parecia óbvio, pela relação na 

trajetória profissional. O decorrer das observações e dos diálogos com os 

sujeitos foi apontando que ainda que o cotidiano não fosse contexto de minha 

trajetória ainda assim seria familiar, pois como disse Souza (2003) o fazer 

etnográfico implica sempre no desafio de estranhar o familiar: 
Ainda que este familiar (...) não se refira ao grupo a que pertence o pesquisador, e 
sim aos aspectos familiares da nossa sociedade, às pessoas que vemos 
constantemente e que pouco conhecemos em termos de seus hábitos, códigos e 
valores (Figueiredo, s/d, P. 2 apud Souza, 2003, p.28). 

 
 

Assim, tive que conviver com os desafios de acurar o olhar e aprender na 

caminhada a enxergar os microdetalhes como passos significativos do cotidiano, 

em um exercício lento que demandou muitas incertezas e levou à diálogos sobre 

os caminhos a percorrer. (2002) com suas pesquisas sobre as “artes do fazer”  e 

“a invenção do cotidiano”, indicando que as práticas que ao primeiro olhar 

parecem as mesmas são  singulares, pois em cada fazer o mesmo é sempre o 

outro. Fui  subvertendo o para o invisível, buscando as possibilidades presentes 

nas práticas cotidianas em relação às identidades étnicas e seu lugar na relação 

de valorização da diversidade.  

Entender-me com a intencionalidade política da minha escolha temática e 

seu referencial teórico-metodológico não foi fácil e por muito tempo os resquícios 

de insegurança marcados pelos discursos contra a relação comprometida com o 

objeto de pesquisa, contra a militância cotidiana, muitas vezes somaram-se para 

obstaculizar uma relação implicada com o objeto de pesquisa. Com o passar do 

tempo fui solidificando uma identidade como pesquisadora implicada, que tendo 

bem explícito de onde fala também tem consciência de porque o fala e 

principalmente das limitações e relações de sua produção. Apaixonada sim, 

porém ciente de que se trata de uma interpretação refletida, questionada, como 

outras que possivelmente foram, estão e serão realizadas nesse contexto 

temático. Ciente de que os objetos de pesquisa trazem em sua constituição não 

só um componente de relevância social, do campo da pesquisa, mas também 
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um comprometimento de cunho individual, pessoal constituído na trajetória de 

vida de cada pesquisador e cada pesquisadora.  

Esse foi um movimento importante para sensibilizar meu olhar para a 

relação com o outro sujeito-pesquisado, para o difícil exercício do estranhamento 

do objeto de estudo, objeto este sediado no contexto educacional, foco de minha 

atuação profissional por mais de duas décadas. O difícil caminhar de 

estranhamento do que a princípio parece familiar foi e continua sendo um 

exercício angustiante de questionamento, reflexão, releitura das notas e busca 

de diálogos com as leituras realizadas, bem como diálogos com colegas 

pesquisadoras e pesquisadores que transitam ou transitaram pelo mesmo dilema 

na elaboração científica. Neste dilema há um movimento no qual a relação entre 

a pesquisadora e o sujeito da pesquisa se torna parte da produção do objeto, 

considerando o que diz Amorim (2001, p.28) de que “em torno da questão da 

alteridade se tece uma grande parte do trabalho do pesquisador” Segundo a 

autora “análise e manejo das relações com o outro constituem, no trabalho de 

campo e no trabalho de escrita, um dos eixos em torno dos quais se produz o 

saber”. (Amorim, 2001, p. 28). 

É importante ainda salientar como no decorrer desses primeiros meses, 

apesar da relação do contexto da pesquisa com minha vivência profissional 

enquanto professora e pedagoga, me foi difícil significar as micro-ações dos 

sujeitos desse campo, chegando a ponto de questionar a possibilidade da 

relação alteritária nesse espaço e pensar em, mais uma vez, mudar de espaço 

de pesquisa ou talvez constituir um outro objeto. As anotações iniciais pareciam 

um punhado de informações descritivas que não encontravam significância ou 

sustentabilidade nas teorias buscadas.  

Tal como diz Amorim (2001), me via, por um lado com impressões 

encurraladas, por outro com muitas dúvidas. O fato de ter um objeto já definido e 

uma leitura do olhar de outros autores sobre os eixos temáticos desse objeto 

parecia não dar conta da amplitude desse objeto no contexto concreto do campo 

da pesquisa. O desafio parecia ser “tentar algumas articulações teóricas” (idem, 

p. 218-20), o que não parecia acontecer, pois o enxergado parecia a práxis tão 

vivida que a alteridade parecia sucumbir a idéia do corriqueiro, do universo dado.  

O decorrer da caminhada e a reflexão dialogada trouxeram a percepção de 

que alteridade e estranhamento não excluem o conhecimento e a experiência já 

vivenciada no campo e que mais do que as respostas que se pensa que se tem, 

a relação de alteridade traz o desafio de se tecer mais questões, de se somatizar 

questionamentos.  
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Esse exercício foi tecendo a compreensão de que essa práxis 

anteriormente vivida, aparentemente tão igual no contexto do objeto em questão, 

está impregnada da teoria que sustenta o questionamento do que parece 

corriqueiro. Percebo que o cotidiano é familiar, mas este familiar não é a 

similaridade do cotidiano vivido; sendo assim, a partir dos elementos de base 

teórica o familiar torna-se estranho; e nesse estranhamento, tal qual a narradora 

torno-me um outro na relação pesquisadora e sujeito de pesquisa. A 

preocupação com a neutralidade e com a subjetividade na elucidação do objeto 

deixa de ser o foco da pesquisa para ser apenas um recorrente cuidado do rigor 

científico necessário no processo de pesquisa.  

A partir do amadurecimento dessa relação coisas anteriormente 

despercebidas, desprezadas como insignificantes passam a adquirir sentido na 

trajetória de apreensão dos dados.  

No entanto, continua a ser uma árdua tarefa selecionar o que deve ser ou 

não deve ser posto em discussão no trabalho, os recortes do observado, bem 

como a forma de apresentação de sua análise. Foi e continua sendo um dilema 

diariamente vivido na complexa tarefa de expor ao leitor aquilo que é minha 

interpretação da interpretação dos sujeitos em relação ao objeto.  

Como já mencionei as primeiras observações no campo da pesquisa foram 

de caráter mais amplo, de diálogos informais, a começar pela observação da 

rotina de entrada das crianças, do contato geral destas com as professoras e 

funcionárias e funcionários, da observação dos murais da escola, de observação 

do recreio, da merenda, entre outros. 

Não tenho a pretensão de dar conta de todas as ações vivenciadas pelos 

sujeitos da pesquisa durante meu período de observação, nem mesmo de todos 

os episódios observados e registrados nos diários de campo, tendo em vista que 

a complexidade do cotidiano transcende em muito a capacidade do olhar 

totalitário de um sujeito-pesquisador, sendo a este possível captar e significar 

apenas fragmentos do que podemos chamar da realidade multifacetada vivida 

pela pluralidade dos sujeitos do campo de pesquisa. 

Enfim, esse mergulho na definição do meu lugar como pesquisadora, sem 

deixar de ser sujeito também desse campo, se deu nas relações cotidianas com 

o campo da pesquisa. Aprendendo a ouvir a criança para além da linguagem 

verbal e ouvindo as questões que este campo enunciava. Ouvindo não só a 

criança, mas os diferentes sujeitos dessa babel polifônica que constitui o 

cotidiano escolar.  
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Entendendo que esse cotidiano não terá jamais um momento igual ao 

outro, nem seus sujeitos uma verdade absoluta, mas como disse Drummond 

(2002, p.47) uma multiplicidade de meias verdades vivenciadas segundo a 

opção, a visão e a utopia de cada um. É dessa multiplicidade de meias verdades 

traduzidas em práticas que se constitui no dia-a-dia o projeto pedagógico vivido 

da escola. E foi nessa opção que encarei o desafio de buscar compreender os 

elementos de aproximação dessas práticas diferenciadas com a minha 

perspectiva de projeto pedagógico e nesse ponto se encontra demarcada minha 

meia verdade. De que uma escola pode e deve, para cumprir seu papel 

mediante a possibilidade de humanização da sociedade, exercer seu 

compromisso na desconstrução da desigualdade, sendo que isso tem como 

requisito o reconhecimento e a valorização das diferenças.  

A escolha do espaço-tempo real específico desse diálogo se deu a partir 

do pressuposto da existência de escolas concretas que no dia-a-dia constroem, 

através de suas polifônicas e polissêmicas linguagens, práticas em movimento 

que são passos para a formação de posturas, olhares e relações de respeito e 

valorização da diversidade, apesar de todas as contradições que compõem o 

cotidiano escolar. 

Meu movimento em direção a essa escola se deu na busca de indícios de 

práticas que ultrapassem o foco da denúncia das desigualdades e 

discriminações e invistam nos avanços concretizados nas ações cotidianas 

desses micro-espaços, que é a escola. Nesse sentido, a escola em estudo 

revelou-se como uma possibilidade a partir de um trabalho pedagógico que vem 

sendo realizado em algumas escolas dessa rede de ensino. Trata-se de oficinas 

pedagógicas para professoras e de oficinas sobre africanidades e auto-estima 

para crianças e adolescentes. Isso me propiciou alguns elementos exploratórios 

que facilitaram a seleção da escola pesquisada, pois a mesma atendia aos pré-

requisitos estabelecidos para este trabalho: ser uma escola de maioria 

afrodescendente e ter apresentado, em projeto e discurso, uma proposição de 

trabalho relacionado à pluralidade étnica, o que a aproximou da minha intenção 

de estar tentando entender como essa questão das identidades étnico-culturais 

tem sido tratada na escola. Estar inserida numa rede de ensino que se 

encontrava em processo de reestruturação curricular, cujos eixos curriculares 

escolhidos pelas escolas incluía a pluralidade cultural (os outros dois eixos são 

linguagem e ética) foi também uma das razões de sua escolha.  

A coleta de dados foi iniciada em agosto de 2004 e finalizada em agosto de 

2005. Ela contou com 70 visitas com duração entre duas a quatro horas no 
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campo da pesquisa, distribuídas em duas ou três visitas semanais. Durante os 

dois primeiros meses no campo de pesquisa a coleta de dado se deu a partir das 

observações do espaço externo às salas de aula, corredores e murais da escola, 

recreio das crianças, momentos dos grupos de estudos (GE’s) e COC’s 

(Conselhos de Classe), bem como aos depoimentos semi-estruturados e 

informais coletados nas conversas vividas na sala da ETP (equipe técnico-

pedagógica), na sala das professoras, na secretaria, na cozinha e em momentos 

eventuais nas salas de aula, viabilizados como momentos de cumprimentos às 

turmas.  

Nesses momentos fui buscando conhecer e conquistar espaço para uma 

inserção mais ampla nas salas de aula, passando no mês de outubro para uma 

observação mais sistemática de uma turma, já que todos as turmas desse turno 

atendiam aos critérios como sujeitos da pesquisa em idade / série. 

Também tive acesso à proposta curricular em processo de elaboração, em 

cujas discussões finais estive presente nos GE’s. Analisei ainda também o PPP, 

os projetos de trabalho da escola e alguns dos planos de aula e planos de curso 

das turmas observadas.  

Concomitante à leitura fui coletando dados com a ETPA e com algumas 

professoras sobre o processo de elaboração desses documentos. Essa coleta se 

deu em dois processos: primeiro, nos depoimentos informais com essas pessoas 

e em segundo lugar em uma entrevista coletiva realizada com seis professoras 

do primeiro turno e as orientadoras pedagógica e educacional desse turno e com 

o orientador do segundo turno, além da diretora da escola. Na entrevista, 

realizada em um dos GE’s, foram levantadas questões sobre: PPP e projeto da 

escola, a organização administrativa e pedagógica da escola, a visão delas 

sobre crianças do ponto de vista: social, cultural, étnico, das perspectivas, da 

relação com a família, da prática em sala de aula, das dificuldades e caminhos 

trilhados, do uso didático de material, da relação entre as crianças na turma, dos 

conflitos percebidos, entre outros. 

Além dessa entrevista coletiva, foram realizadas inicialmente: uma 

entrevista individual com a diretora da escola, uma com a orientadora 

pedagógica e uma com a orientadora educacional do primeiro turno.  

As observações tornaram-se mais direcionadas a partir do mês de outubro 

de 2004, quando passei a observar as turmas das professoras Pâmela, do 3º. 

Ano do ciclo, Anete, da turma da educação infantil (1o. ano do ciclo em 2005) e 

Rosa do 2º. ano do ciclo (3o. ano do ciclo em 2005), aproveitando esse espaço 
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para conversar com as crianças e observar que relações elas estabelecem com 

as colegas e com as professoras em classe.  

Outra estratégia utilizada foram observações das oficinas sobre 

africanidades e auto-estima, desenvolvidas por dinamizadores convidados51. 

Foram atividades que se tornaram rico material de análise para o trabalho e que 

se deram no mês de novembro de 2004. Uma outra fonte muito rica para análise 

foram as atividades com fotografias realizadas no mês de fevereiro e março de 

2005, enfocando o primeiro subtema do projeto de trabalho desse ano: 

pluralidade cultural a partir da identidade dos sujeitos.  

Desse modo, no decorrer da trajetória fui vislumbrando possibilidades 

metodológicas para lidar com o objeto de pesquisa no seu campo. Além das 

entrevistas e atividades já mencionadas, foram realizadas no primeiro semestre 

de 2005: observação pontual nas turmas de 1o, 2º. e 3º. anos do ciclo, turmas 

essas formadas pela maioria das crianças das turmas observadas no ano 

anterior; desenvolvimento de atividades com vídeo52 e literatura infantil53 nas três 

turmas, com abordagem da pluralidade, com posterior entrevista coletiva a partir 

da atividade e as questões desse estudo; aplicação das dinâmicas: “A Fábrica54” 

e “As escolhas”. 

Na primeira dinâmica as crianças escolheram, em grupo, gravuras de 

pessoas para ocupar as funções em uma fábrica fictícia. A atividade foi utilizada 

para discutir os critérios de escolhas e sua relação com o olhar sobre as 

diferenças (de etnia, gênero, gerações, sociais, etc.). A segunda dinâmica partiu 

de uma atividade desenvolvida pela professora da turma 2 (Rosa) com o livro ”A 

Ovelha Negra”, no qual são discutidos a relação da identidade com os conceitos 

de feio e bonito. Aproveitei o ensejo para desenvolver atividade complementar 

(individual) com a turma utilizando imagens de pessoas de sexo, etnia, gerações, 

condições sociais e tipos físicos diferentes para que fizessem uma escolha e 

apresentação das pessoas consideradas bonitas, feias, inteligentes, boas e 

malvadas. Além dessas dinâmicas, foram analisadas algumas atividades 

desenvolvidas pelas professoras dessas turmas nas quais foram abordadas as 

diferenças e/ou diversidade étnica/cultural. (análise das referidas atividades no 

capítulo 4 do trabalho). 

                                                 
51 Trata-se de colegas pesquisadores em educação com os quais tenho desenvolvido 
outras atividades de pesquisa em outros projetos e espaços.  
52 Foram trabalhados o vídeo Kiricu e a Feiticeira e Kiara, corpo de rainha (ver 
referências).  
53 Foram trabalhados os livros Menina Bonita do Laço de Fita; O Menino Nito, Menino 
Brinca de Boneca, A Cor da Ternura e Tanto, Tanto. (ver referências) 
54 Material utilizado em anexo.  
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Realizei também neste semestre cinco entrevistas coletivas e oito 

entrevistas individuais com as crianças. As entrevistas coletivas foram realizadas 

a partir das atividades desenvolvidas, algumas pela professora da sala e outras 

por mim com co-participação de dinamizadora convidada. As entrevistas 

individuais foram com duas crianças da turma 1 (professora Anete), três crianças 

da turma 2 (Rosa) e três crianças da turma 3(Pâmela).  

Foram também realizadas nessa fase de coleta de 2005 entrevistas 

individuais com: as três professoras das turmas observadas nessa fase, a 

professora Mabel, da sala de leitura, auxiliar administrativa Jociana, a auxiliar de 

turno, Eliene, a orientadora pedagógica Lílian, a orientadora educacional Nilza e 

a diretora Ester, sendo que as três últimas foram entrevistadas pela segunda vez 

por eu ter entendido que o trilhar da caminhada havia colocado outras questões 

que nas suas entrevistas anteriores me passaram despercebidas. Também 

considerei pertinente entrevistar a auxiliar de turno, pois sua atuação se dá 

prioritariamente no espaço-tempo externo à sala de aula, espaço esse 

considerado, em tese, livre, que são: recreio, idas ao banheiro e ao bebedouro, 

entrada e saída.  

A observação mais sistemática das atividades no recreio (no corredor, 

pátio e refeitório) centrando nas relações entre crianças e crianças e estas com 

os adultos foi mais um foco contínuo de coleta de dados no campo da pesquisa, 

assim como a análise das fichas do censo escolar dos discentes (Brasil, 2005) 

nas quais os responsáveis pelas crianças informam seus dados pessoais, 

incluindo aí a identificação da criança quanto ao pertencimento étnico. Esse foi 

um material que utilizei na identificação da turma, mas também analisando o 

consenso ou dissenso desse olhar dos responsáveis em relação às visões 

expressadas pelas crianças e pelas professoras e pedagogas no cotidiano da 

escola.  

Uma outra questão refere-se à preservação da identidade dos sujeitos da 

pesquisa. A conversa com as professoras e crianças entrevistadas sobre isso 

me trouxe a memória o texto de Kramer (2002), que discute os dilemas 

existentes e os cuidados necessários na realização de pesquisa com crianças. 

Refletindo a partir da releitura do referido texto, cujo intuito é fomentar o cuidado 

ético no tratamento dado ao sujeito de pesquisa, cheguei à conclusão de que a 

sugestão das entrevistadas de pensar nomes que se assemelhassem ao seu 

nome real seria um caminho viável e aceitável.  

Um segundo problema em questão foi o uso das fotografias das crianças 

no trabalho, algo mais polêmico do que a identificação de nome. Tratando-se de 
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um trabalho que focaliza identidades, práticas e artefatos e considerando que a 

problemática das identidades no Brasil está marcado pelo visual como 

referencial55 entendo que em alguns momentos a apresentação visual dos 

sujeitos seria importante como referencial do trabalho. 

No entanto, embora não havendo problema com a autorização das 

crianças e dos seus responsáveis, como bem aponta Kramer (2002) a questão é 

bem mais complexa do que os vieses que se apresentam: da autorização do 

adulto para exposição de uma criança que é colocada como sujeito da sua fala 

sobre si mesmo e sobre o outro ou da criança que expressa com euforia desejar 

ter sua imagem no trabalho, mas não tem autoridade jurídica para decidir isso, 

nem poderia ter, considerando a amplitude e os rumos que tal exposição poderia 

tomar ao longo da sua vida. 

Desse modo, a solução encontrada foi utilizar-se de recursos da descrição 

detalhada das características dos sujeitos sem a exposição imagem da criança 

em recursos como a tarja facial que se tornou símbolo do estereótipo de uma 

concepção de infância que cada vez mais predomina no Brasil, a infância 

desvalida. Por conta disso, procurei priorizar fotografias dos trabalhos evitando 

expor a imagem das crianças. 

 

 

3.4. Os Sujeitos Centrais em Cena 
 

O começo da pesquisa, em agosto de 2004, apresentou a necessidade de 

desenvolver uma relação exploratória com os sujeitos do campo para que essa 

relação fosse me ajudando a definir com mais precisão os focos de observação 

e de busca de interações. Por isso, a princípio todas as crianças das nove 

turmas do primeiro turno da escola eram sujeitos da pesquisa em potencial, pois 

todas estavam dentro das séries estabelecidas como critério para tal, e a maioria 

atendia ao critério de faixa etária estabelecida no projeto, embora na realidade 

da escola as turmas de terceiro ano do ciclo já tenham um contingente alto de 

crianças com mais de oito anos. As turmas da unidade escolar são, em sua 

maioria, formadas por crianças afrodescendentes. Muitas dessas crianças são 
                                                 
55 Para melhor entendimento consultar Munanga(1999), no livro “Rediscutindo a 
Mestiçagem no Brasil” (Vide Referências). Nessa obra o autor discute a questão da 
mestiçagem na problemática das identidades étnicas no Brasil. Também consultar Oracy 
Nogueira, que em seu trabalho “Tanto Preto quanto branco”(vide referências) caracteriza 
o preconceito racial no Brasil como preconceito de marca (a partir da aparência) em 
oposição ao preconceito de origem, que predomina segundo o autor na forma como 
essas identidades são definidas em países como os EUA.  
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filhas, netas e bisnetas de nordestinos56, conforme levantamento nas turmas 

observadas e atividades sobre a origem regional realizada pelas professoras. 

Esse dado foi declarado pelas professoras com a observação de que isso não os 

impede de reproduzirem preconceitos em relação à origem nordestina, seja 

apelidando de “Paraíba” com o intuito de irritar o outro ou de rirem do linguajar 

característico quando há uma criança que ainda o apresente. Foi o caso de 

Liane, de 08 anos, da turma 3, que veio do interior do Ceará em maio de 2005, 

que reage retruca tranqüilamente quando apelidada pela origem regional e de 

Camila, também de 08 anos, da turma 2 que chora e tenta revidar verbal e 

fisicamente. A primeira demonstrou no seu depoimento ter orgulho da origem e 

considerar que “eles falam diferente, chiando”, enquanto Camila tenta negar a 

própria origem em alguns momentos, como estratégia de enfrentamento das 

chacotas dos colegas.  

As três turmas observadas entre outubro e dezembro de 2004 e fevereiro a 

agosto de 200557, denominadas de turma 1, turma 2 e turma 3, tinham as 

seguintes características: 

A turma 1 tinha, que em 2004 tinha 20 crianças, em 2005, como 1o. ano do 

ciclo passou a ter 25 crianças, sendo sete novas, pois duas das turmas de 2004 

saíram da turma por mudança de horário. A maioria da turma é 

afrodescendente/negra (pretos e pardos); na ficha do censo escolar de 2005 

cinco alunos destes são identificados por seus responsáveis como pretos, 16 

como pardos e apenas 4 brancos. Já a professora colocou apenas 14 desses 

como negros (pretos e pardos) e os demais (06), como brancos. A maioria é filho 

de pai trabalhador dos serviços básicos, (pedreiros, auxiliar de serviços, ajudante 

                                                 
56 Essa questão da identidade regional foi levantada na trajetória da pesquisa a partir da 
ação de duas das crianças da escola pesquisada: Bruno que na atividade sobre “O que 
eu mudaria em mim” apontou que mudaria em mim a forma de falar, no que obteve a 
concordância de um número significativo de colegas. (Sobre isso voltarei no capítulo 
seguinte). E o outro episódio com a aluna Francine (filha de nordestinos) que foi muito 
ansiosa me convidar para dizer na turma dela que eu “era do norte”, no intuito de, 
conforme percebi no desenrolar do episódio de valorizar perante os colegas os 
elementos nordestinos de sua identidade, expressos na sua linguagem, através de um 
referencial que ela considerou positivo (eu). A partir desses episódios, conversei com as 
professoras das turmas e como nesse período elas estavam trabalhando com o tema 
diversidade a partir das identidades dos sujeitos alunos, busquei perceber se algumas 
delas estavam trabalhando a origem familiar dos alunos e de seus pais e avós. Os 
resultados apontam essa presença nordestina, analisada também no item sobre 
identidade, no capítulo 4.  
57 Em razão das observações mais direcionadas aos sujeitos centrais da pesquisas 
terem se consolidado no primeiro semestre de 2005 e ao fato das crianças entrevistadas 
terem permanecido nas turmas em questão, optei por apresentar a composição das 
turmas no ano de 2005.Em relação à 2004, alguns alunos foram remanejado das turmas 
por questão de horário, mudança de escola.  
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de produção, etc.) e de mãe coletora do aterro sanitário (sete, sendo que duas 

delas sustentam, sozinhas, os filhos). Há também um número significativo de 

crianças cujos cartões constam “atividade do lar” como atividade profissional da 

mãe. Ao conversar com as crianças percebi que as mesmas trabalham como 

empregadas domésticas ou faxineiras. Ficaram duas hipóteses: do trabalho de 

faxina não ser visto como profissional por parte da própria mãe ou por parte da 

auxiliar administrativa responsável pelo atendimento.  

Em relação à formação apenas três das mães e dois dos pais possuem 

ensino médio e ainda há não alfabetizados nesse grupo de responsáveis dessa 

turma (dois pais e quatro mães), além de um número significativo de semi-

analfabetos que apenas “desenham” o próprio nome. Isso ficou evidenciado nas 

assinaturas dos documentos e nos relatos da professora a partir da relação 

desta com esses responsáveis.  

Há um número significativo de responsáveis que se declaram evangélicos 

(dez), cinco católicos e os demais não declararam religião.  

A turma de alunos em questão foi considerada pela professora como 

relativamente calma, embora dois alunos apresentem, segundo ela, dificuldade 

em entender mais do que os outros, o que ela atribui ao pouco apoio das 

famílias. Nessa turma foram analisadas além de duas atividades de produção 

das crianças desenvolvidas pela professora, duas atividades propostas por mim 

e aplicadas com o apoio de uma dinamizadora. As atividades foram: uma 

contação da história “A cor da ternura” e uma atividade de escolha dos 

referenciais de beleza, inteligência, feiúra, maldade e bondade. Foi desenvolvida 

uma entrevista coletiva a partir dessas atividades. Também entrevistei 

individualmente, além da professora, a menina Raíssa, que durante a contação 

de história foi imediatamente apontado como “irmã” da personagem negra da 

história. E outra criança, Raiane, que se posicionou veementemente de forma 

negativa em relação á imagem das duas personagens negras da história.  

Raíssa completou seis anos em maio de 2005, foi identificada como preta 

por usa mãe na ficha escolar e apresenta pele escura e cabelos cacheados. É a 

mais nova de uma família com quatro crianças entre seis e 12 anos, segundo 

ela, com pai preto e mãe “morena”58.  

Raiane também está com seis anos e é uma das quatro crianças 

identificadas pelos responsáveis como brancas, embora seus avós sejam 

                                                 
58 O termo moreno possui um expressivo uso em substituição ao termo pardo quando se 
trata de cor, o que não foi possível no censo escolar quando as categorias foram 
indicadas.  
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negros, denominados por ela como “assim, moreno escuro como a tia Mabel” e 

sua mãe apontada como morena. Possui dois irmãos e duas irmãs e sua mãe 

trabalha como atendente em um dos depósitos do aterro.  

A professora da Turma 1, Anete, tem 32 anos, dez deles na educação, 

identifica-se como branca e assim é vista pelas crianças. Os primeiros três anos 

em escola particular da família e os demais na rede municipal de Duque de 

Caxias, na qual possui duas matrículas, um de sete anos e outra de apenas dois 

anos. Fez o curso de formação de professoras em nível médio e gosta muito de 

desenhar e também de alfabetizar, embora tenha admitido em várias ocasiões 

ter bastante dificuldade em transformar a sua prática, que ela coloca como 

“tradicional”. Nesse momento (2005) está participando do curso PROFA59, de 

formação de professores (as) alfabetizadores (as) oferecido pela rede de ensino 

de Duque de Caxias a partir do programa do MEC. Diz que foi participar do curso 

esperando que este a ajude na transição de transformação das práticas, que 

vem tentando já há algum tempo pelos diálogos com as colegas de trabalho e 

por se encontrar insatisfeita com o resultado do seu trabalho. Também evidencia 

que isto ainda não é tranqüilo, pois diz: 

Muitas vezes me sinto muito angustiada com os resultados, me pergunto 
se não é melhor voltar à segurança do método antigo que já conhecia bem, 
embora os resultados também não fossem bons. Talvez seja a minha 
ansiedade de que todos aprendam. Realmente conciliar a atenção ao 
mesmo tempo em quem avança rápido, quem avança lento e em quem 
avança quase nada é muito difícil.  
 

 

A turma 2, da professora Rosa, possuía, em 2005, 28 crianças, 14 meninos 

e 14 meninas entre 7 e 13 anos, sendo que 8 desses se encontram acima de 08 

anos e a maioria está com 8 anos (18) e os demais com sete anos. Em 2004 a 

turma possuía 26 crianças, sendo que desses 20 permanecem na mesma turma.  

A turma é caracterizada pela professora como agitada, mas afetiva e 

participativa. As crianças são, em sua maioria, extrovertidas e em algumas 

ocasiões algumas delas foram encaminhadas à sala da ETP por se envolver em 

conflitos. Esses conflitos envolviam desde a disputa por um lápis até troca de 

xingamentos e tapas.  

Segundo os dados da ficha do censo escolar, a maioria absoluta é vista 

pelo seu responsável como parda. Apenas uma mãe declarou que seu filho é 

                                                 
59 Curso de aprofundamento de conteúdos e procedimentos didáticos que tem como 
objetivo orientar e propiciar ao professor(a) o desenvolvimento qualificado de suas 
competências  
profissionais na alfabetização de crianças, jovens e adultos (Brasil, SEF-MEC, 2005). 
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preto, sendo que este é visto pela professora como branco, pois tem a pele bem 

clara e o cabelo liso. Segundo a professora a mãe é parda e o pai dele é branco, 

ao que ela atribuiu o fato dele assim ter sido definido. É uma hipótese possível 

que se coaduna com a idéia da identidade étnica como construção fortalecida 

pelos referenciais da vivência dos sujeitos, pois numa atividade de identificação 

étnica proposta por uma das alunas, esse aluno também se colocou no grupo 

dos negros.  

Durante a discussão sobre as características de cada um, sobre o que 

cada um mudaria em si, ao me ver tirando as fotos uma das alunas propôs: “Tia, 

por que não tira uma foto dos negros e depois uma só dos brancos?” Aproveitei 

e atendi ao pedido buscando ver como os colegas se posicionavam em relação à 

proposta.  

Um outro detalhe observado na expressão da identidade e sua relação 

com os referenciais afrodescendentes foi o episódio envolvendo um menino 

(Davi), que se identificou e foi identificado como negro pela Profª e pelos colegas 

durante uma das atividades. Só que foi identificado como branco pela mãe (que 

é branca), na ficha do censo escolar, apesar dele ter traços geralmente 

atribuídos às origens africanas, como apontaram as relações no campo da 

pesquisa. A Profª Rosa chamou atenção para o fato, considerando essa atitude 

como de “negação do que é” e alegando que talvez no caso dele isso se dê pela 

vivência em uma família multirracial, pois a irmã, que estuda na mesma sala, 

praticamente não apresenta traços negróides atribuídos à afrodescendência. 

Este fato apontado pela Profª parece mediar os discursos e as visões de vários 

dos sujeitos do campo da pesquisa. Considero que, como apontam várias 

produções do campo de estudos étnico-raciais (Munanga, 1999, Sodré, 1999; 

entre outros), essa definição de identidade vai muito além dos marcadores 

físicos, da necessidade de se entender os múltiplos aspectos políticos, culturais 

e históricos que significaram e ainda significam ter origem africana em sua 

história. Porém, faz-se necessário considerar também os indícios colocados pelo 

campo dessa pesquisa. E um deles é que a definição identitária dos sujeitos se 

apresentou mediada por múltiplas gradações baseadas em aspectos fenotípicos, 

dos quais a cor da pele e o cabelo se destacam, como veremos em itens 

posteriores.  

A exemplo da turma anterior, as atividades dos responsáveis são, 

principalmente, atividades de serviços básicos, sendo que além das atividades 

de pedreiros, coletores e coletoras, auxiliares de serviços gerais há dois pais que 

são mecânicos, dois metalúrgicos, uma comerciante e um comerciário. Um outro 
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detalhe nessa turma é o número significativo de pais que se declararam 

evangélicos (12).  

Foram realizadas, além da observação sistemática das atividades 

cotidianas propostas pela docente, as seguintes atividades: dinâmicas “A fábrica” 

e “Mudando em mim”, atividades seguidas por entrevistas coletivas posterior 

sobre as questões trabalhadas. Também foi exibido o filme “Kiricu e a 

Feiticeira”60, com entrevista coletiva a partir do debate, análise da atividade 

realizada pela professora com o livro “A Ovelha Negra” e análise do mural da 

turma e dos trabalhos produzidos que se relacionam com a problemática tratada.  

Nessa turma entrevistei individualmente duas meninas (Taiane e Camila) e 

dois meninos (Bruno e Kadu), um que durante uma dinâmica apresentou muita 

revolta em relação a sua identidade e outro apontado por vários colegas como o 

“negro” que “zoa” com os colegas por serem negros. A Taiane foi uma opção 

que nasceu da dinâmica observada em sua postura no decorrer dessa pesquisa, 

conforme analisado no capítulo 4 desse trabalho. Quando iniciei o trabalho agia 

como uma criança angustiada, de ombros curvados, cabeça baixa e expressão 

de melancolia. Já no semestre seguinte ao retornar a encontrei com uma postura 

mais alegre, altiva e extrovertida. Já a menina Camila foi uma opção por ter 

presenciado alguns conflitos com os colegas em relação a estereótipos e 

apelidos. É filha de nordestinos e apresenta uma dificuldade em lidar com esse 

aspecto da sua identidade.  

A professora Rosa tem 41 e anos e 18 anos na educação, sendo que está 

na escola desde que a mesma funcionava na igreja da comunidade. Nasceu, 

cresceu e viveu na comunidade e também é coordenadora pedagógica de uma 

escola estadual de ensino médio em outro bairro do município de Duque de 

Caxias. Identifica-se como morena, dizendo também não saber bem o que é, 

que só sabe que não é branca. É habilitada em formação de professoras para o 

ensino médio e licenciada em pedagogia, com pós-graduação lato sensu em 

gestão pedagógica. Diz adorar alfabetizar, apesar da dificuldade em lidar com a 

linha construtivista. Evidencia sempre na sua fala e nos seus gestos a 

importância do afeto no ato de ensinar e aprender. Está sempre buscando 

diálogo com as colegas da escola, bem como com os membros da ETP. 

                                                 
60 Trata-se de um desenho animado, do Diretor Michael Ocelot, produzido pela França/ 
Bélgica, que narra um mito africano, trazendo a história do menino Kiricu que luta para 
combater o mal trazido provocado por Karabá, a feiticeira, sem no entanto, buscar 
destruí-la, mas sim procurando compreender a razão de sua maldade e combatendo o 
mal que se encontra nela. É um filme que possibilita a discussão sobre posturas e 
valores.  
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Também atua na escola como dirigente de turno no segundo turno e mostra-se 

sempre disponível a ajudar ou sugerir atividades suas atividades para as colegas 

de trabalho. É uma professora com a qual os discentes dos anos anteriores 

continuavam a ter uma relação de afeto bastante visível. Era muito freqüente o 

cumprimento afetuoso de ex-alunos seus nos espaços da escola, visíveis nos 

abraços, beijos e palavras carinhosas incentivadoras. 

A turma 3, da professora Pâmela possuía, em 2004, 30 crianças e em 

2005 34 crianças entre 7 e 10 anos em 2004 e entre sete e 11 anos no primeiro 

semestre de 2005, sendo que duas dessas crianças estão com sete anos e 

aproximadamente um terço das demais crianças estão com oito anos, um terço 

com nove anos 2005 e as demais com dez ou 11 anos. É uma turma 

caracterizada pela professora como muito agitada e com alguns alunos com 

problemas de concentração. Ela diz que apesar disso, são participativos e 

críticos. Ainda apresentam, segundo ela, algumas dificuldades que precisam ser 

superadas na aprendizagem.  

Quanto à questão da identidade e da relação com a diversidade, a 

professora aponta que a turma vivencia alguns conflitos, principalmente no que 

se refere à relação meninos e meninas e à questão da identidade étnica 

visibilizada através da referência a cor das alunas e alunos, o que para a 

professora é meio surpreendente, uma vez que ela considera quase todos eles 

negros (Ou na expressão da professora, alguns “negros mesmos”61 e a maioria é 

pardo ou moreno), a exceção de dois meninos e duas meninas, identificados 

como brancos. Segundo ela, não compreende porque eles gostam tanto de 

apelidar uns outros se referindo à cor, se quase todos são “afrodescendentes” 

Apesar disso, a turma revela ter significado positivamente as atividades voltadas 

para essa questão de respeito às diferenças que a professora tem desenvolvido 

na turma, atividades das quais falarei nos capítulos seguintes.  

Levantando as informações da ficha das crianças identifiquei que a visão 

da professora se assemelha à visão dos responsáveis quanto à identificação 

étnica das crianças. Apenas cinco crianças são identificadas como brancas (uma 

a mais do que a professora contabiliza). 

É uma turma que desde o início da observação exploratória me chamou 

atenção por duas razões: pela forma afetiva expressa na relação professora e 

crianças, o que pude observar desde a entrada e saída da escola quanto nos 

                                                 
61 No entender da professora preto é sinônimo de negro, ou “negro mesmo”, como ela se 
refere ao identificar etnicamente sua turma. Ao usar a expressão afrodescendente ela 
parece estar incluindo aqueles que ela denominou de “negro mesmo, pardo e moreno”.  
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espaços livres da escola. Na saída era comum um grupo de crianças do turno 

seguinte cumprimentá-la efusivamente. Em algumas dessas horas observei que 

a professora correspondia com a mesma expressão de alegria e sempre 

perguntava o que elas estavam aprendendo de bom e expressava palavras de 

incentivo. Um relato da professora talvez expresse um dos fatores que 

contribuem para essa relação: o respeito às crianças na relação cotidiana. Ela 

narrou que na terceira série levou uma música para ensaiar para apresentação 

na Festa Julina e que os meninos não se mostravam entusiasmados para 

participar da dança, talvez por se acharem rapazinhos e se sentirem inibidos de 

dançarem na roda. Na conversa sobre como solucionar essa questão já que, 

como disse um deles, a turma não faria bonito com poucos alunos na 

apresentação foi sugerido por um deles que usassem uma das músicas que 

trabalharam na sala e que podiam usar um pandeiro. Colocado na turma a 

proposta todos se comprometeram em ensaiar e comparecer no dia da festa 

para a apresentação.  

Essa percepção de respeito por parte da professora em relação ao desejo 

das crianças não se constitui numa postura similar quando se trata de lidar 

cotidianamente com os conflitos de caráter étnico, como será discutido no 

capítulo quatro.  

Um segundo motivo que me levou a trazer essa turma para o grupo central 

de sujeitos da pesquisa foi ter observado posturas visivelmente opostas na forma 

de lidar com a identidade étnica, por parte de algumas crianças da turma. Isso 

despontou em um dia de observação das atividades do recreio. Vi uma menina 

ser xingada pelo colega de “neguinha da rampa62” por esta ter esbarrado em seu 

grupo, que brincava em um dos cantos do pátio. A menina xingada (Kiara) 

baixou a cabeça e voltou para a sala de aula apesar de ainda estar no horário do 

recreio. Porém nesse meio tempo a colega Abayomi foi tomar satisfação com o 

grupo que agrediu a colega. Indignada falou: “Vocês são muito idiotas! Acham 

que são melhores do que os outros, por quê? Não são! São é muito pior! Quem 

não respeita os outros é gente má! E o que é que tem ser negra e trabalhar na 

rampa? É algum crime?”  

A intervenção acima se assemelha a outras analisadas a partir da 

entrevista individual com a referida aluna.  

Inicialmente entrevistei três crianças dessa turma: Abayomi, Kiara e 

Glissan, as meninas por terem posturas diferentes em relação à auto-estima e 

                                                 
62 A rampa é uma das partes do aterro sanitário na qual se dá a atividade de separação 
de lixo (COEP, 2005.)  
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frente a essa problemática e o menino, por indicação da professora que o 

considera também muito maduro para lidar com o afrontamento dos colegas. 

Após essas entrevistas iniciais com as crianças e a transcrição da entrevista da 

professora resolvi entrevistar o aluno Jeremias, apontado pelos entrevistados 

(professora e crianças da turma) como um dos alunos mais apelidados de 

“macaco” pelos colegas, “apesar de ser um aluno calmo e estudioso. Talvez isso 

aconteça por ele ser bem escuro, negro mesmo”. (Profª Pâmela, entrevista 

individual).  

A professora Pâmela, da turma 3, identifica-se como branca, possui 30 

anos, sete na educação, sendo que na rede pública ingressou há três anos, 

nessa escola, por concurso público. Tem curso de formação pedagógica em 

nível médio e Licenciatura Plena em Letras. Apesar da graduação em Letras diz 

que não pensa em dar aula de português no momento, pois gosta e se sente 

mais segura atuando com 1ª a 4ª série. Mora no Rio de Janeiro, faz aula extra 

no segundo turno com uma turma de 3ª série. Diz que em seu começo na rede 

pública sentiu dificuldade no trabalho, pois ela não tinha experiência com 

alfabetização e iniciou lecionando para uma turma de 3o. ano do ciclo, na qual a 

maioria ainda não era leitora. Hoje diz que aprendeu muito na relação com as 

colegas de trabalho. Fez pós-graduação lato-sensu em psicopedagogia e 

pretende fazer mestrado daqui a algum tempo. Também pretende fazer o 

próximo concurso da rede de ensino de Duque de Caxias, para obter uma 

segunda matrícula.  

A referida professora apresenta uma prática na qual se fazem presentes 

significativos referenciais sobre as diferenças. Entre elas algumas das atividades 

analisadas a partir do relato das crianças nas entrevistas e na análise da 

produção escrita destas crianças que se encontram no capítulo 4. Suas práticas 

apresentam também elementos das contradições que permeiam as relações 

étnicas no Brasil e que transitam no nosso fazer pedagógico cotidiano.  

De modo geral, as contradições presentes no fazer pedagógico e na 

aprendizagem cotidiana das práticas também envolvem dificuldades em lidar 

com situações que não compreende, como ela mesma coloca, ao falar das 

agressões verbais racistas que ocorrem na sala de aula, o que nos encaminha 

para a reflexão acerca da formação de professoras como uma estratégia 

essencial para a consolidação de práticas pedagógicas que formem para o 

respeito à diversidade.  

         A Diretora Ester está com 35 anos, é graduada em fonoaudiologia, 

letras (português/inglês) e pedagogia. Também fez  especialização em gestão do 
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trabalho pedagógico. Possui 8 anos de experiência em docência em escola 

particular, sendo que destes 8 anos 3 foram  concomitantes à atuação na Rede 

Municipal de Duque de Caxias. Está na Rede Municipal há 14 anos, atuando 

desde que ingressou como diretora (5 anos na direção dessa escola e 9 anos 

anteriores em uma outra). Considera-se branca e assim é vista por todos os 

entrevistados.  Considera o compromisso profissional a questão nevrálgica da 

educação e lamenta que tão pouco se possa fazer para evitar que pessoas sem 

compromisso e que não gostam de ensinar estejam na sala de aula.  Outro 

grande desafio que vê são as condições da comunidade e a crise de disciplina e 

valores.  Também lamenta que o estabelecimento seja pouco provido de 

estrutura física, espaço e  falta de materiais.  

A OP Lílian, tem 40 anos, é pernambucana e está no Rio de Janeiro há 12 

anos. É graduada em Pedagogia e pós-graduação em gestão escolar. Fez 

formação de professores em nível médio e tem experiência de mais de 22 anos 

na educação pública e privada, a metade deles na sua cidade natal. Antes de 

ingressar na Rede municipal de Duque de Caxias atuou também na Rede 

Municipal de Niterói e em escolas particulares de São Gonçalo. Vê-se como 

negra, é vista como morena por apresentar características de mestiçagem. Já 

atuou na secretaria da educação como supervisora e diz que embora goste da 

função de pedagoga ela é muito desgastante, pois tudo depende muito da 

sensibilização do outro. Diz que apesar de já ter atuado na SME e ter longa 

experiência como pedagoga e saber na pele quanto custa ser negra, ainda sente 

dificuldade em sensibilizar o coletivo da escola para o fortalecimento de uma 

postura sensível à pluralidade étnico-racial.  

A Profª Mabel tem 34 anos, se identifica como “da raça negra, cor preta”, 

fez Formação de Professoras no Ensino Médio, tem graduação em serviço social 

e está terminando uma segunda graduação (em direito).  Tem 15 anos de 

experiência como professora, todos eles na Rede Municipal de Caxias, na qual 

ingressou no 1° concurso. Atualmente tem duas matrículas na Rede de Ensino 

nessa mesma escola. Sempre trabalhou com alfabetização, gosta de alfabetizar, 

como também gosta de trabalhar com quarta série e com a sala de leitura. Vê-se 

como referencial para as crianças da escola, principalmente para as meninas 

negras.  É solteira, tem um irmão e diz ter os avós e os pais como referenciais 

fundamentais para estar conquistando seus objetivos. Segundo ela, seus pais 

netos de escravizados, sempre lutaram, se sacrificaram, se organizaram para 

que ela e o irmão estudassem para vencer todas as barreiras.  
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 A OE Nilza tem 34 anos, graduação em Pedagogia. Está na Rede de 

Ensino há 10 anos, como orientadora educacional. Atuou como docente por 

cinco anos antes de ingressar na rede municipal. Identifica-se como branca, é 

casada e tem dois filhos. Mora no centro de Duque de Caxias e é a responsável 

pela confecção do mural de entrada da escola. Considera que todos o maior 

problema da escola é a pobreza  das crianças.  

O OP Marcos tem 35 anos, graduação em pedagogia e direito, atua  

também como advogado e é diretor de uma escola da Rede Estadual de Ensino 

do Rio de Janeiro. Estava fazendo aula extra na escola e saiu no final de 2004, 

sendo substituído pela OP Lícia, que foi chamada pelo último concurso.  

A auxiliar de turno Francine tem 32 anos, concluiu o ensino médio a dois 

anos.  Mora no bairro local e tem dois filhos. É funcionária terceirizada. 

Considera-se “da raça negra e cor morena” e diz ficar impressionada com a 

“mania” que as crianças da escola têm de xingarem-se uns aos outros usando a 

cor da pele. Diz ainda pretender voltar a estudar, mas para isso precisa fazer um 

cursinho, pois fez “um ensino médio muito fraco”.  

 

 

3.5. A Organização Pedagógica: Projetos, Sujeitos e Funcionamento 

  

A escola pesquisada se organiza tomando como base a proposta 

pedagógica da Rede Municipal de Ensino, que embasa e orienta, no início do 

ano, a revisão do Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento. A partir dessa 

revisão e das diretrizes anuais da SME o grupo elabora o projeto anual de 

trabalho.  

Segundo a OP Lílian, essa elaboração passou por um conflito em 2004. Os 

eixos norteadores para a nova proposta curricular (pluralidade cultural, 

linguagem e ética) já haviam sido escolhidos e a equipe estava articulando a 

possibilidade de trabalhar com o tema: “A Pluralidade Cultural Brasileira através 

das Diversas Linguagens”63, abordando as diferentes identidades culturais e 

suas manifestações culturais, através das artes plásticas, música, literatura, 

poesia, danças e folguedos, etc. A idéia foi lançada pelo OP Lílian e o OP 

Marcos e defendida a partir do argumento da escolha dos  eixos temáticos de 

pluralidade e linguagem, feita no ano anterior, bem como da existência do tema 

                                                 
63 Essa parece ser uma preocupação de iniciativa, principalmente da orientadora 
Pedagógica do 1º. Turno e do Orientador Pedagógico do 2º. Turno, que tentam 
sensibilizar os demais segmentos da U.E. para a temática.  
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nos PCN’s e na Lei 10.639/03, de inclusão dos temas relacionados à Cultura e 

História Negra nos currículos escolares. Porém, com o encaminhamento das 

diretrizes para o planejamento, enviadas pela SME a escola teve que adaptar 

sua intenção inicial de forma a contemplar as referidas diretrizes que indicavam 

o meio ambiente como tema do ano.  
Forçamos a barra para garantir que esse tema que consideramos importante não 
ficasse explicito no texto do projeto. E é uma barra. Resistência, minimização da 
importância, boicote, tudo isso ainda há... Mas já melhorou muito nesse último ano. 
(OP Lílian, entrevista individual 19/10/2004). 

 
 

Nessa articulação, o projeto anual da unidade escolar teve o tema: “O Meio 

Ambiente através das Diversas Linguagens”; as linguagens tomando o sentido 

das manifestações artístico-produtivas do ser humano. O projeto se subdividiu 

em subtemas, a saber: I - O meio ambiente na literatura e artes cênicas 

(enfocando meio ambiente, seres vivos, água, higiene); II – O meio ambiente nas 

artes plásticas (enfocando os temas: solo, saneamento básico, lixo e relações de 

consumo); III - O meio ambiente nas manifestações populares (enfocando o ser 

humano, a vegetação e a valorização da natureza nas culturas); IV - O meio 

ambiente na música (enfocando o ar e a ação do ser humano sobre o meio 

ambiente).  

A idéia de se ter como eixo central a pluralidade cultural foi descartada, 

apesar do eixo continuar a ser discutido nas reuniões de reestruturação 

curricular, que ocuparam, durante o ano de 2004, a maioria dos encontros de 

GE. Essas discussões sobre os eixos norteadores e os indicativos presentes no 

PPP da unidade funcionaram como elementos para uma leitura mais próxima do 

cotidiano. O fato da OP Lílian apresentar um envolvimento com o tema relações 

étnicas fez da escola uma possibilidade mais aberta para o tratamento dessa 

problemática. Isso também traz momentos de tensão nesse diálogo, pois embora 

as próprias professoras coloquem como têm sido influenciadas por essa 

profissional, a profissional em questão evidencia a angústia que sente com a 

resistência que parte significativa das docentes apresenta.  

 
Para mim é angustiante ver que embora muitas não se recusem em trabalhar o 
tema, isso tem sido predominantemente feito nas datas comemorativas. E a gente 
se vê meio sem saída porque ou é isso ou não tem nada, a não ser algumas ações 
esporádicas que eu me proponho com a ajuda do Marcos a realizar. Porque como 
proposta de ação contínua a ser desenvolvida pro elas, fica difícil. Teve até 
professora dizendo que era um exagero está tratando disso todo mês. A minha 
sorte é que posso contar, de certo modo, com o Marcos e também com uma das 
meninas da sala de leitura, que é negra e consciente. (...) Tem algum material. 
Mas nós não conseguimos ainda, por exemplo, que a escola adquira um acervo 
significativo para trabalhar com esses temas. Assim ficamos nós trazendo nossos 
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acervos pessoais, da nossa família e amigos para trabalhar nessas ocasiões. (OP 
Lílian, Entrevista individual, 19/10/2004, p.4) 

 
 

 Ela destaca a parceria com o OP Marcos como significativa. E dessa 

parceria nasceram atividades como a Semana da Consciência Negra, na qual 

têm sido organizadas oficinas com as crianças sobre africanidades, racismo e 

auto-estima, a exemplo das oficinas das quais participei durante esta pesquisa. 

O grande desafio, diz a OP Lílian, é transformar essas atividades episódicas em 

um olhar permanente nas atividades cotidianas da escola, desafio que não 

poderá se concretizar sem a sensibilização, o conhecimento e a vontade 

docente.  

A rotina pedagógica da escola passa então pelos seguintes níveis de 

planejamento organizacionais: proposta pedagógica, projeto político-pedagógico, 

projeto de trabalho, plano de curso e planos de aula. A elaboração de todos eles  

é coordenada  pela ETPA, ou seja, das pedagogas e da diretora da escola. 

Considerando a concepção de Veiga (1998) PPP como principal diretriz da 

escola para o alcance dos seus objetivos tomo o PPP da escola investigada 

como fonte de dados, sistematizados pelos sujeitos da referida escola.  

Esse PPP, elaborado em 2002 e re-elaborado a cada ano na semana de 

planejamento, apresenta na versão de 2004 referências sobre o tema ‘pluralidade 

cultural’ ao falar dos educandos(as) que compõem a escola. Esses indícios se 

encontram na presença dos aspectos identitários tanto nos objetivos (geral e 

específicos) quanto nos fundamentos filosóficos, epistemológicos e didático-

pedagógicos do Projeto. Como objetivo geral está definido: 

 
Favorecer ao educando o desenvolvimento do pensamento, da capacidade crítica 
construtiva, da habilidade de pesquisa autônoma e de valores fundamentais à 
condição humana (como solidariedade, companheirismo, respeito, etc.) tendo por 
base as experiências da vida e a análise do cotidiano visando dar-lhe condição de 
construir sua própria identidade com suas diversas especificidades de grupo, etnia, 
gênero, vivência religiosa, etc. e perceber-se como integrante de diferentes grupos 
sociais, tais como família, escola, comunidade, estado, país, mundo. (PPP da 
escola, 2004, p.01). 

 
 
Também faz referências ao respeito às diferenças de gênero, etnia, cultura 

e de classe em seus objetivos específicos; dados que se configuram em 

elementos intervenientes nas questões desse estudo, já que são elementos 

presentes nas relações observadas. 

Considero importante explicitar os objetivos específicos, já que são 

elementos intervenientes nas relações observadas: 
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Desenvolver a criticidade, a criatividade e a cidadania; Favorecer no educando a 
percepção e o uso das diversas linguagens (oral, escrita, gestual, etc.) como meio 
de expressar-se e comunicar-se com os outros; Desenvolver no educando a 
identificação como parte integrante de diferentes grupos, percebendo a 
importância das suas ações no processo de transformação ou manutenção da 
estrutura do ambiente em que vive; Proporcionar aos educandos, através da 
promoção de práticas cotidianas, condições de perceber as diferenças culturais, 
étnicas e individuais como co-existentes na sociedade, aprendendo a respeitá-las, 
bem como de utilizar as informações veiculadas pelos meios de comunicação de 
forma crítica e consciente de modo a combater a ideologia de consumo; 
Desenvolver nos alunos a capacidade de perceber os problemas e buscar 
possíveis soluções. (PPP da escola, 2004, p. 01 e 02) 
 
 
O Projeto Político-Pedagógico da escola foi elaborado seguindo as 

diretrizes iniciais do processo de reestruturação curricular em que se encontrava 

a Rede Municipal de Ensino.  

Tomando como referência o entendimento de PPP de Veiga (1998, p. 13) 

“como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da 

escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade”, 

pode se dizer que ao repensarem, anualmente, os objetivos, metas e ações da 

escola as ações implantadas estariam respondendo ao que se propõe. 

Veiga (idem, p. 14) diz que o PPP tem: “a ver com a organização do 

trabalho pedagógico em dois níveis: como organização da escola como um todo 

e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social 

imediato, procurando preservar a visão de totalidade”. Portanto, nesse sentido, o 

PPP da escola reflete a visão que o conjunto dos seus membros tem da 

comunidade escolar, o estabelecimento de objetivos para esta comunidade, as 

escolhas feitas no intuito de cumprir esses objetivos e o detalhamento dessa 

trajetória sob a forma dos diversos sujeitos desse contexto. Assim, professoras, 

diretoras, orientadoras, pessoal de apoio são pensados como sujeitos de 

formação dos educandos, de propiciadores de ‘consciência’.  

Analisando o PPP da escola, percebo que as concepções presentes no 

item de caracterização da comunidade apresentam uma interpretação dessa 

comunidade como desconhecedora dos seus direitos e como carente sócio-

econômica e culturalmente. A escola por sua vez é apontada numa perspectiva 

transformadora dessa realidade através do desenvolvimento da consciência 

crítica. Apesar disso, as famílias ainda aparecem como sujeitos pouco ativos 

desse processo.  

Do ponto de vista de sua organização pedagógica, a escola apresenta 

como principais problemas, o alto índice de retenção e reprovação, 
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principalmente no terceiro ano do ciclo, a evasão escolar no turno noturno, a 

dificuldade que a escola tem em lidar com a diversidade de espaço e tempo de 

desenvolvimento das crianças de uma mesma turma e a dificuldade em lidar 

com as contingências sócio-econômicas e culturais da maioria das famílias da 

comunidade.  

A escola apresenta um índice de retenção e reprovação bastante alto 

(cerca de 40% dentre as 25 (vinte e cinco) turmas que podem ser retidas ou 

reprovadas por conhecimentos64 e mais de 50 % nas 09 (nove) turmas de 3º. 

ano do ciclo de alfabetização).  

Também na justificativa elaborada pelas professoras para a S.M.E., 

explicando o alto índice de retenção das turmas do ciclo de alfabetização figuram 

como argumentos as diferenças no tempo e nível de aprendizagem das crianças 

em uma mesma turma:  

 
As diferenças de níveis de aprendizagem na turma, que dificultam o trabalho do 
professor. (Profª Dina, justificativa do índice de retenção maior que 25%, dez. 
2004).  

 
 

Minha dificuldade em lidar com os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos 
(Profª Cássia, do 3º. ano do ciclo, justificativa do índice de retenção maior que 
25%, dez. 2004).  

 
 

O que parece recorrente nas ações e concepções de alguns docentes é 

um distanciamento entre os discursos de respeito à diversidade e uma tentativa 

de homogeneização do coletivo dos educandos. Esse ideal de homogeneização, 

centrado numa visão universalista de ser humano faz com que por um lado 

busquem uma turma idealizada na qual todos aprendam e pensem da mesma 

forma; e por outro é também esse ideário que alimenta as práticas discursivas de 

apagamento das diferenças e silenciamento dos conflitos sob o argumento de 

que “somos todos iguais (...) somos todos filhos de Deus” (Profª Fabiana, 

reunião pedagógica, out.2004).  

Os depoimentos da ETPA, bem como as observações cotidianas e durante 

os GE’s e reuniões de COC mostraram que o acompanhamento pedagógico da 

ETP é realizado em três abordagens: 

1ª. - nos Grupos de estudos quinzenais, nos quais realiza-se uma dinâmica 

de sensibilização coordenada pela OE; os informes administrativos, coordenados 
                                                 
64 Excetuo dessa contabilização as duas turmas de Educação Infantil e as duas turmas 
do 1º. Ano do Ciclo que têm progressão automática e as quatro turmas do 2º. Ano do 
Ciclo, cujos (as) alunos(as) só podem ser retidos por faltas.  
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pela diretora; um momento de reflexão teórica no qual articula-se o texto ou 

vídeo trabalhado com as questões da prática da escola, coordenado pela 

orientação pedagógica; e o momento de planejamento de aula, no qual a ETP 

tenta estimular o planejamento em dupla ou grupo para haver maior troca de 

experiências.  

2ª. – no acompanhamento dos planos de aula que não são elaborados nos 

GE’s, pois nos GE’s as professoras elaboram planos de aula para uma semana 

e para a seguinte devem elaborar em outros momentos individuais de livre 

organização. A orientação pedagógica recebe o plano de aula e avalia, 

sugerindo mudanças ou não. Uma das questões que aparece nos depoimentos 

da orientadora e do orientador é a dificuldade das professoras em entregar este 

plano a tempo de poder receber sugestões, ou seja, muitas vezes ele assume o 

caráter de relatório, já que se trata de registrar atividades que já foram 

desenvolvidas. O plano de aula consiste em uma folha com cabeçalho na qual 

as professoras devem planejar as atividades e os conteúdos diários.  

3ª. – na orientação individual buscada pelas professoras ou articulada pela 

ETPA em casos de avaliação de necessidade extrema por parte desta, por 

exemplo, avaliando as crianças de determinada turma e os planos de aula de 

uma das professoras, a ETPA considerou pertinente conversar com a professora 

para aproveitar o horário de sala de leitura da sua turma para que ela planejasse 

individualmente com a orientadora pedagógica.  

Outra estratégia de acompanhamento pedagógico na escola é a avaliação 

dos educandos(as) apontadas pelas professoras como mais lentos na 

aprendizagem, realizada pela ETP da escola. Essa avaliação é registrada na 

ficha de registro do aluno que existe na sala da ETP e serve como base para a 

orientação metodológica em reuniões individuais com as professoras dos 

educandos em questão. A avaliação focaliza, essencialmente, o nível de 

aquisição da leitura. Apesar do argumento recorrente das professoras pela 

tentativa de homogeneização contínua das turmas, os membros da ETP estão 

constantemente reiterando a necessidade de aprender a lidar com essas 

diferenças em sala de aula, embora coloquem que: 

 
Não há receitas para isso, colegas, mas não se pode exigir que uma criança que 
está na fase pré-silábica, que escreve desenhando, escreva um texto de duas 
páginas com prazer. Então o que temos são apenas sugestões de quem já passou 
por isso e que está de fora e consegue talvez ver com mais nitidez algumas 
possibilidades para se tentar, por exemplo você pode trabalhar o mesmo texto, 
oralmente para todos e depois na parte escrita trabalhar só as palavras-chave com 
os mais iniciantes enquanto os outros escrevem o texto e respondem interpretação 
escrita, por exemplo. (OP Lílian, GE de 02/09/2004).  
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O COC conta com a presença apenas das professoras e da ETPA, não 

sendo cogitado participação de familiares ou educandos (as). Nas observações 

realizadas as ações consistiam em: 1. dinâmica de sensibilização; 2. 

preenchimento de uma folha contendo cabeçalho com dados da turma, da 

professora e data e itens para avaliação da turma nesses termos (a. parecer 

geral da turma, b. alunos com problemas de faltas, c. alunos com problemas de 

aprendizagem, d. alunos com problemas de disciplina, d. atividades/ estratégias 

usadas para superar as dificuldades, e. sugestões de ações para a ETPA, f. 

alunos encaminhados para a ETP.); 3. Explanação por cada professora dos 

dados escritos no formulário escrito; 4. Comentários gerais sobre algumas das 

situações colocadas, de modo especial sobre os alunos com problemas de 

faltas, disciplinas e aprendizagem. Em um dos COC’s uma das professoras se 

ofereceu para receber extra-oficialmente um dos alunos chamado pela colega 

como “problemático” para segundo ela “amenizar a situação da colega”. Apesar 

da ETPA parecer ter um conhecimento e comprometimento pedagógico 

considerável aquele momento de COC parece apenas servir de base para ações 

em outros momentos e não para diálogo pedagógico no momento em que está 

ocorrendo.  

 As relações em andamento na escola têm a participação periódica de 

familiares nas reuniões de responsáveis. Essas reuniões consistem em um ritual 

no qual esses familiares praticamente só ouvem os informes da escola, 

constituindo o nível básico da participação que é o nível informativo da 

participação, conforme Bordenave (1994). Para Luck uma efetiva participação 

incluiria, inclusive a participação dos familiares na reelaboração do projeto 

curricular e PPP, bem como das instâncias de representação (Conselho 

Comunitários, Conselhos de Classe, Grêmio Estudantil, etc.) nas ações 

pedagógicas e administrativas.  

Embora as entrevistas preliminares tenham apontado uma presença de 

representantes dos pais na elaboração da primeira versão do PPP (membros do 

Conselho Escola - Comunidade), essa participação não tem se dado mais nas 

reformulações dos últimos anos, nem nos Conselhos de Classe. 

A reformulação do PPP e a elaboração do projeto anual de trabalho e dos 

planos de curso acontecem na primeira semana de planejamento, que acontece 

no três semanas depois do início das aulas. O grupo (Professoras, membros da 

ETP, vice-diretora e diretora) escolhe um título para o projeto de trabalho e 

elaboram justificativa, objetivos, metas e ações, a partir do tema e modelo 
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encaminhado pela SME. Feito isso, as professoras agrupadas por ciclo ou série 

elaboram seus planos de curso, contendo objetivos, conteúdos e estratégias. A 

orientação dada pela equipe é de que tentem articular esses planos com o 

projeto de Trabalho Anual, porém uma dos principais obstáculos para 

consolidação de uma linha metodológica sócio-construtivista e de uma prática da 

metodologia de Projetos, segundo os membros da equipe e a diretora da 

Unidade é justamente essa contextualização dos conteúdos curriculares com a 

proposta de projeto. Segundo a diretora: 

 
Parecem duas coisas completamente diferentes, com momentos distintos (...) eu 
mesma já ouvi várias vezes dizerem “agora eu dou conteúdos, depois eu faço as 
coisas do projeto para a culminância”. Isso é um desafio que é preciso ter 
paciência e insistência para vencer.  

 

Observa-se que a idéia de construção de prática está imbuída de um 

sentido imposto e de mudança imediata, esvaziando o aspecto da historicidade e 

as particularidades das práticas das professoras em questão.  

Um dos pontos colocados como destaque no investimento da Rede de 

Ensino é o investimento da administração municipal na formação das 

educadoras e educadores. A Secretaria tem oferecido anualmente dois 

seminários com palestras e oficinas, um durante a semana de planejamento do 

início do ano letivo e outro no início do segundo semestre. Há predominância 

nos temas relacionados à reestruturação curricular e as temáticas propostas 

como projeto de trabalho para a Escola. As temáticas predominantes nas 

palestras desse ano foram disciplina e auto-estima, enquanto no primeiro 

semestre discutia-se a interdisciplinaridade. Já as oficinas oferecidas tinham 

como temáticas desde o trabalho com sucata até a questão da música como 

instrumento de trabalho com a criança. No entanto em nenhum dos trabalhos, 

seja de oficinas ou palestras, o tema pluralidade étnica ou cultural no espaço da 

escola foi tema de formação. E isso parece incomodar de forma significativa 

apenas a OP Lílian, pois as outras professoras entrevistadas colocaram as 

opções de formação como amplas e completas: 

 
Ah, acho que a rede investe muito em formação. Tem os GE’s com a equipe, tem 
os seminários com todo mundo. (...) Lá tem palestras, oficinas, todo muito bom, 
Tudo a ver com minha turma, por exemplo. (...) Não, isso não teve, mas teve a 
coisa da autoestima de modo geral e aí cada um adapta à sua realidade. Eu 
gostei muito. Não perco nunca. (Profª Rosa, entrevista individual, 22/03/2005, 
p.2) 
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Bem, em relação a outras redes, posso dizer que essa oferece um espaço maior 
para a formação, tem havido um grande seminário por semestre. mas em relação 
à diversidade étnica/cultural ainda está muito fraca, se pensar que esse é um 
município de maioria negra e onde a discriminação e a desigualdade são muito 
forte. Acho que apesar de estar na proposta, os encaminhamentos para as escolas 
ainda não existem. Fica aquilo de no lugar que tem um grupo forte com 
conhecimento, compromisso e um olhar mais profundo prá isso, as coisas andam, 
senão fica como sempre. Comemoração da libertação dos escravos, homenagem 
a Zumbi e acabou. (OP Lílian, entrevista individual, 19/10/2004, p.4). 

 
 

 Embora a pluralidade e identidade étnica e as questões que envolvem 

sua expressão no Brasil apareçam como significativas nas falas e também nas 

observações realizadas, e a intencionalidade esteja na eleição do tema com eixo 

norteador curricular, as ações políticas de formação parecem ainda não terem 

incorporado a temática para implementação e fortalecimento das práticas.  

Além desses seminários semestrais de formação oferecidos pela 

secretaria, nos quais os profissionais podem escolher participar das 

conferências, de uma palestra por dia e de uma das oficinas, dentro do seu 

horário de trabalho, a formação continuada é proposta como objeto dos GE’s da 

unidade escolar, que aconteceram em 2004 duas vezes ao mês.  

Nesses GE’s, o tempo geralmente é dividido em: dinâmicas e debates de 

temas ou textos e elaboração do plano de aula quinzenal. Para essa última 

atividade geralmente a equipe técnica tenta motivar as professoras a se 

agruparem por ciclo/série e se coloca a disposição para opinar e sugerir se 

desejado. O que se observa é que embora a orientação pedagógica procure de 

aproximar daqueles que apresentam comportamento mais isolado, esses 

parecem incomodados e a ação de diálogo da orientação pedagógica acontecia 

justamente naqueles grupos que se agrupavam de forma mais espontânea, que 

chamavam, apresentavam propostas e pediam sugestões.  

Nesse sentido, no seu depoimento, a OP Lílian diz que uma das 

estratégias adotadas nesse segundo semestre foi trabalhar individualmente com 

essas professoras de posturas mais fechadas ao diálogo sobre e para sua 

prática no horário de sala de leitura (a professora da sala de leitura atua com um 

horário de 50 minutos semanais em cada turma) com o objetivo de discutir o 

planejamento da semana. O intuito principal, segundo ela, foi tentar alguma 

intervenção que surtisse efeito na prática em sala de aula, pois estas são 

justamente as professoras com mais problemas nas turmas (pouco rendimento, 

isolamento dos alunos não leitores na sala de aula, devido à proposição de 

atividades inadequadas para o nível destes, conseqüentes problemas de 
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disciplina, reclamação de responsáveis quanto à forma de tratar os alunos – com 

gritos, encaminhamento constante de alunos à sala da direção e ETP, etc.).  

Em relação aos Grupos de Estudo uma das reclamações de algumas 

professoras é de que durante 2004 estes encontros foram tomados pelas 

discussões de Reestruturação Curricular e que isso, embora importante, reduziu 

o espaço de se trabalhar questões imediatas da escola, como o planejamento de 

atividades de aula e a promoção de oficinas sobre alfabetização, por exemplo. 

Segundo elas aconteceu apenas uma, e seriam necessárias outras, 

inviabilizadas pela necessidade de estar discutindo o material de reestruturação 

curricular. 

Também cabe à orientação pedagógica orientar sobre os registros de 

avaliação dos educandos, os relatórios de aprendizagem, bem como as 

atividades escritas de avaliação diagnóstica. Estas consistem em um caderno de 

produção da turma (para todas as turmas da Educação Infantil e do Ciclo); e 

exercícios de avaliação, ou “provas” unificadas extra-oficiais, para o 3º Ano do 

Ciclo (ano de retenção ou promoção). O objetivo da avaliação escrita unificada é, 

segundo a Orientadora do 1º. Turno e duas professoras do 3º. Ano do Ciclo, 

aproximar as condições dos alunos retidos e promovidos. Outra medida tomada 

para evitar um fato que ocorria até o ano anterior, segundo os relatos, (alunos 

retidos em algumas turmas estarem em condições de aprendizagem de outros 

promovidos por outras professoras) foi coletivizar a avaliação dos alunos com 

desenvolvimento mediano no último COC, usando para isso a análise da 

avaliação única com os conteúdos básicos aplicada pelas professoras, o 

caderno de acompanhamento da turma elaborado pelas professoras e a ficha de 

acompanhamento da ETP.  

Em relação à OE, trabalham em conjunto com os(as) OP’s e atua como 

apoio nas ações de orientação das professoras e como agente principal quando 

se trata de lidar com os educandos, e em relação à freqüência. Se o aluno tiver 

mais de dez faltas não justificadas ao mês os responsáveis são chamados para 

explicar as razões e alertados de encaminhamento ao Conselho Tutelar se as 

ausências se ampliarem. Também a OE se faz presente nas reuniões de 

responsáveis e em alguns momentos nas salas de aula, a pedido das 

professoras para aplicar dinâmicas ou conversas informais sobre 

comportamentos e valores. . 

Além dessas ações de formação, a Rede Municipal oferece duas 

possibilidades: um curso de formação em serviço em alfabetização para 

professoras que se encontram nos ciclos iniciais e os cursos de pós-graduação 
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em convênio com uma universidade privada localizada no município. O primeiro 

curso chama-se PROFA e cada escola recebeu duas vagas, nos dois primeiros 

meses com encontros externos quinzenais e nos meses seguintes com a 

presença da monitora do curso na sala de aula da professora cursista para atuar 

e orientar ao mesmo tempo. O curso versa sobre o processo de alfabetização na 

perspectiva do sócio-construtivismo, partindo do conhecimento do processo de 

desenvolvimento das hipóteses de escrita e leitura para inserir intervenções 

pedagógicas nesse processo. Utilizando-se das concepções de Emília Ferreiro e 

de Vygotsky o trabalho tem produzido algum efeito no conjunto do trabalho da 

escola, embora em nível reduzido devido ao pequeno número de vagas que são 

oferecidas. Há profissionais interessadas e esse curso parece estar 

possibilitando um diálogo mais amplo sobre as o desenvolvimento da leitura e da 

escrita e principalmente, em dois pontos: no entendimento dos fundamentos da 

proposta e na busca de formas de intervenção para que as crianças avancem 

nas hipóteses da escrita. No último GE (Grupo de Estudo) do ano, dia 03 de 

dezembro, quando cada uma avaliava o trabalho ouvi o seguinte depoimento: 
Eu me considero hoje muito mais motivada a mudar minha prática do que no ano 
passado. Porque não é fácil deixar aquilo que você domina para arriscar em algo 
novo, embora quando você o faz descobre quando ganha com isso. Foi o que eu 
senti com o PROFA. Eu espero que continue porque, devo confessar que ainda 
insegura às vezes e misturo as coisas. Passo os velhos exercícios mais 
tradicionais quando estou muito insegura, mas já testei muitas coisas novas e já 
vejo uma mudança na forma como os alunos se portam, na resposta deles. Mas é 
preciso esse acompanhamento individual que o PROFA faz, pois cada um é cada 
um. Então, esse ano foi um ano de mudanças. (Profª Fabiana, do 2º. ano do ciclo) 

 
Para mim também. Além do PROFA, acho que a Equipe conseguiu dar mais 
assistência para a gente também. Admito que no começo isso até me incomodou 
um pouco isso de ter que conversar sobre os planos, mas com o tempo a gente 
percebe que avançou e que foi isso que ajudou. E também espero que o PROFA 
continue, pois até no acompanhamento da minha filha está me ajudando, já não 
digo que ela não sabe nada.(Profª Cássia, do 3º. ano do ciclo) 

 

 

As colocações das demais professoras dos anos do ciclo de alfabetização 

dão a entender que o referido curso é desejado por um número significativo 

delas, pois voltado para a alfabetização muitas acham que daria o apoio para 

tentar tornar sua prática mais progressista e dinâmica. A reclamação centra-se 

no fato de que somente são oferecidas poucas vagas para cada escola (duas no 

caso da escola em questão).  

Um outro detalhe é que as dinamizadoras do curso são professoras da 

rede de ensino que tiveram grande destaque no seu trabalho adquirindo um 

reconhecimento das colegas no uso das idéias sócio-construtivistas. A dinâmica 
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do curso consiste em encontros coletivos de formação de duas em duas 

semanas (nesses dias as turmas são dispensadas) e com acompanhamento da 

monitora à turma junto com a professora de duas em duas semanas. A base 

teórico-metodológica do curso era a mesma da proposta curricular em processo 

de elaboração na Rede de Ensino: Emília Ferreiro e Ana Teberosky na 

concepção de desenvolvimento da escrita e da escrita, Vygotsky na base sócio-

construtivista de relação com o conhecimento e Hernandez e Ventura (1998) no 

uso de projetos temáticos na prática de aprendizagem.  

Em relação aos orientadores há uma reunião de formação semestral com a 

equipe da SME na qual se discute desde a orientação para o plano de ação aos 

conhecimentos relacionados ao papel da orientação e das ações pedagógicas 

na escola.  

 

 

3.5.1. O Processo Pedagógico no Olhar dos Profissionais da Escola: 
Ciclo, aprendizagem e a avaliação  

 

A organização por ciclos é uma proposta que tem sido implementada em 

alguns estados do país, sendo apontada como uma alternativa ao quadro de 

fracasso escolar que atinge, principalmente, as séries iniciais, embora como 

aponta Krug (2005) as propostas e as práticas da organização da aprendizagem 

por ciclos de formação na escola de ensino fundamental não se constituem em 

um único tipo. Existem diferentes formas, conteúdos, contextos e condições nas 

múltiplas experiências que tem se desenvolvido no Brasil. Há redes de ensino 

que implantaram a ciclagem em todo o ensino fundamental, tomando como base 

as fases etárias (infância, de 6-8 anos; pré-adolescência, de 09 aos 11 anos e 

adolescência, de 12 aos 14 anos) e redes que implantaram parcialmente a 

organização por ciclos, como é o caso de Duque de Caxias, que mantém o ciclo 

apenas da alfabetização ao ano correspondente à segunda série.  

Desse modo, segundo a proposta da Rede de Ensino a criança ingressa na 

escola aos seis anos no primeiro ano do ciclo para ser alfabetizada em três anos 

(1o., 2o. e 3o. anos do ciclo), quando pode ser retido ou promovido para a 3a. 

série. No entanto, os dados têm apontado que a realidade apresenta significativa 

distância da proposta, pois a maioria das crianças não consegue ingressar no 1o 

ano do ciclo, mas somente com sete ou oito anos, muitas vezes permanecendo 

retida no 3o. ano do ciclo por 3 ou quatro anos.  
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A avaliação no ciclo de alfabetização se dá oficialmente através do 

acompanhamento cotidiano do desenvolvimento da criança. Acompanhamento 

este que deve subsidiar o registro gráfico desse desenvolvimento, através de 

relatórios descritivos, que até o primeiro semestre de 2005 eram semestrais e 

que em maio desse ano tornaram-se bimestrais.  

A concepção de avaliação apontada nas diretrizes curriculares da rede de 

ensino e ratificada no projeto pedagógico e no projeto anula de trabalho da 

escola, fundamenta-se na idéia de avaliação de caráter formativo, como prática 

investigativa e nas concepções da psicogênese da língua escrita, de Emília 

Ferreiro (Ferreiro, 2001). Nessa linha metodológica parece caminhar a proposta 

da escola, porém entre o que está escrito como proposta coletiva e as práticas 

cotidianas encontra-se a individualidade de cada pessoa dessa coletividade. No 

dia-a-dia o que se percebe é que nesse coletivo, entre as tentativas de avanço, 

as ações cotidianas de mudança, fruto de um caminhar que é individual, mas 

também coletivo, já que envolve as reflexões coletivas nos GE’s, um número 

significativo das professoras ainda mantém práticas de educação bancária, na 

concepção de Paulo Freire, com atividades descontextualizadas e de 

desconsideração do conhecimento do aluno. Isso fica expresso nas recorrentes 

falas de “eles não sabem nada” enquanto o aluno não se encontra na fase 

alfabética da escrita. Falas essas registradas durante as reuniões do Conselho 

de Classe (out.2004 / dez. 2004/abril de 2005) e durante observações nas salas 

de aula. Em um desses dias de observação, em out. de 2004, a OP esteve na 

sala para conversar com a Profª . e ela foi enfática no “foi bom você vir aqui 

porque tem uma porção de gente que não sabe nada, não quer nada e aí você 

leva para dar uns conselhos” A OP tentou amenizar o peso do que ela falou, com 

um jeito meio constrangido, ao dizer: 

 
Não se preocupe, tia Cássia, porque eles vão aprender, vão se comportar e 
aprender mais, porque saber, eles já sabem, afinal sabem uma porção de coisa 
que nem eu sei, como, por exemplo, andar de bicicleta. Quer ver? Quem sabe 
andar de bicicleta? Tá vendo, eles sabem sim, mas precisam aprender mais para 
ler direitinho, e vão fazer isso, não vão? (OP Lílian, observação da sala do 3º ano 
do ciclo, out. 2004) 
 

A visão da maioria do corpo docente em relação ao problema da 

dificuldade da escola em alfabetizar as crianças é de que a falta de apoio das 

famílias seria a principal causa desse fracasso, conforme apontam os relatórios 

de justificativa dos índices de retenção no 3º ano do ciclo (turmas com mais de 

25%).  
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Ouvindo os discursos expressos em conversas informais, reuniões de COC 

e GE’s, percebo por trás desses discursos alguns indícios da dificuldade que 

como educadoras ainda temos em lidar com a auto-avaliação e ao mesmo 

tempo vislumbro a possibilidade desse olhar para aquela comunidade cuja 

formação é responsabilidade da escola ser vista pelo seu coletivo (a partir das 

concepções da maioria dos seus sujeitos concretos) como impotentes para 

perspectivas melhores. 

Nesse contexto, o ciclo atualmente passa a ser visto por alguns docentes 

como mais uma forma de atrapalhar o trabalho da escola, pois “fica parecendo 

essas bolsas que o governo dá e esse povo se acostuma, pois o aluno passa 

sem saber nada e o professor do ano seguinte é que vai recebendo a bucha”.  

A mesma professora que se refere ao ciclo como concessão em um dos 

grupos de estudos diz que acha que para melhorar os resultados, deveria se 

articular a concessão de benefícios sociais públicos (como bolsa escola, vale 

gás, bolsa do PETI65, etc.) à aprendizagem das crianças. Essa colocação da 

docente gerou uma tensão na reunião, pois enquanto algumas docentes 

concordaram com ela, outras se posicionaram contra, argumentando nos 

seguintes termos: “Isso não é tão simples assim, pois não aprender nem sempre 

é só culpa da criança ou de seus pais”. A orientadora Lílian foi um pouco mais 

longe: 
Já imaginou se o governo resolver que só vai pagar regência para quem conseguir 
alfabetizar 100% ou 90% dos alunos? Será que iríamos achar justo? A idéia de 
que se estar fazendo todo o possível para alcançar os objetivos é relativa, você 
pode achar que não e os pais podem achar que sim, que estão fazendo o possível 
dentro do conhecimento e condições que têm. É preciso ir além da superfície da 
história.  
 

A postura da professora remete a uma concepção inferiorizante, 

despontencializadora e tuteladora das classes populares. O fato de que  muitos 

de nós também tenham vindo dessas classes  não impede que assumamos uma 

postura de reprodução das desigualdades ao desconsiderarmos os 

condicionantes históricos das condições de desigualdade sob os quais vive essa 

população e ao negarmos as possibilidades de sua transformação, atribuindo 

essa impossibilidade à simples vontade e/ou a incapacidade dos sujeitos.  

Em relação aos instrumentos de avaliação, apesar das diretrizes para 

realização dos relatórios descritivos serem periodicamente relembradas, 

observando alguns desses relatórios percebe-se como em alguns casos, a 
                                                 
65 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal que fornece uma 
bolsa de apoio às famílias de baixa renda para que as crianças sejam retiradas do 
trabalho e voltem a escola. .  
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análise se prende à atribuição de comportamentos negativos das crianças como 

características permanentes, por exemplo “O aluno é violento, batendo sempre 

nos colegas e não tem responsabilidade com suas tarefas”. (Relatório do aluno 

Lúcio, que a OP Lílian solicitou modificação por parte da professora). A 

priorização dos defeitos e do não aprendido, das ausências, da negação, ainda é 

a tendência no olhar e na escrita de algumas profissionais. Talvez isso se deva 

ao caráter conservador secular da cultura escolar, cujos resquícios se mantém 

mais forte em algumas trajetórias.  

Um outro aspecto que aponta uma forte articulação entre a idéia de 

avaliação formativa indicada nos projetos para os três anos do ciclo de 

alfabetização e a avaliação classificatória processada na prática é que embora 

oficialmente o registro avaliativo do ciclo seja os relatórios descritivos, as turmas 

são submetidas à provas escritas desde o 2o. ano do ciclo com a percepção de 

que estão sendo “testados”, embora isso não seja registrado nos diários de 

classe, nem na ficha do aluno. Essa prática é mantida sob a alegação de que 

facilita a avaliação por parte da professora, o que a meu ver seria pertinente se 

não fosse dada a essa avaliação na relação com o educando o caráter 

classificatório que permeia as provas aplicadas nas séries seguintes (3a. e 4a. 

series). Essas séries (3a. e 4a.) são avaliadas por provas e tem sua avaliação 

registrada através de conceitos, em quatro níveis.  

 Em uma das observações na sala de uma terceira série (em abril de 

2005), ouvi a professora tentar mostrar a importância do conteúdo que 

trabalhava com a alegação de que eles precisavam aprender porque precisavam 

mostrar na prova. A prova aí aparece como razão da aprendizagem demarcando 

uma concepção esvaziada do sentido da aprendizagem. Passa a ser uma arma 

do professor, assim como a possibilidade de reprovação o é nos discursos dos 

que defendem o fim do sistema de ciclo.  

Isso se torna evidente pelos fatos observados no final da coleta de dados 

dessa pesquisa, pois houve ainda no final do 1o. semestre uma mudança na 

forma de avaliação, que deixou de ser por conceitos para voltar a ser por notas, 

com média mínima seis (6,0). Foi uma decisão que, segundo a SME resultou da 

insatisfação dos docentes da Rede de Ensino e de diagnóstico realizado nas 

escolas. Uma outra mudança que se encontrava em andamento no final dessa 

pesquisa era a própria organização por ciclo. Segundo informações, a SME 

alega que em virtude das demandas das escolas realizaria um Fórum de 

Educação para discutir o sistema de ciclos na rede de ensino.  
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As opiniões sobre a organização por ciclos na escola pesquisada 

divergem, embora a maioria traga como crítica as limitações com as quais a 

iniciativa foi implantada e é mantida.  

A diretora considera a organização por ciclo uma boa proposta, cujo maior 

empecilho, segundo ela, é a formação das professoras, pois as regras são de 

ciclo, porém as práticas desenvolvidas são de seriação, classificação. Focaliza 

também a necessidade de estratégias de formação e exigência de compromisso 

profissional para quem está nesse nível de ensino. Pensa que a proposta dos 

ciclos precisa ser aprimorada com uma implementação efetiva que só será 

possível com muito investimento na formação continuada e principalmente com 

estratégias de exigência de compromisso. Aponta também como ponto positivo 

na proposta a ampliação do tempo do aluno sem o massacre das provas, sem o 

fantasma da reprovação logo no primeiro ano. No entanto, ela diz que embora 

tenha melhorado o trabalho na rede nos últimos anos, ainda falta muito, 

principalmente porque embora as avaliações formais punitivas e a seriação 

tenham sido oficialmente abolidas oficialmente elas ainda continuam presentes 

na cabeça e nas práticas de muitos professores. Ou seja, mudou o nome, a 

separação de tempo, mas as práticas ainda estão em lento processo de 

mudança. Um outro ponto referido também pela diretora é, corroborando a 

opinião das professoras entrevistadas, o fato de que as experiências e as 

condições de aprendizagem das crianças que ingressam nos anos iniciais do 

ciclo são muitos diferenciadas, pois:  

 
Tem-se no segundo ano do ciclo, por exemplo: crianças de sete anos que 
passaram pela pré-escola e pelo primeiro ano do ciclo, outras que passaram 
somente pelo primeiro ano do ciclo aos seis anos e ainda crianças com 8, 9 ou dez 
anos que nunca freqüentaram a escola e ingressam também nessas turmas. Então 
se tem condições muito diferenciadas. (Diretora Ester, entrevista individual, 
14/12/2004, p.2) 

 
 

Apesar de apontar esses problemas estruturais da organização do sistema 

de ciclos, a referida profissional destaca como diferencial para superar reduzir o 

efeito desses problemas o comprometimento do profissional em termos 

coletivos; ou seja, a preocupação em lidar com as diferenças de condições, o 

desenvolvimento de uma relação afetiva prazerosa com as crianças é vista por 

ela como fundamental para gerar condições para que as crianças aprendam. 

Segundo a mesma, por esta razão resolveu pesquisar sobre o tema do papel do 

afeto na reversão do quadro do fracasso escolar, com foco nas turmas de ciclo 
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para a monografia que estava elaborando para o curso de pós-graduação lato 

sensu em gestão pedagógica.  

A diretora Ester acrescenta entender que a formação, tanto da pós-

graduação, quanto da formação continuada no espaço da escola e na esfera da 

secretaria da educação, não garante o compromisso do profissional, mas pode 

ser um espaço de revisão de concepções sobre os sujeitos da escola e de auto-

reflexão sobre as próprias práticas destinadas a esses sujeitos. Nesse sentido 

diz: 

Eu espero que com o tempo isso melhore. Já vemos algumas mudanças, porém 
sabemos que na educação essas coisas novas são sempre lentas, é o tempo de 
cada um também para o professor, embora a gente fique impaciente quando são 
os alunos que estão no prejuízo. (Diretora Ester, entrevista individual, 14/12/2004, 
p.2) 
 

As professoras também criticam a forma como a mudança foi implantada.  

 
Acho que essa forma de Ciclo pode dar certo em outros lugares onde não tem 
tantos problemas sociais como aqui. Aqui os alunos chegam sem passar pela Pré-
Escola, com 8, 9 anos e já vão para o 2º Ano. (Profª Fabiana, 2º ano do ciclo) 
 

 
É, já entra no segundo ano, passa para o terceiro sem saber nada e repete um, 
dois, três anos sem aprender para passar para a terceira. São muitos problemas 
sociais, que o ciclo não resolve. (Profª Cássia, 3º. ano do ciclo) 

 
Bem, gente, eu acho que ter mais um ano seria bom se todos tivessem realmente 
três anos, não tivesse tantas faltas e se os pais ajudassem, ou pelo menos tivesse 
Educação Infantil para todos. A gente vê que os alunos que vem da Pré-Escola 
aprendem mais fácil. (profª Dina, 3º. ano do ciclo) 

 
 

Acho que essa forma de ciclo pode dar certo em outros lugares onde não tem 
tantos problemas sociais como aqui. Aqui os alunos chegam sem passar pela Pré-
Escola, com 8, 9 anos e já vão para o 2º Ano. (Profª Mardilene, do 2º ano do ciclo) 

 
 

 Há, portanto, uma rejeição à forma como o ciclo está funcionando na 

Rede de Ensino, usando-se como fatores por um lado as condições da 

comunidade e por outro a falta de apoio estrutural adequado por parte da 

administração municipal, como expressa a fala abaixo:  
Sabe o que eu acho? Que oferecer PROFA para todas as professoras e continuar 
faltando até papel e cola para se usar em sala não vai adiantar muito.(...) O que 
vemos no PROFA tem coisas que são do nosso tempo de escola, mas só que para 
fazer também vai precisar além do conhecimento, materiais. (Profª Anete, 
dez./2004).  

 
 

A principal reclamação por parte das professoras em relação ao número de 

crianças nas turmas de ciclo centra-se na diversidade de níveis de 
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desenvolvimento das crianças de uma mesma turma. Diversos depoimentos 

ouvidos nos GE’s (Grupos de Estudo), em entrevistas coletivas e conversas 

individuais apontam essa como uma questão que incomoda as professoras: 

 
Na minha turma a maioria já está lendo, só tem uns... deixa ver... são três 
que estão juntando sílabas e três que não sabem nada, nem copiar do 
quadro direito. Será que não dá para passá-los para outra turma que esteja 
fraquinha para ver se eles avançam? (Profa Pâmela, do 3º. ano do ciclo, GE 
de 02/09/2004). 
 

 

Segundo a diretora, formar turmas de um mesmo ano ou série por nível de 

aprendizagem é um procedimento que contraria a orientação da SME, pois a 

idéia é que também os diferentes em nível de aprendizagem aprendam na 

convivência, pois: 

 
Nós já fizemos isso contra a orientação da secretaria até o ano passado e vimos 
que também não deu certo, pois quem estava aqui viu, que quem ficava com a 
turma dos chamados fracos acabava se sentindo prejudicada e também mesmo 
agrupando por nível no mês seguinte já tem diferenças e não vamos ficar 
reagrupando todo mês. (...) Acho que nosso desafio é aprender a trabalhar com 
todos, dentro das possibilidades de cada um. (Diretora Ester, Reunião do 4º COC. 
Dez./ 2004). 

 

 

3.6. A Pluralidade Cultural nos Projetos e Propostas da Escola 

 

Os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) ao incluir o tema pluralidade 

cultural como tema transversal estava incluindo mais do que o reconhecimento 

de que o povo brasileiro é formado por pessoas de diferentes origens étnicas e 

características. Sua inclusão, ainda que não tão amplamente abordado como 

desejariam os militantes do Movimento Negro, foi fruto de muito embates, 

debates e tensões no campo oficial. Segundo Martinez (2000, p.71): 

 
No final de 1995, foi apresentado à Secretaria de Educação Fundamental o 
documento que tratava a Pluralidade Cultural como tema transversal. A partir 
desse momento, não só a perspectiva de ser um tema transversal específico, 
como também a própria abordagem da pluralidade cultural começou a ser 
questionada. Foi levantada a questão a respeito de se seria politicamente oportuno 
que formasse parte dos PCN’s, pois sendo tema conflitivo poderia gerar um debate 
não desejado pelas autoridades.  

 
 

Segundo depoimentos coletados pela autora da pesquisa, o temor de 

desvelar o racismo brasileiro que sempre estivera camuflado, fez da discussão 
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sobre este tema um campo de tensões, com tentativas de diluí-lo em outros 

temas como ética e história, apesar do discurso de participação coletiva. 

Importante salientar que como aponta Martinez (2000), as experiências 

vivenciadas pelos estados e municípios nessa temática não foram consideradas 

na sua elaboração, mas apenas as sugestões dos pareceristas (180 pessoas) 

para este tema foram analisadas pelo grupo de elaboração, grupo este que 

segundo a referida produção não definiu critérios explícitos e sistemáticos que 

fundamentassem o perfil e os níveis de inserção das pessoas que trabalharam 

no projeto, sendo as mesmas selecionadas mais por critérios de relações 

pessoais.  

Outra crítica trazida pelo trabalho de Martinez é sobre o lugar da temática 

Pluralidade Cultural nos PCN’s, pois como tema transversal, embora sob a 

alegação de que permite a flexibilidade na abordagem, baseado nos contextos 

locais, limita a abrangência do mesmo. Isto porque dependendo da 

instrumentalização teórico-metodológica presente à localidade, este tema pode 

ser apenas elemento articulador de alguns conteúdos e/ou tema de algumas 

datas como tem sido por muito tempo no processo educacional tratada a 

população negra na história e cultura brasileira.  

No entanto, não podemos, ao buscar compreender como a escola tem 

lidado em suas práticas cotidianas, ignorar que a inclusão desse tema nesses 

documentos oficiais foi um marco nos debates, dando um fôlego de visibilidade 

aos trabalhos anônimos que vem ao longo do tempo se constituindo em um 

acervo das práticas cotidianas pelas diversas regiões do Brasil, práticas mais 

visibilizadas e incentivadas pela Lei de Inclusão de Conteúdos da História e 

Cultura Negra nos Currículos da Educação Básica (Lei 10.639/2003). 

Ao pensar nessas perspectivas na escola pesquisada, centrando nesse 

momento nos Projetos e Propostas da Escola, destaco que uma coisa é a 

análise do conjunto de diretrizes da Unidade Escolar e outra coisa são as micro-

ações cotidianas, o ‘currículo oculto’ em processo no dia-a-dia de crianças e 

adultos profissionais no campo da pesquisa.  

Os PCN’s apresentam a escola como responsável pela valorização e 

respeito à formação étnica e cultural diversificada da sociedade brasileira, 

partindo da própria diversidade do seu espaço. E nesse caso, espaço no sentido 

dado por Santos (1994), como contexto sócio e historicamente determinado. E a 

formação para esse reconhecimento efetivo implica em tensões, aquelas 

tensões temidas pelas pessoas que preferiam não ter esse tema colocado em 

um documento oficial. A primeira dessas tensões, conforme Martinez (2000, 
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p.78) diz respeito “à relação entre diversidade cultural e desigualdade social” e o 

segundo ponto de tensão seria “entre identidade nacional e diversidade cultural 

local”. Nesse ponto, ao mesmo tempo em que se evidencia a brasilidade 

composta pelas experiências de convívio e interetnicidade, viés muitas vezes 

usado como argumento do mito da democracia racial, se mostra como essa 

diversidade tem sido marcada pela desigualdade no plano sócio-econômico e 

político-cultural.  

Na escola pesquisada a análise da Proposta Curricular e do Projeto 

Político-Pedagógico como fruto da participação coletiva parcial (as famílias e 

outras representações comunitárias tiveram presença restrita, no processo, ao 

nível informativo, ou seja, alguns pais foram chamados para tomar conhecimento 

das mudanças). O argumento colocado pela diretora é que “é muito difícil eles 

participarem, vieram duas mães quando fizemos a primeira versão, mas as 

contribuições foram mínimas, pois elas não têm muito conhecimento nisso”.  

No entanto, a forma como as professoras se posicionaram na avaliação do 

Projeto, como se as ações ali propostas fossem fruto da produção delas aponta 

que, do ponto de vista da participação da comunidade interna, há um clima de 

envolvimento e comprometimento em processo, com maior participação de 

alguns e menos participação de outros.  

No que se refere à Pluralidade Cultural, a Proposta Pedagógica da Rede 

Municipal a traz como eixo norteador, apontando que: 
A Pluralidade Cultural integra as diferentes áreas de conhecimento na valorização 
das características do grupo social e no reconhecimento dos diferentes grupos que 
coexistem na sociedade. Diz respeito, portanto, às normas de convivência, 
relações entre membros, aos costumes, valores, credos e, evidentemente, à 
própria língua. A adoção de um pensamento crítico-construtivo promoverá no 
cidadão o respeito por outros povos, discursos, crenças e contribuirá para que 
sejam respeitados os princípios básicos do funcionamento democrático. (Duque de 
Caxias, 2004).  

 

 

Uma leitura atenta da proposta aponta que no que se refere à pluralidade 

/diversidade étnica a proposta ainda é bastante superficial. Apesar de trazer a 

citação dos PCN’s de que a “Pluralidade diz respeito ao conhecimento e à 

valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais 

que convivem no território nacional” (Brasil, 1997) o documento foca a temática 

na linguagem verbal. E quando se refere à diversidade de cultura centraliza “em 

diferentes sociedades”, não situa a diversidade brasileira como contexto a ser 

trabalhado, evidenciando a diversidade do outro distante ao invés de priorizar a 

pluralidade do contexto local. A área curricular na qual isso desponta um pouco é 
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nas Ciências Sociais, mesmo assim a identidade étnica ou não aparece ou 

aparece numa dimensão sem importância. Entre os conhecimentos atitudinais da 

relação com os eixos norteadores aparece a “rejeição a toda forma de 

discriminação”, sendo que o “racial” aparece como exceção ao se referir à 

América Latina: 
A constituição histórica da América Latina está profundamente marcada pela 
problemática da pluralidade cultural, inserida numa perspectiva européia 
etnocêntrica, essa visão européia de superioridade cultural e, até mesmo, racial, 
deixou marcas sociais profundas nessa região do globo. (Duque de Caxias, 2004, 
p.101, grifo meu). 

 
 

Na Proposta Curricular em questão as diretrizes em relação à realidade da 

diversidade brasileira estão ausentes principalmente o que constitui a base 

dessa diversidade que é a identidade e a origem étnica de sua população. 

Apesar de citar os PCN’s, a proposta difere deste, pois embora também 

colocada em aberto como tema transversal os PCN’s explicitam vários dos 

elementos e questões referentes à diversidade étnica brasileira, abordando 

inclusive os fundamentos que justificam o trabalho específico no caso da 

população afrodescendente e indígena, que é a questão da discriminação e do 

racismo. A proposta municipal, no entanto, apesar de trazer a pluralidade como 

eixo norteador apresenta uma abordagem generalista falando das diferenças, 

sem apontar a necessidade de uma fundamentação teórica que possibilite 

entender essa pluralidade e essas diferenças do ponto de vista da exclusão que 

tem atingido as populações afrodescendentes e indígenas.  

Outros exemplos de invisibilidade presentes na proposta elaborada se 

encontram na área curricular de educação física. Na perspectiva de valorizar a 

pluralidade cultural do povo brasileiro poderia ser apontada a possibilidade de se 

trabalhar na escola com esportes e atividades físicas dos diferentes povos e 

grupos étnicos (por exemplo, a capoeira, as danças indígenas, etc.). No entanto, 

mais uma vez essa articulação da proposição temática e os elementos da 

realidade brasileira não aparece no documento.  

De modo similar, no ensino de Artes caberia diretrizes para o trabalho das 

artes de diferentes origens étnicas (indígena, africana, oriental, etc.). Mesmo em 

relação à língua e a linguagem o documento aponta a necessidade de se 

respeitar os diferentes falares regionais sem deixar de ensinar a norma culta, 

porém nada se refere ao histórico, ou base lingüística dessa sociedade, as 

diversas línguas indígenas e africanas dos ancestrais que aqui viviam e dos que 
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para cá vieram no período da escravização, algumas dessas línguas ainda 

ativas.  

Assim, embora a Proposta Curricular da Rede Municipal traga uma ampla 

bibliografia, esta não me pareceu bem aproveitada na contextualização particular 

da realidade brasileira, traçou-se um viés universalista que ignora os aspectos 

local, regional, mesmo porque a presença afrodescendente na região é 

inegavelmente majoritária. Faltam também na bibliografia obras sobre relações 

étnicas nas perspectivas indígena e afrodescendente, que se fazem mais 

presentes nos PCN’s. 

Analisando o PPP da U.E. percebi que, embora sinalize nos seus objetivos, 

metas e ações a necessidade de trabalhar o respeito às diferenças culturais, 

étnicas e individuais, não explicita como serão viabilizadas as ações que 

promoverão o alcance desses objetivos.  

No Projeto Anual de Trabalho de 2004 há abordagens referentes à 

diversidade étnica / cultural de forma bem restrita, como indicou a OP Lílian no 

seu desabafo “com a obrigação de trabalharmos sobre o meio ambiente, por 

imposição da proposta da SME, tivemos que fazer malabarismo para não 

abandonar de todo o que estávamos pensando em fazer”.  

Assim, a articulação do tema meio ambiente com as diferentes expressões 

culturais (literatura, artes cênicas, artes plásticas, etc.) permitiu, segundo os 

depoimentos, espaço secundário para se estar trabalhando com a contribuição 

dos diferentes sujeitos culturais, porém o tema da diversidade dos sujeitos 

aparece como pano de fundo e no caso da temática das identidades étnicas nem 

aparece, ficando invisibilizada no discurso universalista homogêneo. Percebi a 

partir do episódio que deu origem ao tema do ano de 2004 que, a exemplo dos 

muitos outros espaços-tempo vividos em minha trajetória no contexto da 

educação, no campo da pesquisa em questão o respeito e a democracia nas 

relações ainda é uma construção cotidiana garimpada lentamente, ou seja, como 

diz Bastos (2001): uma construção cotidiana, por obra dos diferentes sujeitos, 

enfrentando em suas ações anônimas os limites e criando as possibilidades nos 

interstícios do poder instituído. 

 Por outro lado, no contexto dessa negociação democrática também 

podemos situar as posturas e estratégias dos(as) orientadores (as) do 1º. e 2º. 

Turnos, que são, como nos mostrou as observações no decorrer do trabalho, os 

agentes defensores da ampliação dessa perspectiva de trabalho envolvendo a 

diversidade étnico-cultural na escola.  
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Já o Projeto Anual de Trabalho proposto para o ano de 2005, elaborado na 

primeira semana de fevereiro, após a apresentação da versão final da Proposta 

curricular que contém a Pluralidade Cultural como um dos seus três eixos 

norteadores explicita de forma mais detalhada o tema em questão ao propor 

como tema “Sujeitos, Expressões e Valores da Diversidade Cultural Brasileira”.  

Esse tema está composto por três unidades com diferentes subtemas, 

sendo que o primeiro, com o título “Sou Brasileiro e não desisto nunca”, parte da 

focalização das características pessoais, culturais, étnicas e regionais das 

crianças e suas famílias para inserir o trabalho sobre as identidades e a auto-

estima do povo brasileiro. 

Já o segundo subtema, denominado de “Gigante pela própria natureza” dá 

ênfase às riquezas naturais, focalizando, pelo que indicam os objetivos e as 

ações, a relação do ser humano com o meio ambiente.  

 O terceiro subtema, denominado de “Nossas Riquezas Culturais”, enfatiza 

a abordagem da produção regional da cultura, retomando o viés do primeiro 

subtema.  

A justificativa do projeto já apresenta a diversidade cultural como articulada 

com as diferenças de etnia, gênero, origem regional, religiosidade, apontando 

para a presença dessa relação também no Projeto Político-Pedagógico, bem 

como para os encaminhamentos colocados pelas diretrizes nacionais, tais como 

LDB, PCN’s, ECA. A Proposta Pedagógica e a presença do tema como seu eixo 

norteador são argumentos utilizados para justificar a proposição do tema. 

Percebo um avanço no olhar sobre as questões referentes à diversidade dos 

sujeitos da unidade escolar, já que as relações de gênero, etnia, origem regional, 

fases etárias, etc. aparecem como indicativos de trabalhos já a partir da 

justificativa, bem como nos objetivos e ações propostas (Projeto em Anexo).  

Considerando que a presença do tema pluralidade cultural na proposta da 

escola foi um dos critérios de sua escolha como campo da pesquisa achei  

relevante analisar o processo de inserção desse eixo temático nos seus 

documentos norteadores, sendo necessário para isso também analisar a forma 

como se dá essa abordagem. Tomando esse panorama crítico-reflexivo como 

base apresento no próximo capítulo uma análise do cotidiano escolar, 

investigando também se e como esses indicativos presentes nos projetos e 

propostas se concretizam nas práticas e relações cotidianas da escola.  
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4. O Cotidiano da Escola: Aprendendo a Ouvir 
 

 

Este capítulo tem como objetivo a análise do cotidiano da escola a partir de 

uma contextualização das suas rotinas, interações e atividades. Essa análise 

focaliza os campos temáticos dessa tese, que são as concepções de infância; às 

identidades étnicas como construções de vida desse sujeito criança e finalmente 

as práticas pedagógicas como referenciais formadores dessas identidades 

étnicas.  

 

4.1. Rotinas, Atividades e Interações Cotidianas  
 

As observações realizadas permitem apresentar a rotina da escola. 
Às 06h55 já havia uma multidão de crianças e adultos no portão de entrada. 
Mães, pais, irmãos e irmãs, tias e até vizinhas (os) acompanham as crianças 
à escola, principalmente desse primeiro turno que recebe as de menor idade. 
À medida que as professoras iam chegando a dirigente de turno Mabel ia 
chamando as turmas para entrarem, pelo nome da professora (Por exemplo: 
turma da professora Rosa). E os alunos seguiam para a sala sob o olhar 
vigilante da auxiliar de turno, que repreendia aqueles que ousavam correr no 
trajeto para a sala. Era comum ouvir: “Hei, andando! Correndo não!”, ou 
“Devagar!”. As crianças, em sua maioria, pareciam chegar à escola com 
prazer. Quando entram juntas falam entre si, cumprimentam algumas 
professoras, a auxiliar administrativa que atua na cantina (Tereza) e 
principalmente e diretora e a dirigente de turno (Mabel) que costumavam 
algumas vezes receber beijos, abraços e flores de alguns alunos e algumas 
alunas na entrada (DC, p. 8 e 9). 

 
 

 Também algumas das professoras costumavam receber este tipo de ação 

das crianças, o que despertou minha atenção, pois essa cena se repetia sempre 

com as mesmas professoras e ao perguntar em uma das ocasiões a algumas 

das crianças se aquela era sua professora, e uma delas respondeu. “Não, foi 

nossa tia no outro ano”. Três professoras se destacam nessas manifestações de 

carinho. A professora Anete da Educação Infantil, Rosa do segundo ano do ciclo 

e Pámela do terceiro ano do ciclo, sendo esta mais uma razão de escolha das 

turmas das referidas professoras como sujeitos centrais deste estudo.  
Enquanto as crianças se dirigem às salas de aula, a maioria das nove professoras 
do turno passa na sala de professoras para tomar um cafezinho (já feito pelo 
porteiro Martinho), água ou guardar seus lanches na geladeira que fica nesta sala, 
além de pegar giz. Nesse momento também a orientadora e a diretora se dirigem 
para este espaço, para falar com as professoras e ao mesmo tempo acompanhar a 
ida para a sala de aula (DC, p. 10).  
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Nas turmas de educação infantil as atividades na sala de aula eram 

iniciadas geralmente com música, sendo que na maioria dos dias as professoras 

levam um dos CD’s de música infantil. As músicas infantis mais usadas foram as 

de roda da coletânea “Criança Feliz” e CD’s de Bia Bedran. O canto na maioria 

das vezes tinha apenas o objetivo de “acolhida e entrosamento inicial”, sendo 

que a atividade, rara exceção, ocorria com as crianças sentadas em seus 

lugares, nas suas mesas. Após essa atividade que acontecia em média nos 

quinze primeiros minutos do horário de aula, a professora apresentava a agenda 

do dia para as crianças, e em seguida explorava o calendário, (data e condições 

do tempo), passando depois para a chamada que em alguns dias foi feita com 

identificação de fichas com os nomes e em outros só com o chamamento oral 

(segundo a professora como o grupo já conhece bem o nome, não é mais 

necessário fazer com fichas todos os dias). A agenda apresentada às crianças 

na maioria das vezes continha os seguintes itens: rotina (acolhida, chamada, 

calendário), leitura compartilhada, exploração do tema, fixação de leitura e 

escrita, recreio, brincadeira, desenho ou modelagem e tarefa.  

A chamada, nos primeiros dias de aula dos semestres acontecia com 

acompanhamento de músicas e reconhecimento da ficha com os nomes das 

crianças, pois mesmo sendo segundo semestre e algumas crianças conhecendo 

e escrevendo seu nome, o processo coletivo poderia ser mais trabalhado com o 

conhecimento do nome das crianças entre si, pois muitas delas pareciam não 

conhecer o nome do colega por escrito. Outro aspecto da rotina escrita é que a 

agenda de atividade parece cópia da agenda observada nos primeiros anos do 

ciclo. 

Os indícios do planejamento, da fala das professoras sobre as vantagens 

da educação infantil para o ensino fundamental, bem como as práticas 

observadas apontam que as turmas de educação infantil na unidade escolar em 

questão funcionam como uma extensão das outras turmas, ou seja, são duas 

turmas que têm como objetivo iniciar o processo de alfabetização.  

Outro ponto da agenda cuja compreensão foi se constituindo nas 

observações posteriores se refere ao que é chamado de “leitura compartilhada”. 

Nessa denominação são incluídas atividades como: leitura de histórias infantis, 

de notícias de jornais e revistas, mas também outros textos didáticos que, após a 

leitura da professora são explorados oralmente e servem como base para 

apresentação de letras. O método alfabético é usado nas turmas de educação 

infantil e na maioria das turmas do ciclo de alfabetização, não obstante o 

discurso das professoras, direção e equipe técnica de que a escola realiza um 
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trabalho contextualizado na linha metodológica sócio-interacionista. E no caso 

das turmas de educação infantil aponta uma descaracterização de seu sentido 

mais abrangente, vivendo estas todos os dilemas das demais turmas.  

Quanto à relação das professoras com as turmas de educação infantil, a 

Profª Fabiana parece ter uma relação cordial com a turma, apesar da aparência 

sisuda e a postura de coibir qualquer movimento mais informal na classe, seja 

nos momentos de atividades programadas ou nos intervalos entre elas não 

sendo permitido circular pela sala, nem conversar com os colegas as crianças 

demonstram gostar da professora. Os momentos de conversa ficam restritos ao 

horário do brinquedo: duas vezes na semana no final da aula para quem termina 

a tarefa em tempo. Por esse critério há crianças que raramente vivenciam essa 

atividade.  

A turma de educação infantil/1ºACBA do 1o. turno, da professora Anete, 

apresenta uma relação mais descontraída, com uma proximidade maior entre 

crianças e crianças, bem como entre crianças e professora. Por várias vezes 

durante as observações em sala percebi crianças circulando pelas mesas dos 

colegas para conversar ou ajudar aqueles que não havia terminado ainda a 

tarefa. Também o contato físico entre as crianças e a professora parecia bem 

mais freqüente do que na outra turma. A professora sempre beijava e abraçava 

as crianças quando terminavam a tarefa, e as incentivava de forma descontraída 

a realizá-las. Por três vezes fui chamada pela professora para ver os trabalhos 

da turma, ficando claro o seu desejo de incentivar os alunos. Em depoimento 

durante observação na sala (DC, p. 35) a professora diz nunca ter percebido 

tensões ou preconceitos em relação às identidades étnicas. “Mesmo porque, a 

maioria aqui é afrodescendente, uns mais claros outros mais escuros, mas 

quase todos têm uma parte de negro”, diz. Acrescenta que na outra turma em 

que leciona, durante o segundo turno (1º. ano do ciclo) já teve um problema de 

briga e xingamento que envolvia a cor, mas tratou de acalmar os ânimos 

mostrando que todos são iguais, prefere “não chamar atenção para o fato da 

discriminação”; pois segundo ela isso segregaria mais ainda, chamando atenção 

das outras crianças, por isso prefere trabalhar o conceito de que todo mundo é 

igual pela via da fraternidade. “Faço com que vejam que somos todos irmãos”. 

Pergunto se considera isso suficiente para formar para uma postura igualitária, 

de respeito às diferenças. Diz que no que compete a ela sim, o restante é com a 

família que muitas vezes não cumpre seu papel.  

Essa postura apresentada no primeiro semestre do trabalho, colocada 

numa primeira conversa informal, não pareceu ser a mesma durante o segundo 
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semestre da pesquisa, pois foi esta mesma professora que diz ter se chocado ao 

perceber que era doloroso para o aluno ser chamado de macaco. No decorrer da 

pesquisa a professora mostrou-se bem mais potencializadora, conforme 

veremos no próximo item. Seu olhar atento, ampliado pelas reflexões e 

inquietude lhe permitiu perceber a significância da discriminação entre seus 

alunos e desenvolver trabalhos que abordaram de forma significativa questões 

relacionadas às identidades e aos conflitos presentes na turma.  

Foi em sua turma que presenciei a atribuição de uma identidade “negra 

preta” a sua aluna de pele mais escura, durante uma atividade com o livro “A cor 

da vida”, conforme veremos adiante.  

A postura da professora parece expressar a delicadeza em lidar com os 

conflitos provenientes das discriminações que permeiam as relações étnicas na 

realidade brasileira, dificuldade camuflada na negação da problematização e no 

silenciamento dos conflitos. Gonçalves (1985), em sua pesquisa nas primeiras 

séries do ensino fundamental, aponta o silêncio docente acerca das práticas 

discriminatórias como umas mais fortes e danosas formas de reprodução do 

racismo no cotidiano escolar. Similarmente penso que esse silenciamento 

inviabiliza ações de valorização de referenciais positivos que possam 

efetivamente ser ações de enfrentamento das desigualdades nesse contexto. 

Uma outra relação trazida pelo relato da professora é uma situação trazida por 

Oliveira (1994), na qual ela constata, em um estudo realizado com crianças de 

terceira série, que o sentimento de inferiorização identitária se constitui na sala 

de aula sem que essas micro-ações e seus danos sejam percebidos pelas 

professoras. A professora, dando-se conta do peso da discriminação para a 

criança, diz: 
 Eu sei... até porque eu tenho um aluno à tarde que eu chamei para conversar. E 
eu não sabia que isso machucava tanto porque... foi até o meu aluno Pablo... 
Ele falou com os olhos cheios d’ água: Ah, professora, eu bati nele porque ele 
me chamou de macaco e eu não gostei. Aí eu conversei com a turma, que as 
pessoas nascem e são diferentes fisicamente, mais claras, mas escuras, com a 
pele assim, assada.Mas que isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior. Eu 
conversei e conversei sobre tudo isso, sobre as diferenças e a importância do 
respeito, de ter que respeitar o outro acima de qualquer coisa. Seja homem, 
mulher, criança, idoso, tem que se respeitar, se dar o respeito e respeitar o outro... 
(Anete, entrevista individual, 22/03/2005, p.4, grifo meu) 
 

 No depoimento evidencia-se não só esse momento de percepção do que 

toca, da dor, do que machuca esse outro, que é a criança, do que lhe é 

significativo, mas também se percebe a disposição da profissional em lidar com 

isso no momento em que toma consciência dessa significação.  
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Já na turma da Profª  Pâmela, na qual também observei alguns trabalhos 

significativos  sobre as diferenças o desafio também é grande. Parece haver 

uma dificuldade em lidar com os conflitos que envolvem atributos identitários. No 

caso dessa professora a alegação é de que às vezes é melhor tratar de forma 

geral  do que evidenciar o problema. Na rotina de sala de aula o desafio de dar 

conta do individual e do coletivo faz com que ela, muitas vezes, tente 

homogeneizar a turma e resolver os conflitos relacionados às diferenças por um 

viés de negação das diferenças. Embora aponte, em suas práticas, um olhar 

sensível em relação aos alunos, expressa dificuldade em intervir em momentos 

de discriminação racial, como no exemplo em que o menino recorrentemente é 

apelidado de “macaco” pelos colegas e ela, ao ser solicitada, deixa para tomar 

providências depois, “de modo geral, quando vai falar da igualdade ou sobre 

valores em alguma atividade” Esse menino, Jeremias, foi indicado tanto pela 

professora como por duas outras crianças como vítima de xingamentos étnico-

raciais constantes. Durante o período de observação na escola presenciei 

apenas um episódio que o envolvia, na hora da merenda quando, ao tentar 

passar na frente de um colega na fila, foi chamado de “Pelé” e cabelo de “toím”. 

Ele revidou retrucando com um: “Sai prá lá você, oh, seu bobão”. Houve uma 

intervenção da colega de turma, Abayomi, mais contundente na resposta: “Você 

é muito cretino. Gosta de xingar os outros. Porque não se olha, seu branco 

azedo?”. 

O movimento do cotidiano, em suas múltiplas micro-ações, tem significados 

que nem sempre conseguimos acompanhar. A dinâmica segue seu curso 

também com ações das crianças com suas estratégias de lidar com seus pares. 

A rotina nas turmas de 1º., 2º e 3º. anos do ciclo de alfabetização se 

assemelha, na maioria dos pontos, às atividades nas turmas de educação 

infantil. Na entrada das turmas do primeiro turno, horário no qual centralizei 

minhas observações, percebi que algumas das crianças já vêm à escola e 

retornam para casa sozinhas66. A entrada dessas turmas provocava uma 

movimentação maior, pois costumavam falar mais alto, cumprimentar mais 

ruidosamente colegas e funcionários da escola e fazer brincadeiras entre si. 

Também alguns entravam olhando os murais das paredes. 

As atividades em sala de aula, alvo algumas variações, seguem uma 

organização similar. Primeiro acontecia o que as professoras denominavam 

como rotina: chamada, (em alguns casos com exploração das noções 

                                                 
66 Essa autorização é exigida, por escrito, aos responsáveis sendo também de 
conhecimento das dirigentes de turno e da diretora. 
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matemáticas – mais, menos, número de ausentes, etc.); calendário (no caso do 

3º. ano do ciclo a exploração do tempo é eliminada da atividade ficando só a 

anotação da data). Em seguida vinha a leitura compartilhada, que se constitui 

numa apresentação de texto para a turma, sejam literários, musicais, 

jornalísticos ou didáticos; o texto é explorado oralmente e, na maioria das vezes, 

é copiado no caderno pelas crianças (total ou parcialmente). Em seguida realiza-

se a exploração gramatical do texto, sendo que, a exemplo do que ocorre com a 

educação infantil, na maioria das turmas a exploração é feita destacando-se 

letras a partir de palavras do texto. Em uma das turmas de 2º. ano do ciclo e em 

duas turmas do 3º. ano do ciclo a prática de desenvolvimento da escrita e da 

leitura se dá pelo trabalho contextualizado. Há um trabalho de produção textual 

individual e coletiva a partir da exploração dos sentidos, composição e 

características dos textos que parece, inclusive produzir uma interação maior 

entre as crianças e entre estas e as professoras. Atitudes de convidar pessoas 

da escola, e até eu, para com orgulho mostrar a produção da turma se 

mostraram recorrentes em crianças e professoras dessas turmas. A atividade 

que se seguia à exploração da escrita a partir do texto trabalhado é geralmente 

atividade relacionada à matemática (envolvendo numerais e adição e subtração, 

em situações-problema ou cálculos). E em seguida, são aplicados os exercícios 

escritos, sendo que algumas vezes são relacionados ao que foi trabalhado na 

aquisição da escrita (listas de palavras, perguntas sobre os textos, 

complementação de palavras, cruzadinha, etc.) e/ou a matemática (escrita de 

seqüência numérica, complementação de seqüência, cálculos e situações-

problema são atividades recorrentes).  

O recreio na escola é organizado em três tempos de quinze minutos; a 

razão apontada foi a insuficiência do espaço do refeitório e do pátio para 

acomodar todas as crianças para merendar e para brincar. Assim, em cada 

tempo são liberadas três turmas agrupadas por tamanho das crianças (primeiro 

os menores). As turmas são acompanhadas ao refeitório pelas professoras que 

após deixá-las em fila se dirigem geralmente para a sala das professoras para 

conversarem ou tomarem cafezinho. Enquanto as crianças são servidas em fila, 

em pratos e colheres de alumínio e canecos de plástico, são acompanhados 

pela auxiliar e pela dirigente de turno; muitas crianças, antes ou depois da 

merenda da escola, passam no balcão da cantina para comprar doces, pipocas 

ou guaraná.  

Durante o recreio, observei que a maioria das meninas formava grupinhos 

para conversar; algumas crianças levam um ou outro brinquedo para o grupo. Os 
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meninos também se organizam em grupos. As brincadeiras predominantes entre 

eles são: correr pelo pátio (pega-pega), puxar uns aos outros (carrinho), ou dar 

empurrão (que eles denominam de banda, que consiste em dar um empurrão de 

surpresa e o outro ter que se equilibrar). Também observei que alguns meninos 

e meninas param em frente aos murais para observar os trabalhos expostos. 

 Atendendo a sugestões colocadas durante os Grupos de Estudo como 

forma de “controlar melhor o recreio”, “diminuir a violência das brincadeiras”, 

foram comprados  pela escola: bambolês, jogos de dama e de futebol de botão e 

cordas de pula-pula que passaram a ser distribuídos às crianças interessadas e 

recolhidas pelas auxiliares e dirigentes depois do recreio. Isso aconteceu em 

outubro e observei que muitas crianças passaram a sair da sala no grupinho 

para brincarem depois.  

   

Os Murais como Referenciais: Episódios da Rotina na Escola 

 

Os murais ocupam um lugar de destaque na escola em questão. Existem 

no espaço externo das salas de aula seis murais, sendo um logo na entrada da 

escola e os outros cinco distribuídos nas paredes da escola, nos espaços entre 

as salas de aula.  

O primeiro mural é de organização da ETPA (Equipe Técnico - Pedagógica 

e Administrativa) e os demais são de responsabilidade das professoras numa 

escala semanal. Assim, as professoras dos três turnos diurnos se revezam na 

escala (fixada na sala das professoras) usando o espaço para expor trabalhos 

realizados pelas crianças ou organizadas pela professora com a participação das 

crianças.  

 O primeiro mural que me chamou atenção trazia um painel de boas -

vindas com esta mensagem ilustrada pela gravura de três crianças e uma 

mulher. Nenhuma das pessoas do mural tinha características negras, eram todas 

imagens de pessoas brancas, etnicamente distantes da maioria da população da 

escola (que tem cerca de 90 % de afrodescendentes67). 

O mural, confeccionado pela OE Nilza, evidencia que o discurso da 

pluralidade não incorpora as identidades étnicas presentes na realidade 

cotidiana da escola; e por não ter esse olhar voltado para esses aspectos nos 

sujeitos concretos do cotidiano escolar, exclui esse sujeito de sua própria 

representação valorativa nos artefatos didáticos imagéticos. Concordando com 

                                                 
67 Aqui tomado como conjunto dos sujeitos que atendem a classificação de pretos e 
pardos nos parâmetros do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  
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as pesquisas sobre a importância da imagem como referencial identitário 

(Cavalleiro, 2000; Gomes, 2001; Souza, 2001, Lima, 2000), podemos indagar se 

a escola não estaria perdendo um importante espaço de fortalecimento da auto-

estima das suas crianças com o uso exclusivo de um único padrão de beleza, 

distante das características identitárias dos discentes e suas famílias, 

desvalorizando a diversidade existente na própria realidade da escola.  

Na terceira semana de aulas o tema do mural foi substituído por outro 

alusivo ao folclore. Acompanhando a frase “Folclore: Cultura de um Povo” 

encontrava-se a gravura relacionada ao reisado. Em seguida esta foi substituída 

por outro referente a “PAZ: Busca de todos!”, frase acompanhada pela imagem 

de uma família branca (mãe, pai, bebê), passando a idéia idealizada de uma 

família, branca, nuclear. 

Na segunda semana de outubro este painel foi substituído por outro que 

pela primeira vez trazia uma imagem de uma pessoa negra. O painel fazia 

alusão à importância da criança, com os dizeres: “Criança: Você é nossa 

esperança de futuro!”. Acompanhando a frase havia a imagem de cinco crianças, 

em duas gravuras; uma apresentava quatro crianças brincando de roda (dois 

meninos brancos, uma menina branca e uma menina afrodescendente e a outra 

mostrava um menino afrodescendente). 

Em novembro foi elaborado, pela OP Lilian, um mural abordando a 

diversidade e as diferenças com a seguinte frase: “É preciso levar em 

consideração a singularidade do ser humano e ao mesmo tempo, respeitar a 

diversidade e as semelhanças” (Foto 1, mural). Numa fala registrada no diário de 

campo (DC, p.43), essa OP afirma que, apesar de tentar interferir nos conteúdos 

do mural,  até esse momento não havia ainda tido sucesso, pois a OE, que é 

responsável pelo mural sempre chegava com o material pronto.  

Contextualizando a mudança na escolha das imagens, pergunto: até que 

ponto essa mudança apresenta relação com a minha presença como 

pesquisadora e o conhecimento do meu objeto de estudo por parte dos sujeitos? 

Em outubro de 2004, fui convidada a participar da reunião na qual o OP Marcos 

e a OP Lílian propuseram que fosse organizada uma programação para a 

Semana da Consciência Negra, culminando com a finalização do tema “Meio 

Ambiente na Música”. A programação foi articulada na sala da ETP, com a 

participação dos membros da Equipe Técnica, da diretora e das professoras da 

sala de leitura (Mabel, Risalva e Jamile). Parece que esses dois fatores 

começaram a influenciar as ações de sujeitos da pesquisa, por mais cuidado que 

a pesquisadora tome na sua interferência no campo. Essa é uma relação 
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também de interação, de alteridade envolvida também no dialogismo, cujas 

linguagens produzem mudanças mútuas. Tanto o campo vai modificando a 

postura da pesquisadora quanto esta pode modificar a postura dos sujeitos. O 

ambiente já se encontra modificado com a presença do estrangeiro; neste caso, 

a pesquisadora.  

Os outros cinco murais destinam-se à exposição de trabalhos das turmas, 

seguindo um cronograma mensal organizado pela dirigente de turno e pela 

ETPA da escola. Além dos murais confeccionados em cortiça e cobertos com 

material flanelado outros espaços livres das paredes costumavam ser utilizados 

para expor trabalhos, principalmente as atividades da sala de leitura. Nos murais 

de atividades cada turma é responsável pela exposição semanal dos trabalhos.  

Dos murais observados na pesquisa aproximadamente um quarto 

apresentava imagens reproduzidas pelas professoras e pintadas com giz de cera 

ou produção de corte e colagem pelas crianças. Por exemplo, durante a Semana 

do Folclore, três turmas traziam imagens repetidas de um Saci-Pererê, pintados 

pelas crianças e na semana seguinte outras duas turmas expuseram imagens do 

Curupira e outra um trabalho com uma imagem do Bumba-meu-Boi, 

confeccionado com colagem com papel e fitas coloridas. Um outro apresentava 

um painel com recorte e colagem de figuras desenhadas de gravuras do bumba-

meu-boi e boto rosa, este ultimo explorado na música do mesmo nome, gravada 

pela Xuxa. Também na primeira semana de setembro dois dos murais continham 

desenhos mimeografados da bandeira brasileira.  

Embora esses trabalhos apresentem uma concepção conservadora e 

pouco dinâmica de atividade pedagógica, indo contra o que se coloca como 

proposta, tais práticas não são únicas no cotidiano da escola. São práticas de 

algumas profissionais que usam método alfabético68.  

Por outro lado, os trabalhos observados em alguns murais das turmas 1, 2 

e 3 indicam práticas mais sensíveis à questão da diversidade. Entre os murais 

observados chama atenção o que se encontrava no mural 2, da professora 

Rosa, na terceira semana de agosto: tratava-se de um mural denominado 

“Nosso Povo: nossa Cultura”. Trazia um mapa do Brasil, com gravuras de 

pessoas de diversas características étnicas, religiosas, de gênero, de faixa 
                                                 
68  Nessas turmas as professoras afirmam de que, para ler, o aluno precisa conhecer 
todo o alfabeto primeiro. Observei um nível mais reduzido de dinamismo nas atividades e 
movimentos nessas salas de aula, pois as atividades consistiam em cópia de textos, 
leitura coletiva e exercício escrito sobre os mesmos. Predominavam atividades de cópia 
e repetição. Essas foram turmas observadas na fase exploratória da pesquisa e não as 
turmas selecionadas como sujeitos centrais da pesquisa.  
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etária, de necessidades especiais. As gravuras mostravam pessoas em 

manifestações culturais (por exemplo, alguém sambando, tocando piano, 

cantando, dançando, jogando capoeira, futebol, pessoas trabalhando, pessoas 

em trajes religiosos do que pareciam três religiões diferentes - uma cena de 

procissão, uma gravura de um pastor e uma imagem ligada ao candomblé). 

Trazia ainda pessoas em cadeira de rodas, cegas, homens, mulheres, crianças, 

adultos, idosos e as pessoas representadas tinham características étnicas 

diversas. Via-se negros, brancos, indígenas e orientais no painel. Pessoas 

conhecidas pela mídia como Gilberto Gil, Ronaldo, mas também pessoas 

comuns ou de outros campos de atuação. Para isso a professora disponibilizou 

dois exemplares da Revista Raça Brasil. Para serem recortadas. Esse é um 

ponto importante a se destacar, pois segundo a Professora Rosa, a escassez de 

material com imagens de pessoas negras e indígenas é um dificultador para a 

mudança de postura das práticas nas salas de aula. A fala da professora denota 

um desafio real na instituição de práticas com materiais que representam a 

diversidade étnica da população brasileira no cotidiano escolar. 

As possibilidades de implementação de práticas que estimulem a 

valorização e o respeito às diferenças étnicas acabam limitadas pela escassez 

de material que representem visualmente a diversidade da população brasileira. 

Embora já haja um avanço na visibilidade da população negra na mídia, na 

revisão das imagens e conceitos nos livros didáticos, esse avanço ainda é muito 

incipiente diante do universo educacional e social submerso nos resquícios da 

ideologia do branqueamento e no mito da democracia racial. Encontrar imagens 

que se assemelhem às centenas de crianças da escola da pesquisa, bem como 

aos milhares de crianças que se encontram nas escolas públicas, nas dezenas 

de revistas que circulam na imprensa brasileira é um desafio enfrentado pelas 

educadoras que tentam viabilizar práticas pluriculturais no seu cotidiano. As 

imagens ainda são, em sua maioria, louras, evidenciando ainda a predominância 

de um padrão de beleza branco, euro-estadunidense, que não corresponde à 

diversidade identitária da maioria do povo brasileiro. E esta ausência de 

semelhança parece dizer a essa maioria que ela é a estrangeira em sua própria 

terra. Sobre este aspecto, Pereira (2001) na sua pesquisa de mestrado sobre a 

importância social da Revista “Raça Brasil” aponta sua contribuição na auto-

estima de crianças e adolescentes negros(as) que a ela tinham acesso.  

Como produção das turmas do primeiro e segundo turnos, no mês de 

agosto foi observado, além dessa imagem já apresentada, apenas mais um 

painel trazia um trabalho no qual as crianças recebiam uma gravura de uma 
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pessoa somente com parte superior do corpo e completava a parte que faltava 

com desenho próprio. Como tema do painel constava a pergunta: “Quer fazer o 

seu retrato? Procure a turma 2” (Foto 2) . 

Ao ser perguntada sobre como tinha sido o trabalho, qual o objetivo do 

mesmo e se havia relação com o subprojeto ”Meio ambiente nas manifestações 

culturais”, a professora relatou que o principal objetivo era desenvolver a 

percepção e a criatividade das crianças. Disse que já havia trabalhado com as 

manifestações culturais usando as músicas folclóricas, as plantas medicinais, as 

lendas do saci-pererê e da vitória-régia, bem como algumas adivinhações.  

Ao trabalhar o tema “A diversidade de sujeitos, expressões e culturas 

brasileiras”, alguns docentes não aproveitam toda a experiência dessa 

diversidade, de crianças com famílias oriundas dos mais diferentes estados 

brasileiros, além de apresentarem características étnicas predominantemente 

afrodescendentes.  Ignorar essa origem plural da comunidade é tratar da 

diversidade cultural de uma forma superficial, direciona o ensino-aprendizagem, 

ausentando desse processo a autoria do seu principal sujeito. Do mesmo modo 

não foram trabalhadas as produções culturais nem da população fluminense, em 

suas bases históricas e suas manifestações na vida dos sujeitos concretos. Não 

se tratou da produção material dessa cultura; não foram abordadas expressões 

culturais como: samba, o jongo, a capoeira, a chula, o forró, o frevo, as artes 

produzidas pelos diferentes povos ao longo da história. Ou seja, embora o nome 

tenha mudado para culturas ou produções culturais passando a idéia de uma 

abordagem mais ampla (no projeto), mudanças significativas nas ações práticas 

foram quase imperceptíveis, como corrobora a visão da OP Lílian, que se revela 

angustiada com a resistência à abordagem efetiva dessas questões no cotidiano 

da escola, por parte da maioria dos sujeitos da escola. A visão predominante 

restringe-se a uma abordagem superficial e reducionista ancorada no que tem 

sido a concepção folclórica das expressões culturais das populações exploradas 

deste país, especialmente das culturas de origem africana.  

Outro mural externo observado no mês de setembro trazia dois trabalhos 

que apontam práticas em que as crianças aparecem como autoras. O primeiro é 

um trabalho da turma da Profª Pâmela, do 3º ano do ciclo, 1º turno, exposto no 

mural quatro, que aborda a questão da preservação do meio ambiente, realizado 

na semana da árvore, em setembro. Trazia as frases “Preserve as árvores! 21 

de Setembro – Dia da Árvore – Pulmão do Mundo e Nós precisamos delas!”, nas 

extremidades e no centro apresenta-se uma árvore desenhada, com a copa 

recoberta com gravuras de pessoas de diferentes etnias, idades e características 
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(Foto 3). Embora essas diferenças não tenham sido exploradas tematicamente a 

princípio, a disponibilização e incentivo pela professora e o uso pelas crianças de 

imagens que representam a diversidade étnica da população que faz parte do 

meio ambiente são práticas que exercitam o desenvolvimento de posturas 

pluriculturais, de respeito às diferenças, pois as imagens têm na sociedade 

contemporânea um grande peso na valorização do ser humano como seres 

plurais em identidades, características, seja no contexto social macro ou no 

contexto micro da escola.  

Assim, a exposição de imagens que esteticamente possam ser referenciais 

próximos das crianças, contribui para a transformação do padrão monocromático 

que nega a multiplicidade identitária como riqueza cultural. É essa referência 

visual que também alimenta os referenciais históricos de base identitária, pois os 

referenciais dessas heranças ancestrais passam a serem desejadas à medida 

que as características que marcam essas heranças nas identidades são 

visibilizadas de forma positiva. Como diz Andrade (2001, p. 115): 
É a ausência de referência positiva na vida da criança e da família, no livro didático 
e nos demais espaços mencionados que esgarçam os fragmentos de identidade da 
criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com total rejeição à sua 
origem racial, trazendo-lhe prejuízo à sua vida cotidiana. (...) Se a pessoa acumula 
na sua memória as referências positivas do seu povo, é natural que venha à tona o 
sentimento de pertencimento como reforço à sua identidade racial. O contrário de 
acontecer se  alimenta uma memória pouco construtiva para sua humanidade.  
 
 

Um outro trabalho apresentava uma prática mais condizente com uma 

perspectiva do reconhecimento e valorização da diversidade étnica da população 

brasileira e da comunidade local. Foi uma atividade que trabalhava “As 

diferentes características das pessoas” e tinha como títulos “Funcionários da 

Escola” (Foto 6) para o primeiro trabalho e “Como eu Sou” (Foto 7) para o 

segundo cartaz. A atividade, realizada pela turma da Profª Pâmela , do 3º. ano 

do ciclo do primeiro turno, teve como resultado dois painéis em papel pardo. O 

primeiro contendo três colunas: na primeira coluna se encontrava o nome dos 

funcionários do primeiro turno, na segunda o desenho desses funcionários feitos 

pelas crianças e na terceira uma qualidade atribuída a cada um deles (as). O 

segundo painel continha uma configuração semelhante, só que com o nome dos 

educandos da turma. Foi interessante observar que características eram 

destacadas nas pessoas e principalmente que relações podiam ser percebidas a 

partir do olhar das crianças.  

O cartaz que apresentava os funcionários do primeiro turno (professoras 

regentes, professora de sala de leitura, diretora, equipe técnico-pedagógica, 
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regente de turno, auxiliares de secretaria, serventes, merendeiras, vigilantes) 

continha vinte e oito nomes, sendo que neste conjunto apenas cinco se auto-

identificam como negras (pardas ou pretas pela classificação do IBGE), já se 

considerarmos as que se dizem morenas esse número aumenta para dez e uma 

que se diz branca foi identificada por duas das pessoas entrevistadas como 

negras, com a alegação de ser de família multirracial e apresentar traços de 

origem africana. Já as crianças associaram 9 dessas pessoas a gravuras de 

pessoas negras. Como a questão nessa atividade foi associar qualidades a 

essas pessoas esse será o foco do meu olhar nesse momento.  

A classificação das palavras atribuídas pelas crianças, por ordem de 

recorrência foi: bonita (seis vezes); boa (seis vezes); gentil (três vezes); legal 

(três vezes); linda (duas vezes); engraçada (uma vez); elegante (uma vez); 

educada (uma vez); atenciosa (uma vez); séria (uma vez).  

As relações entre as qualidades atribuídas e as características étnico-

sociais dos sujeitos permite levantar algumas hipóteses. Quem dentre o conjunto 

de funcionários foi percebido pelas crianças como referenciais de beleza e a 

quem coube o destaque de características de ação? E que lugar sócio-

profissional ocupam esses sujeitos? Há alguma relação desse lugar social do 

trabalho com a eleição como referencial estético? E que importância isso teria na 

própria relação da criança com suas identidades, ou sua identidade plural? Na 

situação em questão, para nenhuma das onze pessoas que podem ser 

identificadas como afrodescendentes (negras) foram atribuídas características 

estéticas de “bonita” ou “linda”. As pessoas que receberam a denominação de 

bonita apresentam um padrão físico aproximado de pessoas brancas, de cabelos 

longos lisos ou quase lisos e nesse caso cinco são professoras e uma é 

orientadora pedagógica. 

 Em relação à atribuição da denominação de “linda” uma delas foi dirigida à 

diretora, branca, magra, de cabelos claros, lisos e longos, e a outra, que se 

encontrava ao lado da orientadora educacional, magra, loura, de cabelos 

encaracolados e de pele branca. As denominações direcionadas às pessoas que 

considero afrodescendentes/negras foram as seguintes: boa (quatro), legal 

(três), engraçada (duas), elegante (uma), calma (uma), sendo que as outras 

denominações (séria, gentil, cuidadosa) distribuíram-se de forma aleatória entre 

professoras e funcionários.  

Na referida distribuição de qualidades duas relações nos chamam atenção: 

a primeira é a ausência de atributos estéticos aos sujeitos afrodescendentes; 

mesmo à Josiana, auxiliar de secretaria neste primeiro turno e professora de 
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sala de leitura à noite, uma negra belíssima, foi atribuída a característica de 

“elegante”. A seguinte se refere ao lugar social dado pela função exercida na 

escola; e nesse lugar encontra-se subjacente também uma relação sócio-

econômica ou de classe, já que a nenhuma das funcionárias e funcionários de 

apoio também foi atribuída denominação estética, embora algumas dessas 

pessoas também sejam brancas de cabelos compridos. Essas foram também 

chamadas de boas ou gentis. 

Analisando essas relações inferidas a partir do trabalho realizado, 

questiono mais uma vez o papel da escola na formulação dessas classificações 

com base nos trabalhos que discutem estratégias de formação de posturas 

pluriculturais. Esse processo de classificação excludente pode ser desconstruído 

na prática. Para isso é preciso usar melhor esse espaço da escola, um espaço 

privilegiado de socialização da criança. É preciso estar atentos ao que diz 

Ferreira (2000, p. 41): 
A discriminação de cor é a manifestação comportamental do preconceito racial, 
aqui considerado como um julgamento de valor, não espontâneo nem hereditário, 
construído culturalmente e destituído de base objetiva, pertencendo à classe de 
mitos desenvolvidos através da socialização.  

 
 
A autora nos leva a pensar na possibilidade desse padrão estético 

apresentado pelas crianças representar indícios de um olhar preconceituoso em 

formação, constituído pela aprendizagem cotidiana que se dá nas relações, 

mediadas pela linguagem não só das palavras, mas dos diversos tipos de signos 

verbais, orais, gestuais, imagéticos, materiais e simbólicos que se fazem 

presentes tanto no espaço escolar quanto no espaço familiar, comunitário e na 

relação cotidiana com a mídia. A aprendizagem pelo convívio com a simbologia 

das relações sociais é reforçada no espaço da escola; o número de profissionais 

negros nos lugares sociais considerados como mais importantes ainda é 

bastante reduzido (IBGE, 2000). Isso não inviabiliza a visibilidade desses 

profissionais como bons profissionais, já que as crianças demonstram apreço e 

carinho por tais profissionais, e até uma certa identificação, considerando, por 

exemplo, que Mabel, professora da sala de leitura, negra, indicada como 

engraçada e cheirosa, é uma das profissionais que mais recebem manifestações 

de carinho das crianças. No entanto, parece haver uma identificação de 

semelhança e uma busca de fortalecimento afetivo, e ao mesmo tempo uma 

idealização das pessoas queridas que são brancas ou louras, também em 

posição hierárquica mais valorizada.  
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4.1.1.  O Objeto de Pesquisa nas Atividades do Cotidiano 
 

Entender e analisar as práticas requer uma aproximação ou um mergulho 

nas atividades cotidianas das turmas, de modo especial nas turmas que foram 

foco desta pesquisa. Nesse sentido, as observações realizadas permitiram a 

apreensão das práticas que se mostraram intervenientes na formação e vivência 

identitária das crianças, tanto de forma positiva quanto negativas. Além das 

atividades desenvolvidas pelas professoras, nessa análise se inserem as 

atividades propostas pela pesquisadora com apoio de uma dinamizadora.  

Vejamos o processo de elaboração do cartaz com nomes e gravuras das 

crianças. A atividade foi realizada dois dias após a elaboração do outro cartaz 

que tratava dos funcionários e funcionárias. A forma de elaboração proposta pela 

professora consistia na auto-atribuição qualitativa. Primeiro a professora explicou 

às crianças que iriam aprender a se conhecer um pouco melhor. Era um 

exercício de observação, chamado “Como eu sou”. Cada criança foi orientada a 

escrever seu primeiro nome em um tira de papel branco; em seguida a se 

observar nos espelhos levados para a sala pela professora (com a colaboração 

de duas outras colegas, havia três espelhos de tamanho médio na sala); depois 

de se observar cada um deveria se desenhar. Embora a professora não tenha 

limitado o desenho à face, somente três crianças se desenharam de corpo 

inteiro. A maioria representou a parte superior até a altura da cintura ou do peito. 

Talvez isso se deva à orientação para o cartaz dos funcionários para o qual ela 

havia recomendado que não precisava fazer corpo inteiro.  

Durante a elaboração do desenho duas meninas e um menino se 

destacaram. A primeira, criança negra bem extrovertida, chama-se Abayomi, 

nome africano, usando tranças e aparelho ortodôntico mostrou-se bem eufórica 

com a perspectiva de se desenhar, tendo comentado no decorrer “Tia, eu podia 

trazer uma foto também”. A professora respondeu que essa atividade era com 

desenho, foto só em outra. A criança, então, se concentrou em pegar a caixa de 

giz de cera e começar o seu desenho; a segunda criança, Kiara, também negra, 

chamou minha atenção por não esboçar a mínima reação às orientações da 

professora. Ouviu a explicação da professora, recebeu os pedaços de papel, 

mas  permaneceu sentada mexendo no seu material aleatoriamente, sem pegar 

o giz nem desenhar nada a princípio. A professora, após cerca de dez minutos, 

passou para ver quem já havia desenhado e quando chegou na carteira desta 

aluna, perguntou: 
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 _ Você não fez?  
_ Eu não sei. E a aluna responde. 
 Ao que ela diz que tudo bem, de outra vez ela fará. Dou um tempo, me aproximo 
dela e tento puxar conversa: 
_ E então, cadê seu desenho?”. Silêncio... Insisto:  
_ Você já guardou seu desenho? Posso ver?”. Gesto de negação com a cabeça.  
_ Por quê? Não gostou do desenho? Resposta: negação com a cabeça. 
_ Mostra para mim. Tenho certeza de que vou gostar. Nessa hora Abayomi se 
aproxima e vai falando:  
_ Ela não fez, tia. Porque acha que os meninos vão zoar dela. Pergunto porque e 
Abayomi diz: 
_ Porque eles zoam dela.  
_ Mas por que, pergunto. E é Kiara que finalmente abre a boca: 
_ Porque eles são idiotas e não respeitam os outros. E Abayomi completa: _ É, 
eles implicam com o cabelo dela. Dizem que é de bombril. Aproveito e pergunto: _ 
mas porque eles fazem isso? E Abayomi, falante toma a frente: 
_ Ela já disse, tia. Porque eles são idiotas e não gostam de negro.  
_ Mas por que eles não gostam de negro. Insisto.  
_ Ah, sei lá. Porque são idiotas.  
_ E com você, já implicaram?  
_ Sim, quando eu botei trança da primeira vez. ‘Me chamaram’ de cabelo de 
barbante, mas dei uns tapas neles. Disse que ia chamar meu tio, para eles 
dizerem isso e disse para a tia. Também ajudo ela (Kiara) quando eles xingam. Eu 
ajudo você a desenhar, Kiara.  
_ E o que a professora fez com eles, com os meninos que mexem com você e com 
sua colega? 
_ Manda eles pararem de implicar com os outros. Mas eles são teimosos. Posso 
ajudar ela a fazer, tia? 
Olhei para a profa que continuava olhando os desenhos das outras crianças e 
respondi: 
_ Sim, você pode se quiser.  
 

 
 Deixei as duas e continuei observando de longe. Vi que Abayomi, 

explicava à colega para fazer uma bola para fazer primeiro a cabeça, colocar os 

olhos, etc. etc. Em um dado momento Abayomi disse para Kiara “fazer” o cabelo 

e a colega disse que não sabia. Então a própria Abayomi pegou o lápis e 

desenhou uma cabeça com cabelos enrolados curtos, com menos volume do 

que tinha realmente o cabelo da colega, que possui cabelo crespo e volumoso.  

A outra situação que destaco é da conversa entre dois meninos, ambos 

afrodescendentes, de oito anos, 3º ano do Ciclo, da professora Pâmela, da 

turma 3. Desenham, sentados lado a lado (as carteiras são arrumadas aos 

pares). Um deixa seu desenho e tenta rabiscar o desenho do outro e este outro 

grita “Hei, tia, Fernando.... está sacaneando aqui”. A professora olha de onde 

está, diz para deixarem de gracinhas e continua sua observação na sua mesa. 

Presto atenção à conversa: 

_ Qual é? Estou só ajudando você, assim vai ficar mais bonitinho. _ Bonitinho 
nada. Isso é coisa de “boiola. Bota no seu! 
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Aproximo-me para ouvir o que estavam falando. Vejo um risco puxado no 

lugar da orelha do desenho e o menino Lucas tentando apagar o referido risco. 

Pergunto porque ele estava apagando o desenho e ele diz que está apagando 

uma coisa que está errada. Pergunto o que está errado e o outro responde rindo 

como que zoando o outro: 
_ É que ele não quer colocar brinco”. E o outro: 
_ Eu não uso brinco”. E eu falo:  
_ Sim, realmente ele não está usando brinco, por que você queria colocá-lo com 
brinco? 
_ Ah, para ele deixar de ser besta. Ele fica chamando meu amigo da outra sala 
que usa brinco de boiola.  
_ Mas você acha que é assim que vai resolver isso? E você, por que você acha 
que quem usa brinco é boiola? 
_ Porque é. Meu pai e minha mãe diz(em) que é. Quem usa brinco é mulherzinha!. 
_ Você já conversou com a professora sobre isso? 
_ Não tia, mas ele não varre a sala, só leva o lixo quando a gente limpa. 

 
 

 Nessa hora a professora retomou a atividade pedindo atenção de todos 

para o próximo passo da atividade. Pergunta quem sabe o que é qualidade e 

defeito. Abayomi diz que “Qualidade é aquilo que se gosta e defeito é coisa ruim, 

o que não gostamos”. Outro aluno repete quase a mesma coisa: “Qualidade é 

coisa boa e defeito é ruim”, e a professora aproveita as duas palavras citadas 

(boa e ruim) para explicar a diferença entre os dois conceitos. Vai também 

buscando nas crianças outros exemplos que são listados no quadro, em duas 

colunas, entre eles: boa, má; educado, mal-educado; inteligente, burro (a 

indicação de um dos meninos para a palavra ‘burro’ como contrário de 

inteligente, gerou um apontamento para Fernando, seu protesto e a colocação 

da professora de que ninguém era burro, só precisava de mais ajuda; então foi 

retirada a palavra ‘burro’ e acrescentada as duas próximas palavras como seu 

complemento); fraco, forte; preguiçoso, trabalhador; valente e maricas 

(transformado em covarde com a intervenção da professora sob a alegação de 

que não ficava bem escrever aquelas palavras, tinha uma mais bonita para ela, 

também foi sugerido o corajoso para o lugar de valente, o que pareceu não 

agradar alguns dos meninos e então o corajoso foi acrescentado); alegre, séria, 

triste. Nesse momento há a intervenção da professora que problematiza a 

indicação de sério e triste como defeitos. O entendimento de séria é a imagem 

da professora que grita com as crianças e a professora deixou como estava; 

bonita, feia; gentil, bruto; agitado, quieto; calmo, nervoso; briguento, e paz 

(transformados em violento e pacífico com a intervenção da professora) e 

implicante com o mesmo sentido de briguenta. À medida que iam falando 
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algumas das crianças apontavam para colegas, por exemplo, ao falaram 

“briguento” algumas meninas e meninos falaram o nome de Fernando e ao 

falarem “implicante”, apontaram para Abayomi.  

Após a listagem a professora explicou que todos deviam pensar em uma 

qualidade para si e escrever no terceiro pedaço de papel. A maioria olhou a lista 

que se encontrava no quadro e cada um se concentrou em escrever em seu 

papel. Depois de um tempo a professora foi chamando de dois em dois para 

colar os papéis na folha de papel pardo. Cada um foi colando os três pedaços de 

papel numa seqüência linear. Em seguida a professora pediu que todas as 

crianças escrevessem no caderno a lista de palavras exposta no quadro e 

depois escolhessem três das qualidades (coisas boas) e escrevessem uma frase 

com cada uma usando o nome dos colegas de sala. Perguntei à professora se 

eu podia olhar os trabalhos depois quando eles terminassem e foi o que fiz, não 

podendo explorar com mais cuidado esta atividade nesse dia, pois foi feita no 

caderno do aluno e a professora ia pegando de quem terminava para dar o visto, 

corrigindo apenas os erros gráficos encaminhando a tarefa de casa (resolução 

de contas e escrita de antecessores e sucessores). Eu me dispus a ajudar na 

correção e enquanto corrigia as atividades fiquei atenta às crianças já 

mencionadas na atividade anterior, buscando observar quais haviam sido citadas 

por elas. Consegui receber a de Abayomi, que escreveu: “Kiara é legal”; “Lucas 

é bonito”; e André é inteligente’; e a atividade de Fernando, apontado como o 

que não sabe (burro) e como “impossível” pela professora, por implicar com as 

outras crianças e apresentar dificuldades em se concentrar nas atividades de 

transcrição do quadro para o caderno. Este havia escrito de forma não legível e 

ao pedir que lesse para mim ficou muito inibido e não quis falar. Foi seu colega 

que disse “Tia, ele escreveu que Abayomi é chata e Kiara é feia” Perguntei-lhe 

se foi verdade e ele imediatamente negou, mas também não quis dizer o que 

havia escrito.  

Refletindo sobre o decorrer da atividade de produção do painel pensei em 

várias questões referentes às interações entre as crianças e a mediação da 

professora nessas interações. Fica evidente quão importante é ter um olhar 

atento às situações de sala de aula, pois ao tempo em que se constituem em 

espaços de desenvolvimento de visões preconceituosas poderão ser justamente 

espaço de desconstrução desses preconceitos, dependendo das intervenções 

conduzidas pelos profissionais da escola. Intervenções que propiciem a reflexão, 

o questionamento e a revisão de posturas e de olhares, pois como diz Fontoura 

(1992, p.193) “a tomada da consciência opera-se através do assumir da palavra, 
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do refletir sobre o seu discurso”. E esse assumir a palavra implica justamente em 

questionar aquilo que é dado como certo, como ideal, o discurso que nos é 

incutido pela ideologia preconceituosa homogeneizadora.  

Entretanto, observando o desenvolvimento das atividades acima 

mencionadas e a relação docente nesse contexto, concordo com Valente (1995, 

p. 37) que salienta o despreparo do professor para lidar com situações de 

conflitos étnicos entre os elementos do cotidiano escolar e destaca uma possível 

responsabilidade por parte da escola ao se omitir ante o problema étnico e ao 

transmitir preconceitos. Como vimos, a atividade desenvolvida foi extremamente 

rica, um espaço de muitas interações, de ações desafiadoras, mote para 

intervenções importantíssimas do ponto de vista do desenvolvimento de posturas 

de respeito às diferenças e da desconstrução de idéias preconceituosas, numa 

ação formadora que compete também ao cotidiano escolar e destaca uma 

possível responsabilidade por parte da escola ao se omitir ante o problema 

étnico e ao transmitir preconceitos. Seria um espaço de muitas possibilidades de 

intervenções por parte das professoras, porém me pergunto como posso esperar 

delas uma postura capaz de lidar com os conflitos étnicos e de gênero se isso 

tem sido historicamente incutido em nós como tabu?  

Refletindo sobre a atividade não posso deixar de ver sua proposição como 

um avanço nas práticas cotidianas da escola, como um vislumbrar no olhar de 

algumas profissionais que estão constituindo sua trajetória em busca de 

entender e de ir se apropriando aos poucos do que percebe como importante; 

ela ousa ir testando possibilidades acreditando no aprender na experiência, na 

prática como espaço de aprendizagem. Fortalece-se a idéia de conhecimento 

como algo inacabado, como algo que se constitui, também para a professora, na 

implementação de suas hipóteses do fazer. Que traz em si e fomenta uma teoria 

lentamente elaborada. Assim, considero válido o trabalho da professora, embora 

em alguns pontos pudesse ser mais aproveitado para ajudar a formação 

individual das crianças. Porém, do ponto de vista coletivo revela-se como porta 

aberta para as transformações possibilitadas pelas micro-ações cotidianas.  

Do ponto de vista das relações observadas vários aspectos poderiam ser 

destacados, como fontes de análise das ações. O primeiro diz respeito ao 

contraponto de auto-estima das duas meninas destacadas na atividade, Abayomi 

e Kiara. A primeira criança apresenta uma postura segura, de enfrentamento em 

relação às discriminações referentes às suas características étnicas, 

expressando o desejo de expor a sua imagem na atividade proposta, tendo em 

vista sua sugestão de uso de fotografias. A segunda rejeita a atividade e recolhe-
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se a sua introversão e nega-se a correr o risco de ser discriminada pelos 

colegas. Na base dessa postura inferimos duas idéias: a do seu reduzido 

autoconceito e a marca das experiências discriminatórias anteriormente 

vivenciadas. A postura da menina Kiara remete a algumas reflexões. Em 

primeiro lugar nas relações étnicas brasileiras os preconceitos se dão muito no 

âmbito das marcas, como diz Nogueira (1998)69 e isso é ratificado em diversos 

âmbitos. Por trabalhos acadêmicos como: a pesquisa de Gomes (2002b), 

realizada com mulheres negras em Salões de Beleza que aponta a importância 

do cabelo na auto-estima da mulher negra; por ser esta uma das características 

atribuídas à população afrodescendente e fonte de muitas ações racistas.  

Também o trabalho de Oliveira (1994) que numa pesquisa sobre 

autoconceito e preconceito em relação à criança no contexto escolar aponta 

como o cabelo da menina negra de sua pesquisa é visto de forma negativa, pois 

no relato sobre sua própria identidade seu cabelo é repetidamente colocado em 

um teor negativo como “cabelo duro”.  

Outra relação possível a partir deste trabalho de Oliveira (1994) é a 

similaridade da postura do sujeito de sua pesquisa, uma menina da 3ª série 

denominada Alc, com a menina da atividade realizada nesta pesquisa. Alc 

costumava ser apelidada pelos colegas em função da cor da sua pele e por isso 

se retraía quando solicitada a se expor nas atividades em sala de aula. Também 

era muitas vezes invisibilizada no contexto da sala de aula como sujeito autor. 

Outros exemplos dizem respeito à vivência da própria pesquisadora que tem 

como um dos primeiros indicadores de confronto de sua identidade étnica 

afrodescendente os apelidos que lhe eram atribuídos em função do cabelo 

crespo, além da cobrança pela ausência da herança materna de olhos azuis.  

As atitudes das referidas crianças remetem também a um texto de Meyer 

(2002) que analisa, a partir do relato de uma professora de educação infantil, o 

drama de uma menina negra de três anos que se recusa a ir à escola; e que 

após várias intervenções da família e da escola descobrem que a razão da 

rejeição à escola se devia ao fato da criança ter inferido pelo currículo  

apresentado na instituição que ela sendo negra não podia ser anjo. O texto 

coloca em discussão o peso das imagens e da linguagem visual como elementos 

                                                 
69 Em um dos seus trabalhos sobre as relações raciais no contexto brasileiro, Oracy 
Nogueira faz uma analogia sobre a tipologia do racismo no Brasil e nos EUA, apontando 
que lá temos um preconceito de origem, já que a própria identificação étnica se dá dessa 
forma e aqui temos um preconceito de marca, que se dá no âmbito da ideologia do 
branqueamento, do mito da democracia racial e ancorado no racismo cordial, implicam 
em demarcadores fluídos, ambíguos e móveis de acordo com os interesses e as 
situações.  
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formadores, portanto, interventores na formação das identidades das crianças. A 

menina aprendeu através do currículo da escola que anjos são brancos e 

masculinos, portanto esse universo não lhe cabia. Ainda que entendendo que a 

família é o primeiro espaço de socialização da criança é evidente o peso que tem 

o contexto escolar como um lugar voltado à formação e no qual as crianças 

estarão convivendo com toda uma gama de materiais didáticos usados como 

instrumentos dessa formação, além de estarem convivendo com um universo 

muito amplo de adultos e crianças formadas por muitas diferenças. 

Considerando todos esses elementos desse novo espaço de socialização para a 

criança é importante levar em conta o papel cotidiano da escola nesse contexto, 

pois como diz Mantoan: “As escolas abertas à diversidade são aqueles em que 

todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças, ou 

melhor, são aquelas que não são indiferentes às diferenças”.(2000, p. 7-8) 

Voltando à menina Kiara, sua insistência em silenciar a causa de sua 

recusa em se expor e o argumento apontado para o assédio discriminatório dos 

colegas centra-se, como apontam alguns trabalhos, no silêncio constituído na 

negação do racismo, bem como no sentimento de inferioridade que este incute 

no racizado fazendo com que muitas vezes, principalmente no estado de auto-

estima abalada, tente esconder sua condição de discriminado.  

Por outro lado, a postura de Abayomi, também menina negra, parece 

conduzir a outras circunstâncias de sua formação étnica, embora esteja na 

mesma sala de aula, submetida às mesmas atividades. 

É pertinente pensar na linguagem expressa no cotidiano escolar também 

como enunciações cujas bases, de caráter sócio-histórico-cultural, são 

constituídas a partir dos diversos espaços cotidianos nos quais estes sujeitos 

interações. Segundo Certeau (2002), esse cotidiano está repleto das mais 

diversas relações, cuja dinamicidade se dá pela mobilidade das micro-ações 

desse contexto. Concordo também com Bakhtin (1992) que propõe através de 

sua teoria enunciativa de linguagem, que os sujeitos, o conhecimento e a 

consciência são frutos das interações verbais sociais dos indivíduos através das 

enunciações70 concretas. Ou seja, a interação se dá através da própria 

linguagem, motivo pelo qual a considera constitutiva dos sujeitos sociais.  

Baseado na sua teoria, a abordagem metodológica de análise das interações 

                                                 
70 (Bakhtin, 1997, p. 90-136) Enunciação como unidade do discurso, identificado como 
seu produto de natureza social. Ato coletivo no sentido de estar contextualizado, de 
forma polissêmica e polifônica no campo histórico, social e cultural. Já a compreensão 
responsiva constitui-se numa tomada de posição frente ao discurso vivo tomado como 
texto a ser lido. Comporta um julgamento de valor. 
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deve levar em conta as condições de produção em que acontecem as 

enunciações ou o que ele denomina de diálogos, tendo-se em vista ainda os 

planos da infra-estrutura econômica e da superestrutura social. Devido a isso, 

considerar-se-ão, na compreensão lingüística proposta, tanto as relações nos 

planos do nível imediato ou estruturais como no nível mediato ou 

superestruturais, pois ambas determinam as enunciações dos sujeitos e os seus 

produtos, os enunciados.  Assim, propõe tanto a análise dos elementos 

estritamente discursivos, ou verbais, num primeiro momento, quanto, 

secundariamente a esta, a realização da análise dos elementos extralingüísticos, 

ou não-verbais. Esse método de reflexão, segundo a teoria discursiva de origem 

bakhtiniana, possibilitará a compreensão ativa e responsiva do objeto linguagem 

em sua totalidade. 

O que busco é entender as razões que permitiram a Abayomi, ser dona do 

seu próprio discurso no contexto da escola. Uma hipótese seria apostar no papel 

da família frente à constituição e a vivência identitária da criança. Já em 1987, 

Cunha Jr., em um artigo que discute a ação da família frente à discriminação 

racial das crianças negras aponta como a conscientização racial/étnica das 

famílias faz diferença na forma de enfrentamento do racismo na escola. E como 

isso é raro, pois a mesma ideologia que hoje ensina o preconceito para a criança 

é aquela ao quais as famílias foram submetidas.  

Assim, a minha suposição é de que a família de Abayomi deve dar um 

suporte no tratamento dessa questão da identidade afrodescendente. Um indício 

disso é sua fala ao ser apelidada por usar tranças: “Me chamaram de cabelo de 

barbante, mas dei ‘uns tapas’ neles. Disse que ia chamar meu pai71 para eles 
dizerem isso e disse para a tia”. Passa a impressão de que foi orientada em 

como agir em caso de preconceitos. Também se mostra uma criança altiva e 

segura, tanto que incomoda os meninos que costumam implicar com algumas 

colegas, bem como parece ter o despeito de algumas colega que a consideram  

implicante e metida.  

Retornando à literatura, relembremos que diversas estratégias e 

instrumentos do racismo brasileiro se encarregam de divulgar no imaginário 

social da população brasileira um lugar determinado e um padrão de 

comportamento para a população afrodescendente/negra. E que este é um lugar 

de submissão, de inferioridade, de silêncio. Nesse sentido, Oaklander (1980) 

apud Godoy (1999, p. 80) coloca que a criança, a princípio, não tem sentimentos 

                                                 
71 A criança se refere ao avô, a quem considera pai, pois não conheceu o pai, morando  
com a mãe, os avós, tios, tias e sobrinhos.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

173 

 

ruins em relação a si mesma. A forma como uma criança se sente em relação a 

si mesma, no decorrer do seu desenvolvimento, é determinada em grande parte 

pelas primeiras mensagens que ela recebe de seus pais e da microssociedade 

acerca de si própria. Só que além das situações particulares de cada história 

pessoal, a falta de respeito que nossa sociedade, em geral, nutre pelas crianças 

como seres humanos serve para deteriorar o seu senso de valor próprio e assim, 

estas manifestam sua baixa auto-estima de muitas maneiras diferentes, sendo 

que essas crianças podem nem estar conscientes da insatisfação em relação a 

si mesmas.  

No caso de Abayomi temos o contraponto dado pelas referências 

familiares, que faz com que assuma uma postura contra qualquer discriminação, 

seja contra ela ou contra outras crianças com as quais parece se identificar em 

termos de características étnicas. Nota-se, porém que há também uma marca de 

identificação de gênero, tendo em vista que embora também arreliado pelos 

colegas da turma, o menino Fernando não teve o mesmo apoio da menina 

Abayomi. Outro aspecto que me chamou atenção são os conflitos de gênero e 

sexualidade presentes nas relações entre as crianças. E nesses conflitos 

parecem circular preconceitos ainda bem presentes na sociedade brasileira: o 

sexismo, o machismo e a homofobia. Os indicativos disso se fazem presentes 

tanto em forma de brincadeiras, como na ação de Fernando, que ao tentar 

colocar brincos no desenho do colega, embora brincando sabia estar atingindo-o 

com algo que ele considerava ofensa e na postura do aluno que considera usar 

brinco e varrer “coisas de mulherzinha”. Aparecem aí implícitos dois preconceitos 

que a escola como espaço de formação tem também o dever de ajudar a 

desconstruir: o da homofobia, pois em primeiro lugar a referência apontada pelo 

menino é de que não quer ser considerado homossexual; e segundo de que 

aquilo que ele considera como um desvalor assim é significado pela semelhança 

com as ações femininas. Isso lembra o trabalho de mestrado de Gobbi (1997) 

denominado ‘Lápis Vermelho é de Mulherzinha: desenho infantil, relações de 

gênero e educação infantil’, em que a autora aponta, entre outras coisas, para 

uma transição no modelo familiar de periferia da zona oeste paulistana, na qual a 

educação dada aos meninos procura diferenciar as formas de atuação dos 

homens adultos presentes (os pais, companheiros) da formação dos meninos; 

ou seja, embora as mães apresentem o desejo de que os maridos sejam os 

companheiros nas diversas tarefas cotidianas, isto não se reflete na formação 

familiar para meninos e meninas, pois as meninas ainda são aquelas educadas 

para, principalmente, perpetuar a família pela via do casamento. E o próprio 
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título do trabalho da autora aponta uma das dicotomias correntes no pensamento 

que define o que é próprio para meninos e meninas. Essa postura discriminadora 

é que também medeia as invasões de espaço das brincadeiras das meninas 

pelos meninos serem “naturalmente” aceitas pelos adultos, repreendidos de 

momento, mas não problematizado e colocado à meia voz como “coisas de 

menino mesmo”.  

Louro (1997) discutindo o papel da escola na constituição das relações de 

gênero, aponta a força da escola como delimitadora de espaços, instituinte de 

lugares através de seus símbolos e códigos. Que do mesmo modo que as 

comunidades determinam ações, posturas e espaços para mulheres e homens 

em formação, a escola na maioria das vezes, se não tiver seus sujeitos com o 

olhar bem atentos e uma mentalidade subversiva em relação aos preceitos 

instituídos no machismo predominante, fará o papel de reprodutora dessas 

desigualdades que marcam o ser homem e o ser mulher na sociedade brasileira. 

A autora se baseia em Foucault que,  em Vigiar e Punir (1987, p.153), explicita 

como a disciplina, enquanto técnica específica do poder, fabrica indivíduos de 

forma sutil e contínua, para mostrar como as posturas naturalizadas das rotinas 

cotidianas devem se tornar objeto da nossa desconfiança, ou seja, “ A tarefa 

mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como 

“natural”.”(Louro, 1997, p.63). 

Entre os exemplos trazidos pela autora encontram-se situações  

observadas tanto no nosso cotidiano de infância quanto hoje nas observações 

de campo, situações como separação de meninos e meninas nas atividades, 

expectativas diferentes entre meninos e meninas, naturalização de 

comportamentos diferenciados quanto ao gênero (agitação, curiosidade, etc.), 

enfim, padronizações de comportamento baseados no que se estabeleceu nas 

relações machistas de gênero como mais socialmente aceito. Como diz Louro 

(1997, p. 64):   
Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais 
didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de 
gênero, sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e, ao 
mesmo tempo, seus produtores. Todas essas questões precisam, pois ser 
colocadas em questão. É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, 
mas o modo como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que 
aprendem. (...). Temos de estar atentos/as, sobretudo, para nossa linguagem, 
procurando perceber o sexismo, o racismo e o etnocentrismo que ela 
freqüentemente carrega e institui.” 
 

É pertinente lembrar que, ao lidar com essas questões nas suas práticas 

cotidianas, a escola pode considerar também a relação com famílias, através de 
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reuniões de responsáveis e de atividades propostas para esse grupo, bem como 

as estratégias de levar as crianças a perceberem que são seres independentes 

que podem desenvolver sua própria linha de pensamento e postura coerente 

com esta.  

Do ponto de vista do papel da professora Pâmela, percebo-lhe a intenção e 

o caminhar para permitir despontar os conflitos nas interações entre as crianças 

e buscar evidenciar valores e aspectos identitários próprios, porém ainda lhe 

faltam condições de lidar com os conflitos presentes nas relações em relação às 

essas diferenças, principalmente de etnia e gênero. Caberia o investimento por 

parte dela e do grupo de apoio para instrumentalização teórico-metodológica 

contínua e um espaço mais aberto e coletivizado de debates sobre essas 

questões e experiências já seria um caminho viável e profícuo.  

 

As Oficinas: Interagindo no Centro das Questões  

 

 Um dos contextos que considero marcante nesse período de 

observação foi o evento referente à Semana da Consciência Negra (de 22 a 26 

de novembro de 2004); nos primeiro e segundo turnos houve palestras e oficinas 

e nos terceiro e quarto turnos uma gincana sobre o tema “O negro na sociedade 

brasileira”. 

O evento do primeiro e segundo turno, foco da minha observação, 

programado por proposição e defesa da OP Lílian e do OP Marcos teve a 

terminologia de “Consciência Negra e Meio Ambiente”. Segundo os orientadores, 

o título veio atender à necessidade de espaço para a culminância do subtema 

daquele período, sobre Meio Ambiente através da música. Em virtude disso, os 

trabalhos seguiram a seguinte programação: no primeiro dia cada professora 

deveria trabalhar o tema do “Dia da Consciência Negra à sua maneira, através 

de música, literatura ou conversa informal e usar o restante do tempo da aula 

para encaminhar os trabalhos sobre meio ambiente a serem apresentados no dia 

26/11; no segundo dia as crianças entraram duas horas depois do horário 

regular, pois nessas duas horas programou-se uma ”Conversa Pedagógica” 

sobre Etnia e Gênero na sociedade e na Escola”. Para isso foram convidadas 

duas pessoas (uma pedagoga e um professor antropólogo): Após a conversa 

com as (os) profissionais da escola a programação houve a realização de 

oficinas de duas horas com as crianças sobre “Identidade Étnica e Auto-estima” 

através de materiais diversos. Nos dias anteriores, as pessoas da escola que 

atuaram como dinamizadoras das oficinas também já haviam passado por uma 
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conversa com uma das convidadas para definição dos fundamentos, 

procedimentos e materiais para o referido trabalho, sendo também distribuídos 

pela OP Lílian também um texto e livros infanto-juvenis sobre o tema.  

 As pessoas que atuaram como monitoras de oficinas foram: a pedagoga 

Cristhiane, professora e pesquisadora no campo das relações étnicas e de 

gênero e o professor e antropólogo Rolf, a OP Lílian, as três professoras da sala 

de leitura da escola e o OP Marcos com apoio da OE Nilza. Foram realizadas 

cinco oficinas no primeiro turno, que se repetiram no segundo turno e quatro 

delas ficaram para serem realizadas pelas pessoas da escola (da sala de leitura 

e orientação no dia seguinte).  

Como seria impossível estar presente em todos os espaços de oficina ao 

mesmo tempo, optei em acompanhar no primeiro turno a oficina dinamizada pela 

pedagoga e o antropólogo convidados(as), em virtude de desejar discutir os 

aspectos observados com eles, também pesquisadores na temática; decidindo 

por isso, ter uma co-participação na discussão dos resultados, sendo que no 

segundo turno a escolha recaiu sobre o trabalho da turma de 2º. Ano do ciclo 

coordenado pela professora Mabel, da sala de leitura.  

Falemos, primeiramente da oficina do primeiro turno, dinamizada pelo 

pesquisador e pela pesquisadora convidados(as).  

A atividade teve como base a pesquisa de Figueira (1990). Esta pesquisa 

foi realizada com um total de 442 alunos da rede de ensino público do Rio de 

Janeiro, sendo 83 estudantes pretos, 121 pardos e 238 brancos, tinha como 

objetivo demonstrar a existência do preconceito racial na escola. A metodologia 

utilizada foi a exposição de fotos de pessoas pretas e brancas para que os 

estudantes escolhessem daquelas fotos pessoas que supostamente seriam seus 

amigos e quais teriam características como: o mais simpático, o mais feio, 

inteligentes, os ricos, pobres, etc. e num segundo momento escolheriam 

profissionais para uma suposta fábrica: “O resultado foi que a maioria das 

respostas, mais de 75%, os estudantes, associavam qualidades socialmente 

positivas às pessoas brancas e as profissões de status ocupacional alto são 

consideradas próprias de brancos e as de baixo status de negros” (Sant´Ana, 

2001, p. 45-46). 

Nesse caso, o objetivo na realização da oficina na escola pesquisada era 

observar as construções identitárias das crianças ligadas a gênero, classe e 

etnia. Observar se existia uma variação muito grande em se tratando de crianças 

das séries iniciais do Ensino Fundamental e numa escola que tem como 

proposta trabalhar com a diversidade étnica. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

177 

 

Antes do inicio da atividade os dinamizadores conversaram com as 

professoras, com a diretora, com o OP do segundo turno e a OP do primeiro 

turno (o único homem da escola que se fazia presente na conversa pedagógica 

que antecedeu as oficinas), bem como com algumas funcionárias administrativas 

e de apoio que foram convidadas a participar do encontro. Estas últimas 

pareciam um pouco incomodadas pelo assunto e passado algum tempo algumas 

pediram licença e não retornaram. Não dá para saber as razões da saída, se era 

realmente necessidade de voltar ao trabalho, já que as turmas entrariam em 

seguida ou se realmente era pelo incômodo que o tema da discriminação étnica 

e de gênero parecia suscitar. Foram apresentados ao grupo os objetivos da 

oficina perguntando se eles identificavam algumas manifestações de racismo e 

discriminação entre as crianças. Duas professoras apenas disseram que sim, os 

demais não identificavam as brincadeiras e apelidos como casos graves ou 

relevantes de discriminação. Alguns insistiam na discriminação social em 

detrimento de uma suposta discriminação racial.  

Em seguida os dinamizadores realizaram a atividade com as crianças. 

Dividiram a turma em grupos de quatro, diversificando nos grupos o número de 

meninos e meninas. A grande maioria das crianças era afrodescendente, mas 

nem todos se reconheciam como tal, o que foi observado ao final da atividade. A 

cada grupo foi dado material para que inventassem uma fábrica e colassem as 

pessoas que trabalhariam na fábrica. Foram tomados dois cuidados: o primeiro 

foi disponibilizar uma considerável diversidade de revistas, em especial a Revista 

Raça, a única que, segundo disseram, encontraram com um número razoável de 

afrodescendentes, já que revistas como Veja, Isto É, Época,  tinham um número 

baixíssimo de afrodescendentes e as revistas de TV e fofoca raramente 

apresentavam fotos com afrodescendentes. O segundo cuidado foi em relação à 

linguagem. Como deveriam escolher pessoas para os diferentes cargos evitou-

se relacionar qualquer profissão com um gênero específico. Por exemplo, ao 

invés de falar quem seria o chefe da fábrica, o que poderia sugerir uma figura 

masculina, perguntavam qual pessoa iria mandar na fábrica. Ao invés de 

secretária, quem iria atender ao telefone e copiar os recados? Quem iria servir o 

café, fazer a limpeza, vigiar a fábrica e assim por diante. Ao terminarem o 

trabalho os grupos apresentavam suas fábricas e no final conversaram sobre as 

produções. 

Uma das primeiras observações foi relacionada ao gênero dos 

profissionais. Apenas um grupo colocou como chefe uma mulher. Atividades 

como secretária e serviço de limpeza e café foram identificadas, pelas crianças, 
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como profissões femininas. Perguntamos porque mulheres não poderiam chefiar 

empresas. Um dos meninos falou que mulher não trabalha. E aí foi um reboliço, 

porque a maioria das mães trabalhava. Conversamos sobre isso e alguns 

falaram que suas mães não trabalhavam fora, mas trabalhavam muito em casa. 

Na montagem das fábricas, a maioria não identificou a tarefa de chefiar 

relacionada à figura feminina ao contrário de profissões como secretária ou 

servente. As secretárias, na maioria, faziam o tipo sexy: roupas apertadas, 

decotes vastos, poses sensuais. Um dos alunos, na confecção do cartaz, 

verbalizou para os outros colegas: “Essa gostosona tá boa pra ser secretária. Ela 

vai ser minha secretária. Olha só, olha só”. Apenas um grupo escolheu uma 

secretária negra. (fotos 8, 9, 10) 

Um outro dado refere-se às escolhas relacionadas à origem étnica. Apenas 

um grupo colocou como chefe um homem negro. É interessante que este 

homem foi uma figura retirada da Revista Raça: era um homem de meia idade, 

vestindo terno e gravata, bem vestido, arrumado, segundo as crianças, por isso 

poderia ser chefe. Podemos perceber que quando representados de forma 

considerada positiva para as crianças há a possibilidade de escolha de uma 

pessoa afrodescendente. Daí a importância da variedade de caracterização dos 

diferentes grupos étnicos, em especial do que socialmente é considerado 

positivo. As crianças trabalhavam com representações visuais e muitas vezes a 

construção da identidade fica à mercê de representações preconceituosas tanto 

no espaço escolar, no material didático e na mídia, e também da ausência 

destas representações, sejam positivas ou negativas.  

Nessa perspectiva, é pertinente a colocação de Meyer (2002, p. 52 ) 

quando aponta que:  
Todos/as nós, que temos algum envolvimento com instituições e/ou docência em 
Educação Infantil e séries iniciais, sabemos o peso das imagens e da linguagem 
visual nessas etapas de ensino: cartazes, desenhos, pinturas e colagens 
multicoloridas, afixados em abundância pelas paredes das salas de aula e dos 
corredores tanto constituem os “conteúdos de ensino” quando “refletem os 
resultados da aprendizagem” e indicam, assim, os pressupostos político-
pedagógicos que norteiam os currículos implementados nessa etapa da 
escolarização.  
 
 
 
Como eram os grupos que escolhiam as revistas com que iriam trabalhar, 

muitos não escolheram a Revista Raça. Algumas meninas rejeitaram, 
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insistentemente, os exemplares da ‘Revista Raça’72 A uma delas foi oferecida 

duas vezes a mesma revista: ela olhava, fazia uma careta como se não 

estivesse gostando do que estava vendo, largava a revista e procurava outra. 

Algumas verbalizavam que “nessa revista (Revista Raça) não tem gente bonita”. 

Apenas um grupo, composto por quatro meninas e um menino, insistiu em 

colocar mulheres na maioria dos cargos e mulheres negras. Nos outros grupos 

as mulheres não tinham muita mobilidade profissional e as mulheres negras 

apareciam apenas como serventes e pessoal de limpeza (fotos nº 08,09 e 10). 

Em relação a quem seriam as pessoas que cuidariam da segurança, 

apenas um grupo colocou uma mulher: era uma mulher de uma propaganda, 

vestida de gladiadora, segurando um escudo e uma espada. Os outros grupos 

caracterizaram esta profissão como masculina e negra. 

Um outro dado foi impressionante: das mulheres negras escolhidas, ainda 

que para atividades profissionais com médio status social, nenhuma tinha 

características atribuídas aos negros muito acentuadas. As negras escolhidas 

seriam denominadas, facilmente, como morenas ou mulatas. 

Na conversa com as crianças, observei ainda a dificuldade na verbalização 

da palavra negra/negro, esta era substituída por variações como moreninha, 

escurinha, pretinha. Exceto quando contavam casos que elas identificavam 

como implicância ou gozação, nestas situações, usavam os termos preta/preto. 

Uma das meninas que reclamava de várias vezes ter sido xingada pelas outras 

crianças da escola confirmou isso: “ - Eles ficam me xingando de preta” . Uma 

outra criança confirmou: “- É, eles ficam implicando com ela porque ela é preta, 

ficam falando do cabelo dela, que é cabelo duro”. 

Durante a atividade, as crianças iam contanto suas dores e das outras 

crianças, da escola, da família e da vizinhança, de como zombavam delas e 

eram ridicularizadas. Contaram que muitas, inclusive, ficam sem ter com quem 

brincar. E entre as que eram vítimas de discriminação, estavam presentes 

algumas que manifestavam raiva e deixavam evidente que muitas vezes 

revidavam com agressões físicas. Outras silenciavam e evitavam tocar no 

assunto, se retraíam diante da situação que parecia incontornável, pois estas, 

tinham o alvo das gozações à mostra: nariz, cabelo, cor da pele. 

Uma das possibilidades das crianças escaparem do racismo que sofrem na 

escola é tentar agredir fisicamente a quem as discrimina, como tem demonstrado 

                                                 
72 Posteriormente verifiquei que essas meninas recebiam constantemente apelidos 
racistas por apresentarem características consideradas negróides (cabelo crespo, nariz 
largo e pele escura) 
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várias tragédias noticiadas nos últimos tempos em relação ao Bulling, agressão 

discriminatória que atinge muitas crianças no espaço da escola e que tem 

ocupado espaço na mídia dos últimos tempos, embora essas reportagens 

silenciem o caráter étnico de muitas dessas agressões, aliás, uma das críticas 

que merecem tais programas é que suas locações sempre se dão em escola de 

pouca ou nenhuma presença negra, o que pode levar à inferência de que não 

convém problematizar quando a agressão é de caráter étnico. 

O problema é que para muitas professoras/es e educadores/as desta 

escola, assim como de outros espaços escolares, como mostram outras 

pesquisas (Gonçalves, 1985; Lima, 2001, entre outras), o racismo e as 

discriminações praticadas pelos colegas são vistas como brincadeiras, coisa de 

criança e no máximo coisa de mau gosto. No entanto, quando a criança que 

sofre a violência simbólica revida com violência física se torna um grande 

problema. Ainda são poucos os profissionais que encaram “brincadeiras” racistas 

como questão séria, passível inclusive de punição: suspensão, conversa com os 

pais, etc. Na maioria das vezes, estes casos são ignorados ou diminuídos. 

Foi grande o número de casos de discriminação contados pelas próprias 

crianças relacionados diretamente à origem étnica e a características que 

expressam a origem africana. Muitos casos se relacionavam à origem nordestina 

de algumas, um número muito próximo das histórias relacionadas às crianças 

negras. E numa proporção bem menor, histórias de discriminação em relação à 

condição econômica. 

Mesmo diante desse quadro, ao terminar as oficinas do primeiro turno e na 

conversa pedagógica do segundo turno ao ser colocado pelos (as) 

dinamizadores (as) a descrição da atividade, um número significativo de 

professoras considerou  esses indícios “normais”, algumas dizendo que isso 

acontece mais pela pobreza do que pela realidade externa, distante. Tal qual o 

incômodo percebido em algumas das funcionárias de apoio na conversa inicial, 

após o relato da experiência por parte da dinamizadora e do dinamizador, duas 

professoras presentes pareciam muito incomodadas pelas referências ao lugar 

das pessoas negras na atividade; estas professoras, assim como todas as 

demais regentes presentes são consideradas e se consideram brancas. Os 

comentários se deslocavam para a relação de gênero como se isso, por colocá-

las também no lugar de discriminadas, as fizessem se sentir mais à vontade, até 

trazendo experiências vividas na educação dos filhos e filhas pequenos. Uma 

delas narrou a dificuldade em lidar com a exigência do marido e dos cunhados 

quanto ao tipo de brincadeira de que o filho de quatro anos podia participar. 
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Contou que começaram a implicar quando o menino começou a ir à escola e ao 

chegar em casa imitar a professora brincando de escola, tendo logo encontrado 

repreensão por parte dos homens da família e ela a recomendação de não 

estimular isso. Uma professora narrou a forma como o marido implicava com o 

fato do filho brincar com bonecos de super-heróis femininos. A relação com a 

figura da tradicional da boneca parecia incomodar seu marido e servir de pilhéria 

por parte dos cunhados. Outra professora trouxe uma experiência semelhante só 

que nesse caso o problema era que o menino de três anos começou a beijar a 

boca dos bonecos. Daí o pai ameaçou proibir que ele brincasse com esses 

brinquedos e como solução mãe-professora providenciou super-heróis 

femininos, incentivando que ele os deixasse se beijar, pois “homem beija 

mulher”.  

Esses fatos trazidos à tona pelas professoras não são muito diferentes dos 

acontecimentos que se dão no contexto das relações da escola, na qual o único 

homem que tem a função de servente, conseguiu desvio de função para a 

portaria e cuja postura ao ser solicitado numa necessidade extrema a ajudar 

algumas das serventes mostra-se bastante resistente a pegar numa vassoura. 

Isso leva a pensar que embora no cotidiano dos lares muitos homens já 

desenvolvam esse tipo de atividade isso parece ser circunstancial nessa escola 

e não fazer parte das ações desejadas para os filhos, além de haver uma 

diferença entre se pensar isso no âmbito do público (no caso a escola) e no 

âmbito privado (a casa).  

Ao perguntar às professoras se já presenciaram outras situações 

semelhantes, de preconceitos étnicos ou de gênero, algumas disseram que sim; 

uma relatou que várias vezes uma das meninas da sua turma lhe fez queixa de 

ser discriminada pelas outras crianças, especialmente por meninos da turma e 

até de outras turmas. Os apelidos são direcionados tanto aos seus traços étnicos 

(com destaque para o cabelo e a cor da pele) quanto em relação ao fato de ser 

gorda. Uma outra relata a ocorrência de dois alunos que se recusam a fazer 

atividades consideradas femininas e que por isso serão considerados 

homossexuais. Pergunto-lhes o que fazem ou o que podem fazer para trabalhar 

a desconstrução desses preconceitos nas crianças e a resposta é que costumam 

reclamar com elas, tentar mostrar que estão erradas porque todos são iguais e 

porque também não gostariam de ser tratados assim. No caso da aluna que é 

constante alvo de chacota por ser negra e gorda, a professora disse que 

inclusive já pediu ajuda à Orientação Educacional e Pedagógica, sendo que a 

primeira foi na sala conversar com a turma e a segunda sugeriu à professora 
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procurar alguns textos que trabalhassem a igualdade para ajudar a mudar a 

mentalidade dos colegas. A professora apontou a dificuldade tanto em encontrar 

tais textos quanto em lidar com a turma nessas atividades de reflexão coletiva, 

por ser uma turma agitada, com maioria de meninos. Aparece nas informações 

da professoras mais um comportamento moldado culturalmente, de que os 

meninos devem ser mais agitados, mais rebeldes, menos propensos a aceitar as 

orientações.  

Embora seja bastante preocupante o percentual de profissionais que 

parecem não perceber a ocorrência e outros que parecem não considerar sua 

influência na formação identitária e na vida das crianças, as perspectivas 

indiciadas pelas(os) profissionais que pelo menos buscam o entendimento dessa 

problemática e que se mostram abertas ao diálogo, bem como as tentativas de 

enxergar mais de perto a realidade das crianças com as quais atuam, mostram 

que é possível que a trajetória de cada um(a) constituir uma rede de ações 

cotidianas que ao se ampliarem continuamente vão formando em sua tessitura 

outras possibilidades de práticas mais coerentes com a pretensão de uma 

educação voltada para a diversidade étnico-cultural real dos seus educandos e 

suas comunidades.  

A segunda oficina observada realizou-se também com uso de revistas, só 

que o painel, à semelhança do trabalho de Figueira (1990) seria sobre identidade 

e referenciais, sob o título “Quem Parece Comigo”. A turma, de 2º Ano do Ciclo 

estava composta por um grupo de 20 crianças nesse dia, constituído em sua 

maioria por afrodescendentes (pretos e pardos), tendo seis crianças que 

poderiam ser classificadas como pretas, quatro que seriam classificadas como 

brancas por terem pele muito branca e cabelos lisos e os demais seriam 

denominados de pardos em suas diferentes variações de tons de pele. Cada 

grupo de quatro crianças recebeu quatro revistas (de TV, Veja, Isto É, Revista 

Raça e outras), sendo que em cada grupo foi deixada também uma Revista 

Raça por ser a única na qual apareciam imagens de pessoas negras em 

quantidades significativas.  

As orientações dadas foram que cada grupo fosse vendo as imagens em 

conjunto e depois fizessem a colagem que representaria o grupo. A atividade 

gerou conflitos em duas direções como nas outras atividades anteriores. 

Primeiro criou-se um dilema em dois dos grupos nos quais algumas das crianças 

tentavam imputar uma imagem semelhante à sua e ao seu colega sem ser aceito 

por este e esta. Observei que em um dos casos a mulher da gravura tinha a pele 

bem mais escura do que a criança a quem se atribuiu a semelhança; e a criança 
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reagiu dizendo não ser esta mulher feia parecida com ela. Aproximei-me e tentei 

puxar conversa apontando para a figura, perguntando: é essa? Alguém escolheu 

essa? A menina a quem tinha sido apontada semelhança toma a frente e 

responde: “Não, tia, ela é muito preta e muito magrela”. Aparece aí uma certa 

rejeição às gravuras de pessoas  de pele muito escura (o denominado preto) o 

que é um fator ao qual podemos atribuir os resquícios das ideologias do 

branqueamento e da mestiçagem, que produzido pelo pensamento social 

brasileiro até hoje é realimentado pelo racismo no imaginário social, conforme 

vimos nos depoimentos sobre identidade.   

Assim, embora vivendo numa comunidade quase totalmente 

afrodescendente/negra as crianças aprendem desde cedo, tanto nas relações 

sociais na família, na comunidade e na escola, como nos instrumentos de 

comunicação aos quais tem acesso, a rejeitar os traços físicos que são 

relacionados às identidades afrodescendentes/negras e a supervalorizar sua 

aproximação com uma tez clara. Em outro caso o menino teve a indicação de 

referência de um modelo negro de sunga e brinco e isso gerou uma reação no 

menino a quem foi apontada a semelhança. Ele disse: “Eu mesmo não, não 

pareço nada com esse boiola aí”. E insistiu em encontrar outra imagem que lhe 

agradasse; finalmente encontrou uma imagem de um homem (também negro) 

com camisa masculina. Disse: “Esse sim, parece comigo”. Delicadamente 

coloquei uma outra revista, uma revista de propaganda na qual havia dois ou 

três rapazes brancos também com brincos, mas tais imagens também não 

interessaram às crianças. Em ambos os exemplos, a intervenção de reflexão por 

parte da professora não se deu, mesmo porque, de acordo com o que me disse 

quando tentei conversar sobre os acontecimentos ela não percebeu as 

situações, pois se encontrava em outro grupo. Não sei até que ponto na minha 

ausência ela se daria conta e tentaria alguma intervenção.  

Outra observação foi feita no dia seguinte, 24/11/04, na oficina com as 

crianças de cinco e seis anos. Nessa turma a professora da sala de leitura, 

Jamile, optou por trabalhar com o livro “Bruna e a Galinha d’Angola”, de Gercilga 

de Almeida, com ilustrações de Valéria Saraiva. O livro é apresentado como 

“uma homenagem às raízes negras do Brasil” e com ilustrações bonitas traz 

motivos africanos e através de um panô colorido trazido da África pela avó de 

Bruno, narra-se uma lenda africana que envolve uma menina e a Galinha 

d’Angola Conquém. Além da referência positiva à África e de suas artes e das 

características afrodescendentes brasileiras presentes nas imagens, permite 

trabalhar com a questão das relações entre as pessoas, da solidão, muitas 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

184 

 

vezes gerada pelo preconceito e da amizade como algo a ser construído. As 

gravuras são bem definidas e o texto leve, curto e com linguagem simples. A 

dinamizadora da oficina chegou na sala e já encontrou a turma em roda 

organizada pela professora da turma, conforme haviam combinado. A 

dinamizadora propôs a história com uma brincadeira de adivinhação sobre o 

nome de uma menina especial, um lugar muito longe e um bichinho muito 

engraçado. Depois dessa parte da dinâmica, a dinamizadora mostrou o livro, 

deixou que passasse pelas mãos das crianças e depois perguntou se gostariam 

de ouvir a história. Antes de começar fez algumas perguntas sobre as ilustrações 

dos livros, do tipo: “como será o nome da menina?”, “Como é a menina?”, “O que 

ela está fazendo?” As respostas se referiram às ações que apareciam no livro, 

tais como “a menina está brincando com a galinha”.  

Contada a história, a professora fez mais algumas perguntas sobre as 

informações que apareciam no livro e em forma narrativa trazendo fatos 

relacionados às perguntas. Perguntou: “Quem já ouviu falar na África?’ Ninguém 

respondeu e ela explicou ser um lugar distante “de onde vieram os avós dos 

nossos avós há muito e muito tempo”. Mostrou um mapa do mundo onde ficava 

o continente e foi falando buscando articular as características do nosso povo, 

usando a expressão “nós” na turma, com as características do povo africano a 

partir da personagem Bruna. Ao perguntar quem parecia com a Bruna na roda, 

algumas crianças apontaram algumas colegas que não pareceram incomodadas 

por isso, pelo contrário, a referência positivada da personagem no decorrer da 

história produziu um desejo nas meninas de parecerem com ela. Não  

apareceram nesse momento ações e/ou reações que apontassem preconceitos 

em relação ao grupo a partir da exploração da história. Outra situação 

inesperada tendo em vista as observações feitas em outras turmas e situações, 

foi em relação à produção proposta e realizada pelas crianças como segunda 

parte da oficina. Consistiu em montar um painel de pintura denominado 

“Pintando como na África” A dinamizadora preparou as tintas, tecido e papel e foi 

de mesa em mesa explicando aos grupos como eles fariam um panô tão bonito 

quanto o da avó de Bruna. E ia mostrando como colocar os moldes e fazer a 

pintura, para depois fazerem o complemento. As crianças ficaram tão envolvidas 

na atividade e eu em ajudar a orientá-las à medida que nos chamavam, que logo 

o tempo acabou e a preocupação delas era também acabar a pintura. Em 

seguida, os quadrinhos em tecido foram sendo colocados no painel em papel 

pardo e exposto fora da sala, sendo que duas das crianças queriam levar sua 
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pintura para casa, no que foi explicado que primeiro deveriam deixar os colegas 

verem, pois estavam muito bonitas. (Foto 11) 

Nessa oficina foi possível pensar em dois aspectos: primeiramente na idéia 

de que as crianças nascem abertas para a diversidade à medida que não 

chegam a este mundo com preconceitos, vão aprendendo-os nas relações 

sociais das quais participam desde o nascimento. Essa aprendizagem se dá 

tanto pelas linguagens faladas e escritas, quanto visuais, musicais, corporais, 

etc, sendo através dessas linguagens que aprendemos a dar sentido às coisas e 

a nós mesmos. E estes artefatos que constituem essas linguagens são 

instrumentos da didática das práticas cotidianas na escola. Assim, se a criança 

ao chegar à escola, encontra um ambiente que expresse o respeito e a 

valorização das características e referências ligadas aos diversos sujeitos do seu 

contexto, essa escola conseguirá cumprir seu papel de formação para a 

diversidade. Um dos instrumentos dentro desse nível de aprendizagem da 

escola é o acervo de literatura infantil. Como indicam Lima (2001) e Andrade 

(2001), os personagens e valores presentes na literatura infantil  tornam-se 

referências para o fortalecimento da auto-estima da criança, influindo, portanto, 

na constituição de sua identidade.  

Porém, o que se observa é que na maioria das escolas,  embora no dia a 

dia estejamos o tempo todo sendo bombardeados pelos discursos sobre a 

importância da leitura, sobre a dificuldade que os alunos têm nessa atividade, 

sobre a necessidade de incentivo à leitura, isso não passa do discurso, me 

levando a pensar no significado do currículo, conforme  Silva (2004, p.150): 
O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 
trajetória, viagem, percurso. O currículo autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: 
no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O 
currículo é documento de identidade. 
 

Pensando no papel do currículo na vida dos sujeitos aos quais a escola se 

compromete em formar, penso no papel desse currículo real, instituído a partir 

das ações cotidianas das relações entre profissionais e educandos, numa 

interação com as práticas didáticas, que se concretizam a partir de escolhas e 

nesse caso, escolhas que se fazem em relações de poder, nas quais as 

definições assumem a visão de quem se torna sujeito hegemônico desse poder. 

Isso pode se observar no que é incentivado, disponibilizado na escola como 

instituição, pois professoras e professores também escolhem trabalhar isso ou 

aquilo, usar este ou aquele material e até encaminhar as providências para o 

material necessário. Embora a oficina que trabalhou a história infantil tenha 
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apontado uma das práticas que tem sido muito valorizada pelos autores que 

abordam formas de potencializar o respeito às diferenças, dois fatores ainda 

dificultam sua prática nas escolas. Por um lado porque a literatura infantil é vista 

como atividade lúdica e como tal meio deixada de lado; assim, trabalhar com a 

literatura no espaço da aula regular é atividade esporádica. Segundo, porque 

embora a escola em questão possua um acervo significativo de literatura infanto-

juvenil (mais de 150 títulos)73 existe apenas um livro que traz referências 

específicas dos afrodescendentes, um que traz referências indígenas, outro que 

aborda questões de gênero e outro que aborda a questão das diferenças de 

modo geral. O livro que apresenta um viés de valorização afrodescendente 

intitula-se “Tanto, tanto” e traz uma bela história de uma família negra a partir de 

um bebê, sendo uma tradução de uma obra estadunidense. Outro livro 

trabalhado pela sala de leitura é o livro “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana 

Maria Machado, que a escola já teve no acervo e desapareceu, sendo 

emprestado pela professora Risalva sempre que alguém quer trabalhar com ele. 

Essa é a maior referência infantil bibliográfica da qual as crianças se lembram, o 

que leva ao fortalecimento da percepção de quão importante pode ser a 

literatura como referência para as crianças em idade de formação básica. 

Embora as professoras digam que as crianças adoram essas histórias, 

apontando a receptividade delas às obras com as quais possam se identificar 

nenhuma ação concreta foi feita, durante essa pesquisa ou anteriormente, para 

que um acervo pertinente seja montado. O que existem são perspectivas e 

planos por parte de algumas das profissionais da escola e desse modo as 

iniciativas concretas são tecidas nos fios das micro-ações cotidianas, sem ainda 

se constituírem em uma tessitura institucional. 

 

 

 

 

 

4.2. As Identidades em Processo no Cotidiano da Escola: 
Exercitando o Olhar  e a escuta 

 

                                                 
73  Acervo mantido a partir do envio de livros pelos programas do MEC em parceria pelo 
programa Leia Brasil da Petrobrás. Nos dois últimos anos a SME tem fornecido um vale-
livros para compra na  Feira de livros de Duque de Caxias, realizada uma ao ano. A Profª  
Mabel e a OP Lílian que a oferta nessa feira é muito restrita  e não se encontra nenhum 
dos livros que tratem dessa questão.  
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 A concepção de uma infância idealizada, na qual a criança é vista como 

ser ingênuo, como apêndice da sociedade dos adultos encontra-se cada vez 

mais distante da polifônica e polissêmica realidade do ser criança na complexa 

realidade dos diversos cotidianos das práticas sociais brasileiras. É dessa forma 

que a luta pela sobrevivência e a relação com o consumo convivem nesses 

cotidianos tendo como protagonistas tanto os adultos quanto às crianças. Estas 

últimas desenvolvem, na relação com as diferentes pessoas e signos culturais 

com as quais interagem sua própria trajetória de ser social e de fazer cultural no 

mundo. Foi dessa forma que se expressaram as crianças, protagonistas desse 

estudo, impondo-me o desafio do reconhecimento da sua capacidade de 

produção simbólica, de constituição das suas próprias expressões culturais 

como representações e crenças constitutivas de identidades. Entre essas 

representações está o brincar, apontado por todas as crianças como 

característica e direito do ser-criança. No entanto, as tarefas desenvolvidas por 

eles não são percebidas como algo que lhes seja imputado pelo adulto, mas um 

contingente do contexto sócio-econômico do qual são sujeitos. Como anuncia a 

fala de Kadu, o brincar faz parte das identidades infantis, mas essas identidades 

não são compostas só por isso, envolve múltiplos fazeres implicados no contexto 

sócio-histórico e cultural no qual essas identidades estão em formação.  
É bom ser criança porque pode brincar[...] eu também ajudo minha mãe. Varro a 
casa, lavo os pratos... olho minha irmã e minha sobrinha quando minha mãe não 
chega...Depois eu brinco, de pique esconde, de bola, ..(Kadu, turma 2, entrevista 
individual, 12/04/2005, p. 1). 

 
Eu gosto e não gosto de ser criança. É assim: às vezes eu gosto porque assim eu 
posso estudar para ser o que eu quero quando crescer...E posso brincar também... 
(...) Eu brinco de uma porção de coisa...brinco de escolinha... com outras meninas 
e meninos e também com minhas bonecas. Eu gosto muito de brincar de médico 
também (...) também gosto de ficar vendo televisão... Mas só depois de lavar a 
louça e arrumar a casa (..) eu quero ser médica (...) porque é bom, salva as 
pessoas, cuida das pessoas e também porque pode ganhar dinheiro e ter coisas 
boas... Casa com piscina, carro...(...) Uma vez eu fui numa médica boazinha, ela 
falou que eu era muito inteligente porque eu respondia tudo que ela perguntava. 
(Abayomi, turma 3, entrevista individual, 14/04/2005, p.1 e 2). 

 

 

 A pretensão profissional de Abayomi e as perspectivas que projeta a 

partir dessa pretensão traduzem uma convicção que poderá ter sido 

desenvolvida a partir dos fortes laços dessa com a mãe em torno da valorização 

da trajetória de luta dos seus antepassados, terreno fértil para ser fortalecido 

com a referência trazida por uma profissional que lhe elogiou. A menina é 

considerada como aquela que não tem nenhum problema de auto-estima, pelo 

contrário, é segura até demais, segundo sua professora. Porém, ao explicar 
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porque era importante para ela ser médica e conseguir ter casa e carro a menina 

coloca a força dessa vontade na convicção de que: “Porque nós temos direitos 

tanto quanto outras pessoas brancas. E não precisar ter uma vida como a mãe 

de uma amiga que acabou sendo morta lá no morro”.  

  Abayomi expressa na sua fala, uma postura racializada, pois mesmo 

quando a pergunta aparentemente não aborda a temática da identidade étnica, 

ela explicita seu lugar como criança negra nas relações sociais e educacionais 

vividas. Tanto na entrevista individual como nas conversas informais e atividades 

coletivas ela apresentou uma consciência da particularidade do ser criança 

negra.  

 Assim, o protagonismo da criança não elimina as relações sociais que 

compõem essa sua postura e nelas o lugar do adulto como referencial positivo 

ou negativo ou simplesmente referencial para definição de um lugar e/ou de uma 

perspectiva de vida, propulsor do desenvolvimento de enes posturas, como as 

que se seguem: 
Ah, eu não sei... Acho que criança pode ser porque você pode brincar e pode ser 
ruim quando você é abandonado(...). Eu gosto de ser criança porque ainda posso 
estudar e ser diferente (...) da minha mãe de barriga...a minha mãe de verdade diz 
que ela não presta (...) Ah, porque ela mora lá e vive fazendo coisas erradas...(...) 
Eu quero ser, quero ser...ah, não sei...(Taiane, entrevista individual/ 26.09.2004, 
p.1). 

 
...[...] Eu quero ser motorista de ônibus para ganhar dinheiro, ter uma casa...(Kadu, 
turma 2, entrevista individual, 12/04/2005, p. 1). 

 
Eu quero ser adulta. É bom porque você ganha dinheiro...mas não brinca...E 
criança ajuda também no trabalho e não ganha muito dinheiro, mas pode brincar 
mais... Eu gosto de brincar de pique esconde, gosto de ler gibi... Gosto de dançar, 
eu adoro dançar calypso... (...) Eu quero ser dançarina ou apresentadora de TV 
(Taiane, 2ª entrevista individual, 14/04/2005). 
 

Tais falas expressam a concepção de infância como tempo presente. São 

concepções que colocam essas crianças como sujeitos da trama cotidiana das 

relações sócio-históricas étnico-raciais e econômicas dessa sociedade. Elas se 

colocam em cena como sujeitos sociais reais capazes de subverter a ordem e 

sonhar outras possibilidades para sua vida, visibiliza essa identidade da criança 

sujeito social da história e da cultura do seu tempo. Na historicidade do seu 

tempo compartilham a visão do lugar da brincadeira, do lúdico, do faz-de-conta 

como característica do viver presente, como um ser que, conforme  aponta 

Kramer(2002), tem suas especificidades no seu poder de imaginação, fantasia e 

criação, mas que como sujeitos das relações sociais presentes, são pessoas que 

produzem cultura e nela se constituem, sujeitos ativos que apresentam grande 
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capacidade de subverter a ordem e é nessa possibilidade que reside a 

esperança na luta contra a barbárie em que vivemos.  

Pensando nessa criança produtora de cultura, produzida pela cultura e 

também protagonista da história social brasileira, e atentando para o fato de que 

suas identidades se configuram nas relações cotidianas que vivenciam com 

diferentes sujeitos, busquei ver também essa concepção de criança a partir de 

inserção na família, refletindo que se essa criança pensa sua identidade, seja de 

gênero, etnia e raça, etc. a partir dos referenciais sociais que tem, que olhar os 

sujeitos da escola tem sobre um desses referenciais, que é a família; e como 

essa própria criança se vê em relação a esse coletivo?  

Uma das atividades que permitiu pensar essa questão foi o trabalho 

proposto e realizado pela professora Anete, em abril de 2005.  

A questão colocada pela professora Anete para trabalhar o tema família 

apontou as possibilidades de respeito à multiplicidade dos olhares e de vivência 

das crianças, apresentadas por elas nos desenhos realizados e no debate que 

se estabeleceu durante a exploração coletiva do cartaz com os trabalhos. O 

debate partiu das perguntas: Será que todas as famílias são formadas do 

mesmo jeito? Por quê? O que faz um grupo de pessoas ser uma família?  

Após responder não para a primeira pergunta, as falas apontadas foram 

sendo registradas na lousa e entre elas surgiram colocações como: 
_ Porque a minha família tem a minha avó e a dele não (Jô);  
_ Porque meu pai não mora com a gente, então não é da minha família (Tony); 
_ Porque umas são grandonas e outras pequenas...Porque uma tem pai e outra 
não, como a da Mirella que o pai foi embora (Júnior); 
_ Mas quem ‘tá’ longe também não é da família, tia?  
_O que é que vocês acham? (Profª Anete) 
_ Acho que é...ah, eu acho que sim (Carlos) 
_ Não, tem que tá junto.(Luci) 
_ Meu pai tá lá em outro lugar e é meu pai, é da minha família. 
_ O meu tá longe, mas não é da família. Ele nem liga prá gente...(Pablo). 
_ Vamos pensar: o que faz um grupo de pessoas ser uma família? 
_ Morar junto! (Camila) _ Se gostar! (Andy) _ Ser parente! _ É assim: os pais se 
casam, ficam junto e tem um filho...Depois outro filho... Depois outro... E aí é uma 
família.Ah, e tem os pais dos pais que viram vovós dos filhos. (Raíssa). 
_ Mas, é sempre assim? Pai, mãe, os filhinhos, os avós? 
_ É, mas minha irmã não casou e tem um nenê. E também o pai da Laisa morreu. 
E aí o nenê da minha irmã também é minha família e a família da Laisa não tem 
pai.  
_ E tem também as crianças que ganham uma família porque alguma coisa faz 
com que a família onde nasceram não tenha condições de ficar com ela e aí outras 
pessoas formam sua nova família.  
_ É tia. Eu sei de uma...Tem a Tatá, da minha rua. A mãe dela, de verdade morreu 
e o pai era traficante lá no morro. Aí a vó dela deu ela quando era novinha para a 
mãe e o pai dela de agora.  
_ Pois é, então: tem várias formas de família... Como nós podemos ver nos 
trabalhos de vocês. Tem famílias grandes, pequenas, com mãe, com pai, com 
avós, com tios, muitas formas e todas muito boas. Nós temos que aprender a amar 
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todas elas, gostar, se ajudar, isso sim que é importante. Isso que faz das pessoas 
que se juntam para viver, uma família; certo? 

 
 

O trabalho da professora nessa atividade traz elementos de uma 

abordagem positiva da diversidade conceitual da instituição familiar e de 

visibilização de suas diferentes formações e relações a partir do próprio trabalho 

das crianças, como podemos ver nas fotos nº 12 e 13 (em anexo) 

Por outro lado, ainda há algumas concepções reducionistas em relação à 

comunidade na qual está inserida essa criança. Como vemos na fala a seguir:  
 ..(...)desprovida de lazer, cultura, saneamento básico, de tudo que é direito básico 
do ser humano. E é muito difícil lidar com isso porque se eles enfrentam 
dificuldades, a escola é um espaço onde eles estão. Então a gente acaba, a gente 
tem dificuldade porque lida com uma comunidade que tem fome, que tem falta de 
afeto, porque vem de famílias bastante desestruturadas. . (Profª Ester, entrevista 
individual, dez.2004, p.2) 
 

 
Como acreditar na capacidade de agir, de transformar o mundo, de alguém 

que é desprovido “de cultura, (...) que tem falta de afeto?” Como potencializar 

essa criança que é vista a partir desse olhar de tutela? Essa é uma questão que 

os interstícios cotidianos das micro-práticas permitem. Na polissemia e polifonia 

dos diferentes olhares e diferentes posturas e dos diferentes momentos será 

possível pensar-se na capacidade potencializadora desse cotidiano; um dos 

indícios dessa possibilidade nos é anunciado pela ação da professora ao tratar 

do tema família em sua classe, conforme já apontado. 

Já na opinião da Profª Mabel, o ideário de homogeneidade que como 

professoras carregamos incita à despontencializar o aluno que não atende a 

essa padronização. Também reforça na sua fala a síndrome da carência 

econômica como fator restritivo da aprendizagem. Ela defende também que essa 

não é o único problema e que apesar dessas dificuldades o aluno pode e deve 

ser potencializado.  

 
Eu acho que as professoras têm muitas dificuldades em relação à pobreza. Porque 
a gente foi para uma escola normal e aprendeu a dar aula de uma determinada 
forma X e ponto final. Quer queira quer não queira, a gente teve condições de 
chegar até lá e aqui na escola as crianças não têm essa condição, muitos vão 
fazer somente até a 4ª série, no máximo o 1º grau completo, então eu acho que a 
questão econômica é a que mais dificulta o trabalho porque dificulta todas as 
outras relações. Sendo assim o aluno não pode isso porque não tem dinheiro, não 
tem saúde porque não tem dinheiro, não tem isso ou aquilo porque não tem 
dinheiro, então nada pode ser feito porque aquele aluno não pode dar. Aí o 
professor não pede uma pesquisa porque o aluno não pode fazer, porque ele não 
vai ter dinheiro para comprar a cartolina, então, é mais fácil nem pedir, então eu 
acho que isso dificulta. Ao mesmo tempo em que isso dificulta, justifica o fato do 
professor não pedir tais trabalhos. Então, existe o papo dos professores, a questão 
de que a criança pobre não aprende. Alguns (professores) argumentam dizendo: 
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_como é que eles vão aprender se eles nem comem em casa? _ Agente sabe que 
dificulta, mas, não é só isso. O aluno pode dar sim, eles têm condições de dar sim. 
(Mabel)  
 
 

 

4.2.1. “Eu sou preto, toda minha família é negra... meus avós eram 
escravos” 
 

Intitulo esse item com a fala do menino Glissan (turma 3, entrevista 

individual, 10/05/2005, p.2), pela força do seu depoimento na entrevista, assim 

como também pela força dos discursos e das práticas presentes na escola que 

reforçam o lugar dessa identidade afrodescendente no contexto pesquisado 

como um fio que se entrelaça nos meandros das relações étnico-raciais 

brasileiras. E um dos marcadores presentes tanto na auto-afirmação da 

identidade quanto na atribuição dessa a outrem tem sido predominantemente, as 

experiências cotidianas de discriminação étnico-racial. Nessa  discriminação se 

fazem presentes marcadores visíveis que remetem a essa ancestralidade 

africana, articulando-se com os valores estésicos atribuídos às raízes africanas, 

conforme Sodré (1986). Os traços físicos são apenas marcadores visíveis da 

ancestralidade africana, usados para trazer à tona a negativização construída 

sobre o que se refere aos valores africanos, para além dos elementos que foram 

folclorizados como parte da identidade nacional, a feijoada e o carnaval.  

Com disse Oracy Nogueira (1998) ao comparar o preconceito racial no 

Brasil com o seu contexto nos Estados Unidos, aqui as relações raciais são 

mediadas pelo “preconceito de marca”, no qual o fenótipo ou aparência racial 

define o membro do grupo discriminado; ao contrário do “preconceito de origem” 

no qual a ascendência prevalece na definição identitária e conseqüentemente na 

discriminação. Embora concordando com Nogueira quanto ao peso da 

proximidade ou distanciamento dos traços considerados negróides no Brasil 

(nariz largo, pele preta, lábios grossos, cabelos crespos) entendo, com o apoio 

de Sodré, que a negativização desses traços se fundamentou historicamente na 

inferiorização da própria origem africana. Inferiorização que tem se reproduzido 

sobre os sujeitos que herdaram essa ascendência e que portam como parte 

dessa herança, visivelmente esses traços. Desse modo, conforme Munanga 

(1999) esses traços passaram a ser moeda da ambigüidade identitária 

afrodescendente, instrumento de um racismo fluido, sinuoso, dissimulado, ou 

como disseram Turra e Venturini (1995), racismo cordial. 
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 Duas situações se evidenciam na realidade pesquisada. A primeira é que 

quanto mais escura é a pele da pessoa maior a incidência de preconceito racial 

sobre ela; e a segunda é que esses marcadores visíveis do preconceito de 

marca são negociáveis na subjetividade das relações cotidianas, sendo mais ou 

menos enfatizados de acordo com outros valores sociais e afetivos, tais como 

ocorreu na refutação da criança que me vê como branca porque sou a “tia 

diferente”, “a tia das outras tias”, “a tia que escreve livro prá outras tias ler”. A 

colocação “Mas você não é negra, tia. Você é moreninha”, reiterada em relação 

à Profª Mabel e a mim, por um aluno que se vê como negro e por outro que se 

vê também como moreninho, como “cor de chocolate” aponta a complexidade de 

se lidar com essa questão das identidades étnico-raciais no Brasil.  

Como esse trabalho foca-se na percepção dos sujeitos sobre a identidade 

étnico-raciais e na forma como a escola lida com essas identidades em suas 

práticas e artefatos didático-pedagógicos, foi necessário se perguntar “como 

essas crianças se vêem e como ela é pensada pelos adultos, do ponto de vista 

étnico-racial”. As falas sobre esse pertencimento em alguns momentos vieram 

com uma auto-identificação orgulhosa, como traduziu as palavras e a entonação 

do Glissan: 
“Eu sou preto, toda minha família é negra... meus bisavós eram escravos”(Glissan, 
entrevista individual, 12/05/05, p.1) 
“Eu sou preta e minha mãe e meu avó também. Minha vó é assim como você, mas 
é negro também.” (Abayomi, entrevista individual, 14/04/2005, p. 2). 
 

Diferentemente de Abayomi e Glissan a fala e a expressão de Taiane 

encontra-se marcada por uma certa melancolia, um encolhimento ao falar que é 

preta, a enunciação da brancura e/ou morenice dos pais parecem ser 

enfatizadas como uma amenização do seu “ser preta” como você.  

 
 

“Ah, eu sou preta...assim, bem escura. Mas o meu pai era branco que nem você. 
(...) a minha mãe é branca, meio morena, o cabelo dela tem cachinhos...sabe, 
assim quase branca” (Taiane, entrevista individual 1, 26/09/2004, p.1). 
“Eu sou morena, meu pai e minha mãe também. Minha mãe é assim como você. 
Só não tem cabelo assim [...] assim, disso aí. [de trança]” (Raíssa, entrevista 
individual, 25/11/2004, p.1)  
 “Ela é pretinha como a menina da história, tia!” (Raiane, entrevista coletiva, 
25/11/2004, p.2). 

 
 

A Taiane chamou minha atenção em 2004, por estar sempre meio 

encolhida, raramente sorrindo e pela reação de parte da turma em um episódio 

na oficina realizada com a dinâmica da fábrica em novembro daquele ano Ela foi 
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apontada como a que “servia café” por alguns dos colegas. Abaixo o trecho da 

conversa no encaminhamento da dinâmica:  

 
_ E quem vai servir o café? (a dinamizadora pergunta) 
_ Ela!!! (cinco ou seis crianças apontam para Taiane). 
_ Por que? Por que ela vai servir o café? (Pergunta a dinamizadora) 
_ Ah, não sei! Porque sim! Porque ela parece, combina para dá o café! (As 
crianças respondem, depois de ficarem um pouco em um silêncio com ar de 
confusão. Alguns permanecem calados e com uma expressão que nos pareceu 
meio sem jeito).  
_ Ok, mas agora vamos entender direito: Vocês vão escolher nessas figuras que 
nós tiramos da revista, pessoas para serem trabalhadoras dessa fábrica da 
imaginação. Mas vocês vão dizer o que elas vão ser na fábrica, certo? Vão 
escolher as figuras juntos e colocar no lugar certo, entenderam? 

 
 

Esse sentido expresso no olhar e nas falas das crianças, que apontam 

para Taiane o lugar social de servir o café, assemelha-se ao lugar social 

relegado aos sujeitos afrodescendentes pela sociedade brasileira, engendrada 

em relações desiguais de oportunidades, de condições e de valorização. Trata-

se de um lugar social em que as práticas vivenciadas nos diversos contextos 

reforça como único possível e as crianças, também sujeitos dessas práticas 

incorporam sem que lhes sejam dadas condições e  instrumentais de 

desconstrução desse imaginário.  

Embora a professora Rosa venha tentando inserir práticas que favoreçam 

essa mudança no olhar e no pensar das crianças essa é uma mudança de médio 

e longo prazo. Destaco que ao longo da elaboração dessa já percebi algumas 

modificações em certos aspectos.  Um deles é a própria postura da aluna 

Taiane. Ao retornar às observações, no primeiro semestre de 2005, uma das 

primeiras coisas que fiz foi saber onde se encontravam as crianças que eu 

gostaria que fossem os sujeitos centrais da pesquisa, em virtude de já ter assim 

definido e de até já haver entrevistado algumas delas. Ao chegar na sala da 

Professora Rosa, encontrei a Taiane com uma visível transformação visual: 

tranças longas substituíam o cabelo crespo de tamanho médio. No entanto, o 

que mais me chamou atenção foi a linguagem corporal: o corpo não parecia 

mais curvado e o rosto se iluminava em um sorriso aberto. Veio falar comigo 

animada, mostrando as tranças e perguntando se eu havia gostado. Algum 

tempo depois, observando as atividades em sua sala presenciei dois colegas 

apelidando-a de “cabelo de pet” _ “Licença aí, cabelo de Pet!” e receber uma 

descompostura da professora Rosa: 
 Que história é essa? Vocês gostam de ser desrespeitados? (...) Não?  
Então porque ficam apelidando os outros? Já falamos sobre isso, certo turma?(...) 
Quando eu souber que vocês estão apelidando a colega ou outra qualquer vocês 
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vão ver...Não gosto disso e isso é muito feio! Fico muito triste! Pede desculpas 
para ela, que ela tem nome! 
 

 

A partir daí nas observações da turma, fui percebendo um maior 

envolvimento da Taiane com algumas das meninas, uma participação maior nas 

brincadeiras durante o recreio e até uma reação quando um dos colegas 

esbarrou nela e repetiu o apelido sobre os cabelos. Ela corria atrás dele tentando 

atingi-lo, quando a auxiliar de turno mandou os dois pararem...Ela tentou 

argumentar com um “_Mas tia...”, não foi ouvida e retornou para a sala para a 

qual o colega também retornou e fez de conta que nada havia ocorrido. Também 

ficou evidente para algumas pessoas da escola a mudança no que se refere à 

aparência e a postura da aluna, como aponta a fala da auxiliar de turno, France: 

 
 

Por exemplo, aquela menina pretinha da sala da Rosa, depois que colocou aquelas 
tranças, só vive balançando os cabelos, até parece para mostrar a todo mundo, e 
mesmo que os meninos fiquem zoando com isso ela não tá nem aí, continua se 
achando. Por isso, acho que o cabelo é uma coisa que marca muito quem é moreno, 
negro, afrodescendente como a gente. 

 

France realmente tem razão ao evidenciar a importância do cabelo como 

marcador de positivação ou negativização da identidade. Nesse sentido busco 

na memória dois referenciais dessa articulação identidade afrodescendente – 

cabelo. O primeiro na minha própria experiência, conforme compartilhei na 

primeira parte desse trabalho, do peso dos apelidos articulando meu cabelo 

crespo, seco, à negritude como xingamento; e o segundo na própria fala da 

Taiane, na segunda entrevista, ao falar sobre sua nova relação com a beleza, 

centrada no cabelo:  
Eles ficaram me olhando assim, vieram me olhar... Quando eu saí da cadeira da 
cabeleireira eu estava tremendo... Eu estava assim...Bonitinha...Com o cabelo todo 
arrumadinho, todo bonitinho. Aí a gente foi à Caxias e minha mãe amarrou umas 
xuxinhas e eu fui toda de amarelo, até de bota...Era frio, aquele chuvoso. Minha 
mãe e eu entramos na casa Bahia e todo mundo ficou me olhando. Minha mãe até 
me abraçou pensando que alguém ia me pegar. E minha mãe falou que lá na Casa 
Bahia até parou um homem de olho verde para me olhar... 

 

Nesse depoimento, além do cabelo como ícone de beleza aparece a 

importância do olhar do outro como confirmação dessa beleza e nesse 

reconhecimento desse outro se percebe também, no caso da Taiane, que o peso 

do sentimento de inferiorização aprendido por muito tempo ainda a faz 

hierarquizar esse reconhecimento, ou seja, o fato de “um homem do olho verde 

parar para lhe olhar” parece ter um peso maior do que se fosse uma pessoa com 
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características semelhantes a si mesma. É a branquitude como valor, como 

modelo de beleza.  

Esse episódio remete a dois aspectos: como se estabelecem esses 

padrões estéticos e como isso interfere na constituição identitária das crianças; e 

que lugar a escola ocupa na manutenção desses padrões. 

Gomes (2002) destaca, em seu trabalho sobre trajetórias escolares, 

corpo negro e cabelo crespo, o peso da cultura escolar no processo de 

construção das identidades sociais, destacando esse espaço como lócus no qual 

aprendemos e compartilhamos, além dos conteúdos e saberes escolares, 

também valores, crenças, hábitos, e entre estes, preconceitos étnico-raciais, de 

gênero, geracionais, de classe, etc. Mas será que esse compartilhamento tem 

apenas o viés da reprodução ou manutenção desses preconceitos? Ou será que 

essa escola pode ter outras possibilidades nesse processo de humanização do 

ser humano?  

Entendo que a partir de uma escuta atenta por parte de nós educadoras e 

educadores sobre o que as crianças têm a dizer sobre seu processo de 

desenvolvimento humano, sobre como mulheres, homens, crianças, jovens e 

adultos negros constroem suas identidades no espaço intra e extra-escolar, 

podemos ampliar as possibilidades de construir uma sociedade mais igualitária, 

na qual equidade e respeito sejam valores presentes nas relações e nas 

condições de vida de todas as pessoas.  

Nesse contexto Gomes (2002) discute a relação do cabelo crespo com as 

identidades negras, situando essa característica como dispositivo que remete às 

raízes africanas; sendo este usado como fator inferiorizante para seus sujeitos.  

O cabelo aparece, na pesquisa de doutorado da referida autora, realizada 

em salões de beleza de Belo Horizonte, como ícone de beleza e da identidade 

negra, pois para essas 

 
 Mulheres na faixa dos 20 aos 60 anos, a experiência com o corpo negro e o 
cabelo crespo não se reduz ao espaço da família, das amizades, da militância ou 
dos relacionamentos afetivos. A trajetória escolar aparece em todos os 
depoimentos como um importante momento no processo de construção da 
identidade negra e, lamentavelmente, reforçando estereótipos e representações 
negativas sobre esse segmento étnico-racial e o seu padrão estético. O corpo 
surge, então, nesse contexto, como suporte da identidade negra, e o cabelo 
crespo como um forte ícone identitário. (Gomes, 2002, p. 41). 

 

As relações étnico-raciais no Brasil foram também historicamente 

marcadas pela relação cultural com o corpo. Percebe-se isso ao lembrar que no 

período da escravização negra, na coisificação do escravizado objetivava-se não 
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só na condição escrava, mas na forma como os escravizadores se relacionavam 

com o corpo dessas pessoas: os castigos corporais, os açoites, as marcas 

corporais, o abuso sexual, entre outros. Por outro lado, o corpo também tem sido 

historicamente um elemento de luta contra a opressão, relação explicitada nas 

danças, nos cultos, nos penteados, tranças, capoeira, no uso das ervas para 

curar, nos enfeites, etc. Percebe-se que se o corpo fala sobre nosso estar no 

mundo, se expressa diferentes padrões estéticos, múltiplas percepções de 

mundo, a relação histórica do ser negro com o corpo expressa muito mais do 

que submissão, quer no período de escravização, quer hoje em dia. Mas será 

que a escola como espaço de formação de conceitos, mentalidades, atitudes, 

tem permitido, criado condições para essa leitura de múltiplos movimentos, de 

imagens plurais? Será que essa escola tem sido espaço de reflexões sobre os 

porquês da hierarquização desses valores estéticos, das razões pelas quais 

algumas crianças dizem não gostar de serem negras, da razão pela qual  Kadu, 

sujeito desse estudo, dizer com expressão de raiva e dor: “Eu queria mudar essa 

pele. Eu não gosto de ser dessa cor, eu queria ser branco” , e acrescentar:  
Porque eu não gosto de (ser) moreno não. Eu queria ser branco de cabelo 
lisinho.(...) Porque todo mundo tá me zoando de preto. Eu sou preto? Vê aqui! 
Ficam falando: Oh, nego preto, oh cabelo duro. Cabelo duro porque meu cabelo é 
assim. Até aquela menina ali. Sabe aquela que tem cabelo enrolado assim! Ela é 
preta e xinga os outros também ... Não é bom ser assim porque os outros ficam 
zoando. Você gosta disso? Se tu for preta e te zoarem? (Kadu, 12/04/2005, 
Entrevista Individual, p. 3)  

 
 

A fala do Kadu evidencia uma questão que ainda é muito pouco 

problematizada, tanto nas pesquisas como nas práticas escolares cotidianas. 

Trata-se de pensar, problematizar e agir na dimensão do simbólico e vivenciado 

na relação entre os sujeitos do cotidiano escolar. De se perguntar se ao 

pensarmos a relação entre currículo, as práticas e as relações étnico-raciais e de 

gênero, levamos em conta o que nos dizem as crianças, jovens e adultos, com 

suas múltiplas linguagens, sobre si e sobre seus saberes. E de buscar práticas 

que viabilizem caminhos potencializadores para os sujeitos desse espaço. Como 

diz Gomes (idem, ibidem) “Faz-se necessário pensar que na instituição escolar, 

assim como na sociedade, nós comunicamos-nos por meio do corpo. Um corpo 

que é construído biologicamente e simbolicamente na cultura e na história”, 

Concordando com Gomes, penso que as especificidades culturais que nos 

singularizam são construídas não só nas dimensões invisíveis das relações 

humanas, mas também, pelas posturas, pelas predisposições, pelas atitudes e 

pela manipulação de diferentes partes do corpo. Tomo como pressuposto a 
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percepção de que a forma como a escola, assim como os demais contextos de 

nossa sociedade, vê o negro e a negra e emitem opiniões sobre o seu corpo, o 

seu cabelo e sua estética deixa marcas profundas na vida desses sujeitos. E que 

essas marcam constituem elementos formadores da sua identidade étnico-racial, 

social, entre outras.  

Percebo que o discurso pedagógico sobre o ser negro, ainda que não 

focalizado explicitamente no campo, expressa a percepção sobre esse corpo, 

considerando que o ser negro aqui, como em outras partes da diáspora africana, 

tem sido balizado pela prática de um racismo que tem tido na aparência um 

instrumento de hierarquização classificatória. Esse discurso pedagógico se 

configura nas práticas cotidianas através tanto do uso desses atributos para 

atingir negativamente a outra pessoa, quanto na ausência da presença imagética 

desse outro nos artefatos didático-pedagógicos desse outro.  

Importante salientar que na perspectiva de uma prática pedagógica anti-

racista que constitua paulatinamente uma prática de respeito às diferenças, 

devemos optar por uma prática pautada na multiplicidade de referenciais, 

contemplando aspectos dos diferentes grupos (étnicos, de gênero, etc.), pois 

considerando que a identidade se constitui dinâmica e socialmente na relação 

com o outro, é importante ter esses diferentes outros como possibilidades de 

referenciais positivos. Como vemos na fala da professora Mabel:   

 
Eu me vejo como referencial positivo, para algumas meninas principalmente as do 
1º turno. A minha função é diferente e eles têm um outro olhar para minha pessoa. 
Tem uma aqui que estuda de manhã, que ela é alta, magra, negra e linda! Ela 
poderia ser modelo de qualquer grife famosa, mas, acho que ninguém tinha dito 
isso para ela. Um dia eu disse isso para ela: eu acho você tão bonita... você 
poderia ser modelo, já pensou nisso? Ela olhou para minha cara com um olho tão 
arregalado! E essa menina passava por mim e nem me dava bom dia e boa tarde. 
Ela simplesmente me ignorava. Depois desse dia, ela mudou a postura dela, ela 
mudou o jeito de vestir e, sempre que ela me vê, ela sorri para mim, fala comigo. 
Uma vez ela tinha uma dúvida sobre alguma coisa e tinham várias pessoas para 
quem ele podia perguntar, mas ela veio perguntar para mim. (Mabel, entrevista 
individual, 19/05/2005, p. 4). 

 
 

O foco desse trabalho é a relação da identidade étnico-racial com as 

práticas cotidianas dessa escola, em suas interações e artefatos didático-

pedagógicos. Entendendo que essas relações se dão tanto no espaço formal 

quanto nos múltiplos espaços e ações em processo nesse cotidiano, é 

interessante pensar que olhar, escutar e dialogar com os discursos e as práticas 

permitem visualizar as possibilidades demandadas por esse  coletivo, que não 
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se constitui como conjunto homogêneo, mas como sujeitos de pensamentos e 

micro-práticas diferenciadas.  

Desse modo, ao destacar as percepções dos sujeitos sobre suas 

identidades, refiro-me aos elementos que conduzem ou fazem parte dessa 

formação identitária e aos lugares sócio-políticos desses sujeitos. Lembremos da 

professora que se coloca como uma pessoa branca, em cuja vida nunca faltou 

nada material e de apoio afetivo e diz que talvez por isso tenha demorado a 

perceber como ser chamado de “macaco” machucava seu aluno negro; e que só 

despertou para isso quando cansada de ver os conflitos, a troca de xingamentos 

resolveu conversar em particular com as duas crianças envolvidas e viu as 

lágrimas no olho daquele que foi xingado dessa forma. Isso aponta que o grande 

foco da ação passa antes de tudo pela sensibilização do olhar que só se dá com 

a aproximação real com o outro, seja o outro aluno, seja o outro colega. Vejamos 

a expressão verbal desses olhares em circulação no campo da pesquisa: 

 
Branco, branco mesmo não tem quase nenhum (...) negro, negro mesmo tem 
uns... o resto são negros pardos, alguns moreninhos. Uns 60% negros, negros e 
uns 40% pardos. Não tem ninguém que seja branco de verdade (...)...Branco 
assim, loirinho. Quando a gente faz trabalhos que tenha identificação, nenhum 
aluno quer ser negro... A maioria quer trocar o cabelo...a cor do cabelo...quer ser 
loirinho...branquinho.....Acho que a sociedade de forma geral ajuda a manter Isso 
nas famílias isso também é muito reforçado... (Rosa, entrevista individual, 
22/03/2005, p.2) 
 
A maior parte da minha turma é negra, com uns três desses que são pretos da 
pele bem escura e eu não sinto diferença nenhuma.Nessa turma dos 
pequenininhos não, nunca vi problemas. Os alunos maiores, da outra turma é que 
às vezes apelidam no momento da agressividade para ofender mesmo o outro, 
para machucar...quer machucar, mas não quer usar a violência física, aí eles 
apelidam com nomes relacionados à cor. O mais usado nas turmas é o “macaco” 
(Anete, entrevista individual, 22/03/2005, p.2) 
 

 
Os adultos entrevistados demonstram em sua fala a atribuição de uma 

identidade afrodescendente para as crianças da escola, embora explicitem nas 

denominações utilizadas as ambigüidades colocadas por Munanga (1999) em 

relação à identidade étnico-racial no Brasil.  Há na fala da professora Rosa um 

diferencial entre ser “negro mesmo”, ou “negro, negro”, “ser negro pardo” ou 

“moreninho”. De modo similar, há uma gradação do ser branco, quando a 

professora diz: “branco mesmo”, “branquinho”, “assim loirinho”. O que parece 

predominar é a percepção de que o ideário é o branco loiro, como modelo 

desejado, como ideal de beleza, isso explícito tanto na fala da professora Rosa 

quanto do menino Kadu.  
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As identidades são consideradas como construções conceituais 

vivenciadas de forma não só dinâmica, com múltiplos referenciais, mas também 

negociadas no bojo das ambigüidades que permeiam as relações no Brasil. Ser 

negro pode ser me identificar com o outro ou me opor ao outro ou, como diz 

Sodré (1999), essa identidade se estabelece sempre na relação, de semelhança 

a si próprio e de oposição a outrem. E no caso das identidades centradas nos 

dispositivos de base africana, essas identidades estão sempre em re-elaboração 

a partir das relações entre os sujeitos e seus referenciais ancestrais. É o que 

professora Rosa parece dizer: 

  
Eu não sei o que sou. Branca eu não sou, sei lá. Acho que eu sou morena. A 
minha vó era preta, negra mesmo (...) É assim, se for me comparar com as 
crianças, por exemplo, eu vou ser considerada branca, eles acham que eu sou 
branca, agora se for me comparar com Anete, por exemplo, eu sou neguinha, 
neguinha. (Rosa, entrevista individual, 22/03/2005, p.2). 

 

Atentando para o caráter sócio-histórico-cultural e político das identidades, 

tanto a dificuldade de auto-identificação da professora quanto a atribuição 

identitária desta aos alunos se inserem nas relações e negociações de poder 

que se estabelecem no encontro das pessoas com as outras. Sua formulação 

está inscrita em relações de poder, de interações materiais e simbólicas e, como 

tal, talvez não deva ser pensada fora da tensão contínua e processual. Assim, 

esse pensar a identidade tem uma dimensão histórica coletiva e uma vivência 

individual que se articula com essas raízes coletivas por semelhanças e/ou 

oposição, sendo que a configuração dessa relação também pode ser mediada 

por outros elementos identitários como gênero, classe, etc. Tomo como exemplo 

a insistência de Kadu em me classificar como branca apesar de negativizar em si 

os mesmos traços que atribui a sua negritude.  
Não, você é branca. Negra não, você é branca. Cabelo preto e olho preto. Você 
não é negra não. (...) A tia “Mabel” é morena e a tia “Rosa” é branca. (Kadu, 
12/04/2005, entrevista individual, p. 3). 
 

Pensar sobre as posições indiciadas por Kadu leva a considerar que a 

posição social, embora não elimine no pensamento infantil a supervalorização do 

ser branco e a inferiorização da imagem associada ao ser negro, clareia o olhar 

para as pessoas afrodescendentes que são consideradas mestiças. Assim, a 

Profª Mabel, que se identifica como de cor preta e raça ou etnia negra, e assim é 

vista pelos adultos da escola, é chamada de morena pelas crianças. No meu 

caso, também negra, com características semelhantes ao Kadu, fui identificada 

por ele como branca. E eu me pergunto o quanto esse branqueamento articula-
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se com a valorização social do nosso lugar nesse espaço. Embora isso pareça 

contraditório, não é, pois ao mesmo tempo em que ela se torna referência 

positiva pela semelhança com as crianças, vai também embranquecendo ao seu 

olhar e no seu discurso, porque na aprendizagem cotidiana há uma 

supervalorização do ser branco,. Essa ambigüidade entre ser branco e ser negro  

não se dá de forma tranqüila, mas nas tensões das práticas cotidianas que 

remetem à idéia de pluralismo do pensamento no sentido bakhtiniano e aos 

lugares sociais nos quais se produzem discursos e sentidos diversos.  

 
 
 

4.2.2. Eles acham que são pobres, são desvalorizados, não têm 
acesso às coisas é porque eles são negros  
 

 
Eu acho que a comunidade que gente trabalha é tão... distante, que eu acho que 
eles nem têm consciência de que existem raças e etnias. A comunidade é tão 
pobre, que a pobreza atinge a todos de uma forma indistinta. Então a questão 
étnica não fica tão evidente, porque a pobreza é pior do que isso. (...) Todos 
passam muita fome, todos são muito pobres, tem muitas necessidades. (Mabel, 
entrevista individual, 19/05/2005, p. 2). 
 
Eles acham que são pobres, são desvalorizados, não têm acesso às coisas é 
porque eles são negros. Na verdade não é isso, é falta de trabalho, a falta de 
investimento que faz com que a comunidade seja bastante pobre. Não a cor ou a 
raça. (...) Porque eu acho que eles têm isso marcado: eu sou chamado atenção, 
colocado de castigo porque eu sou negro. Ou eu sou retirado de alguma atividade 
porque eu sou negro e na verdade não é isso. (Ester, entrevista individual, 
14/12/2004, p.3) 
 

 
As falas acima apresentam duas posturas que se opõem quanto à 

consciência étnico-racial. A Profª Mabel evidencia um olhar ambíguo, que ora 

tutela, ora potencializa, desafia. A pobreza é colocada como causa da não 

consciência étnico-racial e como mazela igualitária, atingindo todos da mesma 

forma. No entanto, a mesma professora, que se vê e é vista como referencial 

positivo, como mulher negra que ocupa um lugar considerado socialmente 

valorizado (como dirigente de turno, como Profª da sala de leitura e como 

estudante de direito em uma segunda graduação) também denuncia a existência 

de tratamento racista por parte de algumas professoras, alunas, alunos e outros 

funcionários.  

 
 

Isso eu percebo. Percebo que alguns professores brancos discriminam alguns 
alunos negros. Eu trabalho na secretaria e recebo alguns que foram mandados 
pelo professor. Mas a maneira como eles são conduzidos é diferente. Às vezes eu 
me pergunto: será que se eles fossem brancos, o professor agiria da mesma 
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maneira? Às vezes a fala do professor quando ele está fora da sala de aula, no 
convívio informal, há uma fala preconceituosa, ele pode até não ter essa 
consciência, de que está discriminando, que tem um olhar mais atravessado, mas 
que olha, olha. Que trata de uma outra maneira, trata. Se eu falar que não vejo, 
vou estar sendo hipócrita. E eu também tenho essa questão de ser negra e ter que 
me impor. Já consegui meu espaço pela competência, ninguém pode contestar, 
mas nem sempre foi fácil. Eu vejo também que o preconceito não vem daqueles 
que estão em lugares igual ao meu, mas que estão em posição inferior. Para eles 
é um pouco difícil. Tem alguma resistência em aceitar algumas determinações, 
mas depois acho que as coisas começam a fluir. Isso vem de brancos e também 
daqueles que estão abaixo de mim e são negros.(...) Eu não sei o que passa na 
cabeça dessas pessoas. Eu acho que às vezes pode nem ser esse preconceito do 
simplesmente ser negra, mas de pensar: “Como essa pessoa que é negra igual a 
mim pode estar aí?” (Mabel, p.3) 

 
 

Ao tempo em que circunscreve a pobreza como questão central em sua 

primeira fala, na segunda aponta com exemplo vividos e percebidos que a 

questão não é bem assim. Que realmente a pobreza e a precariedade dos 

serviços básicos são uma questão séria e presente na comunidade, mas que 

essa pobreza, essa miséria tem uma cor, uma etnia e que nas relações 

cotidianas das escolas esse pertencimento étnico autodeclarado ou atribuído faz 

diferença. Outro aspecto apontado pela reflexão da professora é sobre o porque 

de uma pessoa afrodescendente desvalorizar a ascensão de outra pessoa do 

mesmo grupo. O questionamento da pessoa é se seria por inveja, por não 

entender como ela conseguiu sendo negra também. Talvez a reflexão sobre o 

racismo como ideologia à qual estão submetidos negros e não-negros, 

sustentando o binômio inferiorização negra X superioridade branca permita 

entender esse processo que envolve as pessoas. Ou seja, pensando nas 

práticas escolares, as estratégias preconceituosas e discriminatórias favorecem, 

tanto a que negros quanto brancos incorporarem seus valores e suas práticas. 

São essas estratégias que também mediam as tensões do ser ou não 

afrodescendente nesse contexto pesquisado, já que as restrições sócio-culturais 

e de visibilidade e valorização dão um contorno de identidade étnico-racial ao 

grupo social de origem africana no Brasil. O racismo, assim passa a ser mais um 

delimitador das possibilidades de expressão dessas identidades étnico-raciais.  

A segunda fala, da Profª Ester, ao contrário da primeira, defende a posição 

de que as crianças não só tem consciência de serem negras, como atribuem a 

pobreza e o tratamento no espaço escolar a esse pertencimento étnico. A 

diretora defende a posição de que apesar do racismo existir, da sociedade 

reproduzir isso, na escola, todos são tratados iguais e não existe caráter étnico-

racial nas relações cotidianas da escola.  
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Porém, contradizendo esse discurso, as observações e as entrevistas com 

as crianças e com as professoras que apontam que a prática da discriminação 

racial se expressa, principalmente, através de xingamentos e de gozações nos 

momentos de conflitos, sendo que essas gozações e xingamento em geral 

remetem à aparência física ou está associada à incapacidade intelectual. Isso 

contribui para a internalização de um sentimento de inferioridade por parte das 

crianças, e de enfrentamento por parte de outras.  

 
Eu não gosto do Bruno porque ele zoa comigo (...). Ele diz “sai prá lá, cabelo de 
pet” (...). Tem vários garotos que me xingam...tem o Nonho, o André...Os outros 
chamam ele de Nonho porque ele é gordo.(...) ...quando me xingam eu conto prá 
tia e ela pega e dá um sabão nele e leva ele prá diretoria.(...) Eles também me 
xingam por causa da minha cor [chamam]...de macaca. Quem fez isso foi um 
menino da outra sala no recreio... aqui eles não fazem isso porque eles sabem que 
tem professora na sala. Mas eles tão parando agora. Às vezes o Fabrício diz que 
vai puxar o cabelo dos outros e começo a chorar...a tia vê e leva ele prá la, prá 
diretoria...(Taiane, entrevista individual, 14/04/2005, p.2). 
 
 
A aluna traz em sua fala um anúncio do que é ser menina negra em um 

processo de construção de sua própria identidade. Mas, também anuncia outras 

práticas discriminatórias presentes nesse espaço escolar, que é o ser apelidado 

por “ser gordo”. Ao denominar o André como Nonho, referência ao personagem 

gordo de um programa de televisão, Taiane também mostra que como outras 

crianças incorpora na sua linguagem, na sua relação com os outros aquilo que 

está sendo disseminado. Ao ouvir que “os outros chamam ele de Nonho” 

perguntei-lhe quem são “os outros”, ela respondeu com alguns nomes de 

colegas. E ao perguntar porque ela também chamou assim, disse que esqueceu 

que não se deve apelidar os outros. Não sei até que ponto isso está apreendido 

no seu dia-a-dia, mas percebi que ao tecer crítica a quem apelida os outros 

colegas como ela demonstra articular essa critica com a própria experiência de 

ser xingada por suas características.  

Ainda trazendo as concepções das crianças sobre suas identidades 

étnico-raciais e as experiências vividas a partir delas é significativo trazer 

Abayomi quando fala de referenciais que remetem à valorização dessa herança 

africana em sua identidade:  

 
Minha cor é preta. Eu sou negra. Meu avô e minha vó também. E minha mãe 
assim da minha cor. (...) Meu pai eu não sei. Nunca vi.  
 
Eu acho que para ser negro com orgulho tem que não deixar os outros zoar com a 
gente. Tem que encarar. Falar sério. Eu que não deixo assim não. Quer ver uma 
coisa? Uns meninos ficam implicando com o Jeremias. O Tony chamou ele de 
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macaco preto. E eu falei um dia: E você, macaco branco da bunda vermelha! Todo 
mundo ficou encarnando nele e ele ficou cheio de vergonha. Aí parou de implicar.  

 
(...) Porque eles falam que o Jeremias é o mais escuro da sala. Aí o Tony implica 
com ele. Eu falo: E você que é o mais branco, branco azedo. O Willy também 
implica e aí a gente perguntou se ele gostaria se as pessoas implicassem com ele 
e ele falou que gosta. Aí todo mundo foi e começo a chamar ele de tampinha, 
porque ele é pequeno. Aí, ele foi falar com a professora e ela disse: Você não 
gosta que os outros impliquem com você? Ele disse que não. Aí levou um sabão 
da tia porque ele implicava com os outros.  
 
Meu tio só gosta de filme com preto. E ele disse prá eu nunca rejeitar os pretos. Eu 
também sou preta. E minha mãe cantava para mim uma musiquinha desde quando 
eu era pequena ainda, que falava do orgulho da raça. Era assim (Ela canta um 
samba): A cultura da mãe África, todos querem derrubar. Tá no sangue, tá na 
força, minha raça vem de lá. Sendo simples oprimida trago no peito a dor. A minha 
raça é sofrida, muitos poucos me amaram; junto com a liberdade, força e cor, 
amizade, negro quer amor e esperança para vencer; ir em frente prá todos 
saberem, que eu sou da raça, juro que sou... 
 
(...) Minha mãe diz prá gente estudar prá ter uma vida melhor. E eu quero muito 
ser médica, e sempre quando eu quero alguma coisa eu luto até conseguir.  

 

 

Abayomi tanto indica a relação positiva que tem com sua identidade étnico-

racial quanto indica alguns prováveis fatores positivos da vivência dessa 

identidade. Aponta ainda o reflexo positivo que esses referenciais têm na sua 

auto-estima. Ser “negra” e de cor “preta” na expressão dela é lutar por seus 

ideais, ter orgulho do que é. Só que ela indica como essa relação se fundamenta 

na sua vida familiar. Importante salientar que Abayomi é prima do Glissan, 

menino também entrevistado nesse estudo e que faz questão de se apresentar 

como negro, sem negar o incômodo que as discriminações lhe trazem. Ele e 

Jeremias são da turma de Abayomi e são considerados juntamente com Kiara os 

mais negros (chamados de negros negros). Na festa julina de 2005 encontrei 

com a mãe de Abayomi (tia de Glissan) Apresentou-se como alguém alegre que 

resolveu participar da quadrilha junina dos alunos do turno noturno. Conversei 

um pouco com ela sobre as filhas, de modo específico sobre Abayomi. A mãe,  

além de reforçar a disponibilidade para o que fosse preciso, falou com 

entusiasmo sobre as expectativas em relação à filha. Parece que o sonho de 

Abayomi foi incorporado também por ela como meta.  

Outro aspecto que se destaca na fala de Abayomi é sua reação em defesa 

do colega que foi xingado de “macaco preto”. Ao revidar, de certo modo, fez com 

que o colega se sentisse no lugar do outro que foi xingado. A percepção da 

menina também foi aguçada o bastante para entender que ele ficou 

envergonhado.  
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4.2.3. “Tia, você também é Paraíba? Lá no norte todo mundo fala que 
nem você?” 
 

Embora não sendo foco nesse trabalho, vale registrar a força da presença 

e a tensão que envolve a identidade regional nordestina no espaço da escola. 

Como apontado em item anterior desse trabalho, a presença de nordestinos no 

bairro é bem visível e a escola é um reflexo dessa migração, pois cada sala tem 

no mínimo uma criança que nasceu no nordeste e algumas cujos pais nasceram 

em algum dos estados dessa região. Durante o ano de pesquisa de campo, 

presenciei de forma marcante quatro episódios envolvendo preconceito regional 

articulado com o preconceito lingüístico. O primeiro deles, envolvendo o Bruno 

que na atividade sobre “O que eu mudaria em mim” apontou que mudaria em 

mim, a pesquisadora, a forma de falar, no que obteve a concordância de um 

número significativo de colegas. Ao perguntar porque, se ele não gostava da 

minha voz, justificou que eu falava estranho.  

O outro episódio se deu com a Francine (filha de nordestinos) que foi muito 

ansiosa me convidar para dizer na turma dela que eu “era do norte”, no intuito 

de, conforme percebi no desenrolar do episódio, valorizar perante os colegas os 

elementos nordestinos de sua identidade, expressos na sua linguagem, através 

de um referencial que ela considerou positivo (eu). Conversei com as 

professoras das turmas que estavam trabalhando com o tema diversidade a 

partir das identidades dos sujeitos alunos e busquei perceber se algumas delas 

tratavam sobre a origem familiar dos alunos e de seus pais e avós. 

O terceiro exemplo aconteceu com Liane, de 08 anos, da turma 3, que veio 

do interior do Ceará em maio de 2005. Ela reagiu tranqüilamente quando foi 

apelidada pela origem regional. Diferente de Camila, também de 08 anos, da 

turma 2 que chorou  e tentou  revidar verbal e fisicamente ao ser chamada de 

“Paraíba”. A primeira demonstrou no seu depoimento ter orgulho da origem e 

considerar que “eles [os de Duque de Caxias] é que falam diferente, chiando”, 

enquanto Camila tenta negar a própria origem paraibana em alguns momentos, 

como estratégia de enfrentamento das chacotas dos colegas. Nesse dia a 

professora me pediu para conversar com Camila que estava chorando porque 

um colega disse que ela “era Paraíba”. Na conversa, ela, a principio negou que 

fosse nordestina e só depois da conversa admitiu que veio pequena do interior 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

205 

 

da Paraíba, mas não gostava de dizer porque ficavam “zoando”, chamando-a de 

“Paraíba”.  

O preconceito regional nesse contexto se manifesta na rejeição ao modo 

de falar nordestino (entonação e vocábulos regionais nordestinos) e também na 

utilização do estereótipo reducionista “Paraíba” para todos que vem dos diversos 

estados nordestinos. Assim, ouvi certa vez uma das professoras ao brincar com 

o aluno, chamá-lo de “Mané” e logo depois de “Paraíba”. Embora não pretenda 

aprofundar a discussão sobre esses marcadores identitários, aponto a 

necessidade de um trabalho pontual de valorização das diferenças regionais do 

coletivo da escola.  

  

4.2.4. Tia, isso é da macumba? 

 

Também houve rejeição muito forte a qualquer referência relativa às 

religiões de matrizes africanas, mas especificamente, ao candomblé e a 

umbanda. Um episódio aconteceu no dia em que fui conversar com Bruno. Após 

a nossa conversa ele percebeu que eu usava um colar confeccionado com 

material de coco, com um pingente que é a escultura de uma mulher africana em 

metal. Ele se aproximou de mim, olhou, olhou e perguntou: 
_ Tia, isso da macumba? Olhei para ele e perguntei: _ porquê? Ah, tia, você tá 
brincando, né? Diga que tá, por favor. Porque se você for da macumba eu não 
posso gostar de você. (...) Ah, porque é coisa ruim e o pastor vai brigar comigo. 

 
 

Esse fala apresenta uma questão é o núcleo duro na desconstrução dos 

preconceitos direcionados aos sujeitos e valores de origem africana. A fala de 

Bruno, reprodutora de um imaginário de demonização das práticas religiosas de 

base africana, é alimentada pelas lideranças de alguns grupos religiosos, o que 

contribui para a manutenção dos olhares distorcidos e de concepções 

preconceituosas. Por ser uma temática delicadíssima, requer um trabalho 

cuidadoso e contínuo de valorização através da sensibilização para a percepção 

do legado que essas religiões trouxeram e trazem em termos de mentalidades, 

comportamento, relação com a natureza e princípios filosóficos. Para superar tal 

desafio faz-se necessário um trabalho de debate no interior da escola sobre o 

tema e de incentivo ao respeito às diferentes expressões de fé, bem como seu 

reconhecimento no campo das culturas que compõem a nossa história.  

Nesse campo temático alguns trabalhos apontam a relação da vivência  

religiosa de base africana com a expressão da identidade étnica. E como a 
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escola contribui com sua ação ou omissão silenciosa para  discriminação desse 

sujeitos crianças. O trabalho de  Guedes (2005) sobre a ‘Educação nos Terreiros 

e como a escola se relacionas com crianças que praticam candomblé’ dá a 

dimensão do quanto o racismo encontra-se enraizado na visão e posturas das 

pessoas, inclusive do cotidiano escolar, em relação às religiões de base africana. 

Esse é um tema que requer muito investimento pedagógico e muito cuidado no 

seu tratamento, principalmente na formação de professoras e professores para a 

formação de um olhar não discriminador.  

Enfim, buscar entender as concepções de identidade vividas pelos sujeitos. 

dessa pesquisa é compreender seu contexto de construção, seus elementos, 

dilemas e desafios. Muitos desses elementos e desafios são constituídos nas 

práticas cotidianas da escola, na qual as crianças em interação com seus pares 

e com os adultos processam, vivenciam, expressam, definem e redefinem.  

Nessa perspectiva, vimos que, sócio-culturalmente constituídas, as 

identidades étnico-raciais dos sujeitos da escola se articulam na relação com os 

referenciais de base africana, seja como referência positiva ou negativa. Essa 

mediação implica na forma mais ou menos conflituosa, e mais ou menos 

ambígua com a qual esse sujeito expressa e vivencia sua identidade étnico-

racial. 

Assim, pensando na importância desse espaço cotidiano das práticas 

como lócus formador de novas mentalidades e atitudes de respeito e valorização 

das diferenças é que passo a discutir no próximo item as práticas escolares 

como foco de valorização das identidades e das diferenças.  

 

 

4.3. Práticas e Artefatos como Referenciais Formadores: o Desafio 
da Reinvenção do Cotidiano. 

 
Na perspectiva de um currículo em ação, os estudos do cotidiano se traduzem 
numa teoria das práticas, que nos possibilita explicitar a teoria em movimento que 
informa as práticas cotidianas das professoras. (Perez, 2003, p.107). 
 

 

As práticas escolares constituem o conjunto de ações e relações que se 

processa no cotidiano do espaço escolar. Como apontado anteriormente, este 

trabalho buscou compreender a relação das práticas com as identidades na 

perspectiva afrodescendentes, entendendo que essas identidade se  constituem 

no social em um processo possibilitado pela linguagem. As práticas são 

construções cotidianas que superam a dicotomia objetivo/subjetivo, certo/errado 
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e social/individual. O foco da tese foi analisar as práticas potencializadoras em 

relação ao trabalho com a diversidade étnico-racial, de modo específico, com a 

perspectiva de identidades afrodescendentes.  

Analisando do ponto de vista da relação com o saber e o fazer e seus 

resultados, a escola pesquisada traz em seu cotidiano os dilemas que 

encontramos nas discussões gerais sobre a realidade da escola pública. 

Segundo a OP Lílian O índice de reprovação/retenção e evasão se amplia de 

forma significativa a cada ano, especialmente no 3º Ano do Ciclo, apesar da 

ação pedagógica mais articulada e o ganho com a participação de três 

professoras no PROFA. As observações revelam  a dificuldade das professoras 

em lidar com os diferentes níveis de aprendizagem, pois segundo elas até o ano 

anterior as turmas eram montadas pelo nível de conhecimento em leitura e 

escrita. Nas seis turmas de 3º ano do ciclo eram formadas: uma turma só com 

alunos que estivessem na fase inicial da alfabetização, outras em uma fase 

intermediária e outra só com crianças que já liam. Segundo a Profª Anete 

(depoimento, diário de campo, p. 141, 05/04/2005), isso penalizava algumas 

profissionais que ficavam com as turmas, e que tinham que alfabetizar em um 

ano, enquanto as demais trabalhavam com turmas praticamente alfabetizadas. 

As turmas cujos alunos ainda não sabiam ler eram estigmatizadas como as 

turmas dos “fraquinhos”. E que por mais que fizessem, apesar de avançarem, os 

alunos das turmas em processo inicial de alfabetização ficavam quase todos 

retidos. A OP Lílian, complementa o depoimento (idem, ibidem) dizendo que: 
Com a modificação de formar turmas com alunos de diferentes níveis de 
aprendizagem, esses alunos passaram a ser ignorados na sala, a terem atividades 
quando sobrava tempo da professora. Eles que necessitavam de mais apoio, 
tiveram menos, o que restava do tempo de atendimento aos alunos em nível de 
aprendizagem mais adiantada.  

 

Assim, muitas professoras das turmas de 3º ano do ciclo (metade delas) 

tiveram que elaborar um relatório justificando o índice de mais de 25 % de 

retenção nas turmas. Dos quatro relatórios de justificativa de retenção74, dois são 

iguais; os demais embora com redações próprias contem os mesmos 

argumentos: como predominante aparece à “falta de acompanhamento dos pais 

e responsáveis (...) as crianças faltam muito, não trazem o dever de casa feito e 

ainda vem sem material muitas vezes”;(Profª Dina e Profª Cássia)  também 

                                                 
74 Fragmentos retirados dos documentos, já que por questões de preservação da 
identidade dos sujeitos os mesmos não foram xerografados.  Assim, anotei somente os 
pontos que chamaram atenção.  
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aparecem como justificativa: “as diferenças de níveis de aprendizagem na turma, 

que dificultam o trabalho do professor” (Profª Anete) 

A profª Pâmela coloca como argumento: “Minha dificuldade em lidar com 

os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos”; e como último argumento, 

presente em três dos quatro relatórios o fato de que “muitos não passaram pela 

pré-escola e até só entraram na escola com idade defasada, com oito, nove 

anos”.  

Com uma exceção, todos os argumentos de justificativa deslocam 

totalmente a responsabilidade para um outro, o “outro” mãe ou pai ou o “outro” 

aluno que tem sua própria trajetória de aquisição da leitura e da escrita, 

isentando a escola da responsabilidade de ensinar. Comentando os relatórios e 

seu conteúdo (Depoimento, Diário de campo, p.19, 18/08/2004), a  diretora Ester 

coloca que sensibilizar essas professoras para uma transformação efetiva na 

prática da sala de aula é muito difícil, pois enquanto se centraliza a 

responsabilidade de um resultado negativo só sobre uma das partes, não se 

consegue avaliar de forma isenta sua participação nesse processo e promover 

mudanças para enfrentar o problema. 

Segundo a OP Lílian, uma das estratégias de formação continuada para as 

professoras que necessitam de mais apoio são os diálogos individuais entre 

essas profissionais e a ETP. Segundo ela algumas professoras só aceitaram 

esse diálogo de reflexão de sua prática após alguns sérios problemas, 

reclamações de pais e da  recusa da SME em aceitar relatórios mal feitos, além 

de registros em termos de visita sobre trabalhos inadequados para a turma e os 

recorrentes erros conceituais e ortográficos no trabalho com as crianças.  

Após reunião aberta com a supervisora da SME as duas se dispuseram  

ingressar em um curso de formação continuada focado em produção textual, o 

que tem surtido algum efeito tanto no planejamento e execução das atividades 

em sala de aula, quanto nas relações com as crianças, pais e demais colegas da 

unidade escolar. A principal reclamação de mães, pais e responsáveis dizia 

respeito à grosseria com a qual eram tratadas as crianças, além do 

silenciamento mediante os conflitos que aconteciam na sala de aula. No entanto, 

cabe também refletir mais profundamente sobre os elementos que envolvem as 

práticas das professoras. Em primeiro lugar porque embora algumas 

profissionais consigam lidar melhor com a heterogeneidade de níveis de 

aprendizagem, essa é realmente uma tarefa complexa, tarefa que exige 

condições individuais, mas também coletivas. É preciso considerar que a nossa 

formação, historicamente, se dá para trabalhar com a sistematização, com a 
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organização, com a uniformização e a previsibilidade, já que o caráter da 

educação formal encontra-se ainda numa cultura de homogeneização do saber, 

que direciona para a imagem de um educando ideal mediano. Como diz 

Perrenoud (1993, p.28):  
Seja qual for o grau de seleção prévia, ensinar é confrontar-se com um grupo 
“heterogêneo” (do ponto de vista das atitudes, do capital escolar, do capital 
cultural, dos projetos, das personalidades, etc....). Ensinar é ignorar ou reconhecer 
essas diferenças, sancioná-las ou tentar neutralizá-las, fabricar o sucesso ou o 
insucesso através da avaliação formal e informal, construir identidades e 
trajectórias. Porém, regra geral, as didáticas nada dizem sobre as diferenças; 
falam de um aluno “médio” ou de um sujeito epistêmico,... 

 
  

Embora as diferenças em relação ao ritmo, níveis e formas de 

aprendizagem sejam identificadas pelas professoras não são reconhecidas como 

algo a serem processadas nas suas ações cotidianas. Cabe um questionamento 

sobre que outros fatores sociais, étnicos, de gênero influenciam o olhar dessas 

profissionais fazendo com que se estabeleçam expectativas estanques em 

relação às possibilidades das crianças.  Nesta  comunidade escolar se destacam 

três características constantes de discriminação, a questão econômica, o 

pertencimento étnico e as relações de gênero; somente a primeira é evidenciada 

nos discursos.  

Os responsáveis não são tão ausentes;  talvez não cumpram o papel que a 

escola desenhou para eles, mas sabem avaliar, dentro das suas possibilidades, 

o que está sendo muito prejudicial aos seus filhos. Talvez não possam avaliar 

com propriedade o trabalho da escola, mesmo porque mediante as mudanças 

ocorridas nas práticas educacionais e na própria concepção de criança na 

sociedade de hoje, nem sempre é fácil para os responsáveis entenderem as 

diferenças desta realidade em relação à realidade escolar que vivenciaram na 

sua infância. E não percebi espaço e ações suficientes para que lhe fossem 

possibilitado compreender essas mudanças. Se para nós, profissionais da 

educação, é um desafio constante lidar e aprender nessa prática cotidiana 

escolar, com que direito exigir que as famílias tenham a mesma compreensão 

dessa prática?  

 Outro ponto em relação às práticas e aos resultados é sobre as turmas 

com resultados positivos. Tentei conhecer as visões sobre o diferencial desses 

resultados, já que todas as turmas nesse ano foram mistas em níveis de 

aquisição da escrita. A visão da OP Lílian e da diretora Ester nesse ponto foram 

similares: atribuem isso a dois fatores: o comprometimento com os alunos e a 

reflexão e a proposição por parte das professoras de atividades dinâmicas e 
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variadas que atendam às dificuldades dos diversos alunos. Pergunto como a 

direção e a ETP contribuem para que esses fatores se ampliem no grupo. E as 

duas principais intervenções apontadas foram: aos espaços dos grupos de 

estudo, quando são promovidos estudos e reflexões sobre as práticas, bem 

como troca de experiências sobre as práticas realizadas nas salas; e a partir do 

acompanhamento das turmas, a orientação individual das professoras sobre 

formas de lidar com as situações em sala de aula. Um dos exemplos trazidos 

pela OP Lílian (Depoimento, Diário de Campo, p. 144, 12/04/2005) foi de um 

aluno levado de forma grosseira pela professora a sala da equipe por “não 

querer nada”. A profª chegou dizendo: (...) não faz o dever, fica lá parado, 

brincando com o lápis, trouxe para vocês conversarem”. Buscando informações 

sobre o comportamento do aluno a OP Lílian ficou sabendo pela professora que 

essa mudança se deu no início do segundo semestre. Na conversa com o 

educando ela ficou sabendo que ele não tinha pai e a mãe estava hospitalizada 

com AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ele estava sendo cuidado por uma 

vizinha, o que apontava algo muito compreensível nas circunstâncias vividas 

pela criança. Em algumas situações o acúmulo de trabalho, as condições do 

exercício da profissão e às vezes a tendência tarefeira de algumas professoras 

faz com que as relações sejam distantes e as crianças sejam vistas apenas 

como elementos cumpridores de tarefas.  

Em contrapartida, as práticas de algumas professoras são apontadas como 

motivos de esperança na capacidade cotidiana de transformação das práticas, 

como evidenciam as falas da diretora e da orientadora pedagógica. São, 

segundo elas, essas práticas que apresentam resultados que já fazem diferença, 

o que impulsiona o crédito nas tentativas do dia a dia. 
É lento, mas a gente vê uma mudança aqui, outra ali e espera que estas produzam 
mudanças significativas no todo. Uma coisa boa é que não temos muita mudança 
no corpo docente. Tem gente que está aqui desde que a escola funcionava na 
igreja. E tem muita gente boa também. (Diretora Ester, entrevista individual, 
14/12/2004, p.4) 

 
 

 Percebe-se na fala de diretora a perspectiva das micro-práticas cotidianas 

como ações de alcance dos objetivos mais amplos, o que leva a entender a 

perspectiva de Certeau (2002) da importância das micro-ações, das ações 

anônimas, muitas vezes desprezadas na ânsia da perspectiva macro-

revolucionária.  

Já em relação às duas turmas de Educação infantil, a perspectiva 

apontada pelos sujeitos da escola é de que essa educação tem a função de 
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desenvolver potencialidades na criança que facilitam seu desenvolvimento no 

Ensino Fundamental. Essas potencialidades são apontadas, de forma similar, 

pelas professoras e orientadoras: 
 “A socialização que ajuda a se relacionar melhor na sala de aula e a respeitar as 
regras de convivência”. (profª Fabiana, 1º. ano do ciclo); 
 “Habilidades de coordenação motora, por exemplo, pois chegam muitas crianças 
que ingressam no 2º. ano do ciclo básico com nove anos e não sabe nem pegar no 
lápis” (Profª Mardilene, 2º. ano do ciclo); 
  “Coisas como saber usar o caderno, saber se expressar oralmente e participar 
das atividades coletivas são coisas que as crianças que vem das turmas de 
Educação Infantil já sabem” (Profª Dina, 3º. ano do ciclo) 
 “As crianças que vêm da Educação Infantil não chegam aqui nas turmas do ciclo 
cruas” (profª Mardilene, 2º. ano do ciclo). 
 “A maioria já sabe vogais, alfabeto e muitas até já lêem palavras. Isso facilita 
nosso trabalho” (profª Pâmela, 3º. ano do ciclo);  
“O nosso trabalho é desenvolver coisas como coordenação motora, socialização, 
hábitos de higiene, regras de convivência, noções de grandeza, de forma, de 
associação, além de uma noção para a leitura e a escrita” (Profª Anete, 1º. ano do 
ciclo); 
 “Realmente, nós batalhamos por uma ampliação da Educação Infantil, pois 
realmente faz diferença; o atendimento nesse nível educacional é muito reduzido 
ainda.”(OP Lílian). 

 
 

Senti, na maioria dos profissionais, uma compreensão da importância da 

educação infantil, embora alguns depoimentos se contraponham a uma 

concepção  ampla da educação infantil, pois indiciam uma visão reducionista de 

função  preparatória.  

 
 
 
4.3.1. Há muito mais entre o  bem e o mal do que sonha ... 
 

 
Eu gosto mais quando a Tia Pámela traz música prá gente. Ela trouxe uma que 
falava sobre racismo. Dizia que racismo é burrice. Também gosto muito quando 
Tia Isabel conta a história da “Menina Bonita”; ela fez um teatro e todo mundo 
gostou. E também outras coisas. Também meu tio leva filmes de negros  pra gente 
assistir. (...) Os  negros são bons e são maus também. E também tem brancos 
maus e bons. Como aqui. Tem colegas que perturbam e alguns são pretos e 
outros brancos. Mas os brancos xingam mais a gente de macaco. Por isso eu 
chamo eles de branco azedo também. (Abayomi) 
 
O depoimento de Abayomi aponta o valor dado por ela às atividades que 

abordam aspectos da sua identidade, reconhecida por ela como negra e com 

referenciais trazidos do cotidiano familiar como aponta sua referência recorrente 

ao tio e à mãe, como alguém que está sempre trazendo a presença de pessoas 

e valores de base africana para seu cotidiano, como é o caso da música de 

samba que fala da  África e que foi sua cantiga de ninar e dos filmes assistidos 

com o tio.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 

 

212 

 

Outro aspecto trazido pela menina é de uma maturidade admirável, um 

indício bem explícito da ação criadora sócio-histórica das crianças, capazes de 

pensar e agir no mundo como protagonistas da história e da cultura. Ao evocar a 

imagem de um ser humano que pode ser bom e mau, independente de sua 

identidade étnico-racial rompe com da uma lição sobre a incoerência de uma 

visão simplista, essencialista  de humanidade  e  vai de encontro aos repertórios 

e aparatos ideológicos do racismo brasileiro que alimenta uma dicotômica visão 

de preto/inferior X branco/superior.  

Ao apontar a música trabalhada pela professora Pâmela e o livro de 

literatura trabalhado pela Profª Mabel da sala de leitura enfatiza a importância 

que tais atividades têm no seu cotidiano, como referenciais positivos. Essas 

atividades também foram citadas por outras crianças como importantes no 

trabalho escolar. Entre as atividades que parecem ter marcado a memória 

afetiva das crianças se encontram  o já citado trabalho com a música “racismo é 

burrice”, de Gabriel, o Pensador, sobre o qual a professora disse: 

 
Eu trabalhei uma música de Gabriel, o Pensador que Lílian trouxe, mas nessa 
atividade acho que foi meio cansativa porque a música é longa. Eles gostaram 
muito da música do Jorge Aragão, das histórias que contamos, como aquela 
história da família negra... A história é tão bobinha, mas eles gostaram, eles 
acharam a maior graça em tudo...não sei se é porque se identificaram com as 
imagens. A Abayomi, por exemplo, disse que o sobrinho parecia com o bebê da 
história... (Profª  Pâmela) 

 

As atividades pedagógicas em sala de aula constituem espaço de 

formação das crianças para muito além dos conteúdos formais estabelecidos 

nas diretrizes educacionais. Implica em apreensão de conteúdos e em formação 

para a vida.  Assim, mesmo para uma criança que em uma primeira abordagem 

continua olhando para a imagem da criança negra do livro e da sua colega de 

sala  como feia e inferior, o trabalho, a interação cotidiana com imagens positivas 

desses sujeitos tende a desenvolver a familiaridade com uma outra 

interpretação, um outro olhar, diferente daquele predominantemente veiculado 

no cotidiano social e nesse movimento reflexivo desenvolvendo outras 

possibilidades de  ver o outro.    
Eu me lembro de quando a tia trabalhou aquele filme sobre racismo, que você 
também tava. Foi bom, porque aí muito gente que gosta de xingar os outros 
também fica com vergonha de fazer, porque aí tá ouvindo o que pode acontecer, e 
pode aprender que é errado fazer isso. (...) não lembro agora, mas acho que era 
da menina que queria ser Xuxa. (Glissan) 
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Além do reconhecer positivamente em algumas das atividades 

desenvolvidas pela escola e até mesmo em atividades desenvolvidas em função 

dessa pesquisa, algumas crianças evidenciam a percepção da importância 

dessas atividades para inibir a discriminação por parte do grupo. Evidencia-se 

assim que essas crianças vêem a importância das práticas que abordem 

repertórios afrodescendentes como parte da diversidade étnico-racial, em dois 

focos: na desconstrução do preconceito e na inibição da discriminação.  

 
Eu acho que o material didático pode realmente servir para aumentar a auto-
estima deles, porque muitos se vêem como feios, como incapazes. E quando 
usamos o material de forma bem explorada isso faz uma diferença. Eles gostam 
muito. (Rosa) 

 
Hoje o material para se trabalhar já é muito melhor, os livros já trazem mais 
valorização da pessoa negra, por exemplo, aquela atividade sobre a cor das 
pessoas que você viu. Eu peguei os recortes de um livrinho de 2ª série. Também a 
televisão já tá um pouco diferente, já traz negros, claro que ainda é pouco, mas tá 
melhorando. (Anete).  
 
Eu acho que as nossas práticas têm melhorado nesse sentido. Isso se deve 
também a essa necessidade estar sendo mais enfatizada na mídia, nos 
espaços de formação (...) aqui, por exemplo, podemos dizer que algumas  
pessoas têm influenciado mais essa reflexão, esse interesse no grupo: A Mabel, 
que além de ser negra tem trabalhado com muito material que valoriza esse 
aspecto, o Marcos e agora a Rosa e principalmente a Lílian, que além de ser uma 
negra consciente também estuda isso. Isso coloca uma pressão sobre nós, 
porque o dia-a-dia da escola é muito corrido atarefado e as coisas vão 
passando... São muitos interesses, muitas coisas. Não é que não seja 
importante...É muito importante, mas a gente perde um pouco a noção, as vezes. 
(Ester) 
 

O depoimento acima enfatiza três aspectos significativos ao pensarmos 

sobre o cotidiano. O primeiro é a relação social da escola com o contexto social. 

Não dá para se pensar a escola independente desse contexto: a escola reproduz 

o preconceito, com suas ações e omissões, porque como parte da sociedade e 

do aparato institucional dessa sociedade também a representa através das 

ações dos sujeitos que lhe compõe. Assim, a articulação dos avanços na 

abordagem da valorização da diversidade no âmbito da escola é também um 

movimento de avanço social multidimensional que envolve outros espaços 

sociais e a mídia é colocada como influenciadora dessa mudança, assim como 

as práticas de formação de educadores e educadoras.  

O segundo aspecto diz respeito ao papel dos diferentes sujeitos na 

transformação das práticas cotidianas da escola. Ao falar das pessoas que com 

suas micro-práticas cotidianas influenciam a escola quanto a essa questão, Ester 

aponta a potência do sujeito como promotor de transformações e aponta, como 
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indicia Certeau, o poder das pequenas coisas nas grandes transformações do 

cotidiano. Dificilmente as inovações cotidianas, o entendimento e a 

incorporações de novas demandas desse cotidiano será sentida, provocada por 

todos os sujeitos ao mesmo tempo.  

O terceiro ponto é como a fala de Ester evidencia a dinâmica do cotidiano 

como esse conjunto multidimensional, polifônico e polissêmico. Nessa vivência 

do dia-a-dia escolar os interesses, as prioridades, os momentos são diversos e a 

amplitude das tarefas, funções e atividades que todos nós, educadoras e 

educadores assumimos faz com que nem sempre sintonizemos no olhar para a 

demanda do contexto. Isso se dá também pelo fato de que esse olhar está 

mediado pela trajetória identitária de cada um.  Alguns sujeitos da escola se 

tornaram agentes provocadores, sensibilizadores do olhar dos seus pares para 

essas questões. O porquê dessa ação e dessa postura envolve diversas 

relações da trajetória de cada um, tanto na escola, quando fora dela.   

Nesse sentido, além da visão de que todos e todas são responsáveis por 

essa demanda do cuidado com a valorização da diversidade, pensando-se nas 

condições concretas do cotidiano escolar, além da trajetória pessoal de cada um, 

a escola traz um fator positivo que é trazer em sua equipe técnica algumas 

pessoas envolvidas com essa questão. Isso talvez esteja alavancando o 

crescente envolvimento institucional com a problemática, uma ampliação do 

olhar do coletivo, perceptível nas atividades observadas e algumas delas já 

analisadas nesse trabalho. Sobre o papel desses sujeitos da equipe algumas 

das professoras dão pistas para suas ações nesse sentido: 
Olha, eu acho que mais que o material, seria sugestões de atividades, por 
exemplo: aquela atividade que foi feita na minha sala, eu achei muito legal. Eu 
poderia ter feito as dos recortes, mas não veio na minha cabeça a idéia de como 
fazer. Trabalhar com texto é fácil, a estória já está lá, eu posso argumentar, 
perguntar; vocês acham isso correto, vocês acham discriminar uma pessoa por 
causa disso e disso. Isso eu faço sempre que eu tenho o texto. Agora, trabalhar 
numa atividade como esta, que eu achei muito legal, de colocar as profissões das 
pessoas e deixar eles recortarem o que eles acham, que seria o quê, eu achei 
muito legal. E depois, puxar esse gancho, por exemplo: foi uma atividade que eu 
achei muito rica, poderia ter feito. Outras atividades, além dessas, pode ser o 
próprio  vídeo das meninas, outros vídeos. Porque quando vocês  fizeram aquele 
trabalho aconteceu outro caso, não me lembro qual foi o xingamento, que se 
referia a essa questão de discriminação racial, o aluno veio prontamente reclamar 
comigo. Mas a atitude foi de uma forma diferente, entendeu? Ele veio assim, muito 
injustiçado e, muito mais indignado. Por isso eu achei, logo depois que vocês  
fizeram o trabalho, eu vi outras crianças defendendo e argumentando depois que 
foi feito isto. Claro que a gente vai trabalhando com outras coisas e isso vai 
esfriando, mas logo que vocês saíram, que o trabalho foi feito, eles estavam 
discutindo com muita convicção. Seria preciso pensar em mais atividades 
cotidianas para eles não desligarem aquilo ali. E ficar  com a mudança na cabeça. 
((Profª Pâmela, entrevista individual, 02/09/2004, p. 6) 
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Eu acho que o papel da equipe tem sido fundamental nisso... porque foi ela, 
especialmente duas pessoas da equipe que foi apontando pra gente a 
necessidade de trabalhar isso; até falando de coisas que aconteciam e a gente 
não percebia, talvez por esta muito envolvidas naquele  negócio de ensinar a ler e 
escrever, de lidar com a confusão da sala. Mas aos poucos a gente tem percebido 
como isso não atrapalha, pelo contrário, ajuda a conseguir nossos objetivos. 
Também a gente agora está lidando melhor com a contextualização e 
articulação das atividades, isso também facilita um pouco. (...) Porque, por 
exemplo, no começo a minha turma do passado, por exemplo, era terrível, 
brigavam, se xingavam o tempo todo, um caos. Aos poucos eu fui conseguindo 
fazer eles se tornarem um grupo. E trabalhar com livros, textos que falam das 
diferenças, dos valores foi uma coisa que eu fiz. (Profª Rosa, entrevista individual, 
22/03/2005, p.3 e 5) 

 

Os depoimentos evidenciam a importância do diálogo entre os sujeitos do 

contexto pedagógico para potencialização e transformação das práticas, uma 

transformação que tem como ponto de partida a demanda da comunidade 

escolar a partir da interação com essa comunidade, da escuta para as suas 

necessidades. E essas necessidades e essa escuta ficam explícitas na 

referência da professora Pâmela à mudança de postura das crianças em 

decorrência das práticas em sala de aula e na fala da Professora Rosa  sobre as 

interações na turma, acontecimentos inicialmente invisíveis, desconsiderados e 

que com o diálogo visibiliza-se e possibilita novas ações. 

 Finalizando, trago a mensagem da Abayomi sobre as possibilidades do 

cotidiano a partir da ação dos seus sujeitos. Como sujeito principal dessa 

mediação a professora, mas também como protagonista essa criança que está 

no dia-a-dia, agindo, pensando, criando... Enfim, vivendo essas práticas: 
Tem que ensinar para o colega que não pode fazer isso. Ninguém é melhor ou pior 
por ser branco ou ser preto. As pessoas são diferentes. Todas as cores são 
bonitas, todas as pessoas são boas ou ruins e as vezes é boa numa hora e faz 
uma coisa errada depois. Tem que ensinar isso, tem que perguntar se ele gostaria 
que as pessoas implicassem com ele. (...) Eu acho que as tias têm que brigar, 
castigar aqueles que fazem isso, que tem preconceito com os outros, que é racista 
com o colega. E também pode trazer coisas dos negros para a gente aprender, 
porque todo mundo acha que só precisa aprender coisas dos brancos. E o negro 
tem muita coisa também. (Abayomi, DC, 10/11/04, p.118).  

 

Como Abayomi, acredito na força da reflexão e das práticas como 

caminhos capazes de propiciar o aprender para o respeito à diversidade, para a 

formação de crianças e adultos que vejam o ser humano como ser digno e 

respeitado em todas as suas diferenças, em sua humanidade similar e 

características singulares.  
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A TÍTULO DE CONCLUSÃO 
 
 O desenvolvimento deste trabalho permite delinear algumas conclusões 

provisórias, fruto desse momento e das condições espaço-temporais da 

pesquisa. Mas há muitas questões sem respostas, questionamentos que 

evidenciam esse caráter de continuidade do campo de pesquisa.  

 Compreender a relação das práticas cotidianas com as identidades étnicas 

das crianças foi um desafio que continua para muito além desse trabalho e para 

muito além da minha trajetória de pesquisa, porém não posso negar a 

importância da caminhada até aqui e os avanços que essa parte da caminhada 

me propiciou. São esses avanços que compartilho com os possíveis leitores 

deste trabalho.  

 Analisando os artefatos didático-pedagógicos em uso nas práticas 

cotidianas do campo da pesquisa, penso que estes artefatos são escolhas que 

se configuram nas interações entre os seres humanos que produzem essas 

práticas em processo no dia-a-dia da escola. Estes artefatos representam as 

contradições da realidade vivida. Quanto mais os sujeitos fortalecerem a teia de 

significação sobre a importância de incorporarem uma abordagem que valorize 

as diferenças mais estarão percebendo e buscando saídas para a ampliação 

desses repertórios didático-pedagógicos no seu cotidiano. Desse modo, 

percebe-se na mobilização pontual de vários sujeitos da escola, que em suas 

práticas têm tecido uma rede de ampliação dessa consciência, ainda que esses 

fios ainda não constituam uma ação institucional efetiva. No entanto, as micro-

ações dos diversos sujeitos da escola têm produzido algumas mudanças, a partir 

das demandas compartilhadas. Por exemplo, mesmo sem um acervo amplo de 

livros de literatura que tratem das diferenças e da diversidade étnico-racial, a 

escola tem desenvolvido ações pontuais sobre o tema, a partir da rede de 

solidariedade entre diversos sujeitos. São os livros da professora de sala de 

leitura, são os livros da OP, são os vídeos trazidos de outra escola pela 

professora Rosa. São as atividades desenvolvidas pelas professoras Anete e 

Pâmela, com as fotografias das crianças e tiradas muitas vezes com seus 

próprios recursos. É o cotidiano se produzindo e tecendo a teia da cultura numa 

perspectiva de produção da humanidade. E essa teia tende a ampliar sua força, 

enredando em seu traçado outros sujeitos. Um exemplo significativo foi o 

despertar do olhar para a dor do outro trazido pela professora Rosa no decorrer 

do seu depoimento. Outro é uma informação adquirida após o fechamento oficial 

da coleta de dados desse trabalho. Trata-se de uma ação da OP Lílian que doou 
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uma bicicleta para que uma rifa para compra de livros infantis sobre a 

diversidade étnico-racial e de gênero para a escola. Segundo as informações da 

própria OP Lílian foram comprados onze livros com abordagem ou imagens 

afrodescendentes, o que já é uma continuidade significativa.   

 Compreendo que as ações da escola enfrentam os dilemas e desafios de 

lidar com a dinâmica de vivência e expressão das identidades étnicas locais 

mediadas pela existência do racismo que ainda assola este país. A escola, ainda 

que se delegue o papel de educar, de formar mentalidades, de transformar, não 

está imune a essas práticas e valores sociais ideologicamente engendrados na 

sociedade, pois é um micro-cosmo desse contexto amplo. Entendo que há uma 

revolução no cotidiano da escola que se desenrola em forma de rede de micro-

ações.  

 Refletindo sobre as concepções e expressões identitárias na escola 

pesquisada, percebo que essas concepções e vivência estão intrinsecamente 

ligadas ao contexto mais amplo do macro-contexto social e do imaginário 

produzido em suas ações políticas. No entanto, destaco o papel importante da 

escola na compreensão das contradições desse contexto e na viabilização 

paulatina de ações, medidas, estratégias que possibilitem, se não superar, 

amenizar essas contradições. Essas possibilidades estão, a meu ver, 

intrinsecamente ligadas à capacidade dos sujeitos desse contexto em 

transformar suas ações individuais em fios de uma rede mais ampla, seja no 

espaço escolar, seja em outros espaços. Potencializar a força do compromisso 

de muitos sujeitos implica fazer do respeito às diferenças e da valorização da 

diversidade uma bandeira coletiva. 

 Os dados evidenciaram como os artefatos pedagógicos, representados 

nos cartazes, murais, atividades em classe, oficinas e dinâmicas e oficinas com 

foco nas diferenças provocaram reflexões, questionamentos, influenciaram 

posturas, demandando uma postura crítica que não prescinde da exposição e 

resolução do conflito pela interação com o outro. E mais do que isso, o diálogo 

com as crianças e adultos possibilitou consolidar a idéia de que o material só 

adquire sua completa significação na ação/interação com os sujeitos. Assim, 

mais do que as gravuras, os murais, os livros, os textos e os vídeos, o que se 

tornou foco do meu olhar foi o entendimento das interações que se encontravam 

em processo nos diversos espaços da escola. E nessa perspectiva posso dizer 

que muito há a se fazer, que os ranços que contagiam uma visão dicotômica e 

inferiorizante do ser humano ainda persistem no contexto da escola, mas 

felizmente, essa não é a única visão presente nesse contexto de muitas vozes e 
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sentidos. Há também sujeitos, momentos, ações, espaços potencializadores de 

uma visão e ação de mundo centrada na equidade. É essa possibilidade que faz 

acreditar na força das pessoas como instituintes revolucionárias.  

 Muitas pesquisas descritas na tese indicam que a realidade da escola é 

um espaço de discriminação étnico-racial, como também de gênero, de religião, 

entre outras. O reconhecimento das identidades étnicas das crianças e dos 

adultos tem a mediação das relações e das visões cotidianas dos diferentes 

sujeitos da escola. Muitas vezes essa mediação não consegue ser 

transformadora e favorece a reprodução desses preconceitos. Porém não é só 

isso. Esses preconceitos existem, são alimentados dentro e fora da escola. Mas 

essa mesma escola também é espaço de ações cotidianas que atuam na 

desconstrução dessa discriminação. Está indiciado como preocupação no 

próprio projeto da escola, embora esse projeto ainda não seja vivido por todos os 

sujeitos. Vencer os mecanismos de minimização histórica do tema também é 

uma tarefa histórica, que envolve ações concretas de sujeitos concretos. São 

práticas presentes tanto nas salas de aula, nas atividades e posturas docentes, 

como nos corredores e nas outras expressões em processo no espaço externo à 

sala de aula. São ações engendradas a partir da ação das OP’s, das professoras 

de sala de leitura, da atendente de turno e também das próprias crianças que no 

seu dia-a-dia também aprende a conviver de diversas formas com o desafio da 

discriminação, inclusive atuando contra ele, na busca da ação docente e 

principalmente na mediação dos conflitos cotidianos, como bem mostraram 

Abayomi e Glissan.  

 Penso que tratar desse tema, dos preconceitos e da valorização das 

diferenças implica, antes de qualquer coisa, trabalhar o olhar para enxergar o 

outro como ser humano potente e sensível. E isso foi algo vivido inclusive por 

mim como pesquisadora nesse processo de pesquisa e produção desse 

trabalho. Não posso negar que em alguns momentos desse estudo algumas 

práticas reverberaram negativamente em mim, em razão de algumas práticas 

muito aquém de outras no que se refere ao respeito ao ser humano criança e a 

suas diversas identidades. Esse estranhamento familiar, de incompreensão do 

momento do profissional nasce de um engajamento profissional em relação a 

essa criança, ser em um momento muito especial de formação. Para mim foi 

chocante, por exemplo, ver a discrepância de olhar entre a OP e a OE, por 

exemplo, bem como da professora que diz tratar o xingamento racial de forma 

natural deixando para tratar depois de forma geral. O tempo foi maturando esse 

olhar e o entendimento do processo de produção das professoras, ajudando a 
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entender a historicidade do processo de cada uma. E não obstante continuar me 

inquietando e me angustiando com o tanto que ainda precisamos nos humanizar 

para termos um mundo melhor, inclusive nesse contexto da escola, termino essa 

etapa do trabalho vislumbrando avanços cotidianos na trajetória coletiva do 

grupo escolar. E alimentando minhas perspectivas a partir desse olhar.  

 Importante salientar que essa problemática é uma questão da sociedade 

e para a sociedade e não especificamente da escola, ou da população 

afrodescendente. Valorizar a diversidade é uma tarefa de todas as pessoas que 

fazem a educação e a sociedade. Mesmo que a escola não fosse um foco de 

diversidade étnica e regional seria também importante estar trabalhando essa 

diversidade, que compõe a sociedade brasileira. Em se tratando da realidade 

pesquisada isso se torna mais sério à medida que configura uma atitude de 

negação da autoria presencial dos sujeitos do processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, caberia à escola, não somente, mas também, problematizar no 

campo do processo ensino-aprendizagem, essas diferenças e seus elementos 

formadores, para cumprir seu papel de formação para a sociedade mais justa, 

democrática. Essa postura da escola se compõe não de uma postura única, 

homogênea, mas das ações que trabalham essas visões em suas práticas 

cotidianas, não só a partir do que é produzido nesse espaço, mas também sobre 

o conhecimento e valores que as crianças trazem do seu cotidiano extra-escolar, 

no caso das crianças em questão das visões fortalecidas nas relações familiares, 

comunitárias. 

Acredito na desconstrução do ideário de raça; essa é uma das razões da 

opção pelo viés étnico. A escuta no campo, bem como a fundamentação sócio-

histórica e político-cultural sobre as relações étnico-raciais aponta que ainda hoje 

a sociedade e seus micro-espaços hierarquizam as diferentes referências da 

formação dessa sociedade brasileira, desvalorizando alguns grupos em prol de 

outros. No entanto, essas desigualdades não se fundamentam em qualquer 

conceito racial fechado, mas em aspectos, dispositivos múltiplos de 

inferiorização do outro, a partir da forma como a participação desse outro foi 

tratada na história. As vivências sócio-históricas e culturais parecem ser as 

referências que fundamentam tanto o Glissan, quando diz com orgulho “sou 

preto, toda minha família é negra, meus bisavós eram escravos”, quanto o Kadu 

quando rejeita a dor de se ver como negro, por vivenciar de forma negativa os 

xingamentos, referentes aos dispositivos visíveis e invisíveis atribuídos ao ser 

negro, lembrando que ser negro na família dele parece querer dizer ser o outro, 

o estranho, numa sociedade racista. Ao dizer que a maioria das irmãs, a mãe e o 
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pai sãos brancos parece querer dizer mais do que diz... Parece querer dizer que 

o ser negro também lhe custa o crédito em si mesmo. Por outro lado, a relação 

do ‘ser no mundo’ com o corpo negro, coloca para Taiane o cabelo trançado 

como elemento de autovalorização corporal e a força dessa valorização corporal 

na sua expressão identitária. 

As muitas situações vividas no contexto escolar em relação aos 

referenciais afrodescendentes e as múltiplas formas como esses sujeitos lidam 

com esses referenciais, assim como ver nessa articulação o papel das práticas 

escolares e principalmente da intervenção das educadoras, me fez considerar a 

pertinência de tentar compreender esse universo a partir do referencial de etnia, 

ainda que sem ignorar uma perspectiva de raça social que se coloca no 

cotidiano, articulada à existência do racismo ou da discriminação racial. No 

entanto, considerando que esse próprio racismo atua desqualificando as 

diferenças de alguns para transformá-las em desigualdades, a pertinência da 

perspectiva de etnias e identidades afrodescendentes se dá mediada pela 

consciência das diferenças nas relações e interações em relação àqueles que 

trazem uma herança africana, seja político-cultural, seja articulada também a 

marcadores visuais de aparência. Essas interações históricas nos levaram a 

fortalecer a consciência de sermos parte de um grupo cultural/étnico-racial.  

Nesse sentido, a idéia de etnia tem dado o contorno de um grupo, que não 

obstante a diversidade que o compõe apresenta em comum uma história coletiva 

ancestral de opressão e luta, inclui os que mantêm essa marca.  Esse grupo luta 

pela desconstrução de um lugar social excludente, mesmo que seja mais 

fortemente construído a partir da diversidade social e não apenas na origem 

étnica.  

 Considerando que a escola tem papel fundamental na difusão da cultura 

e história do povo brasileiro na sua múltipla formação, entendo a necessidade de 

lutarmos pela transformação nos diversos campos da sociedade.  Entre as vias 

possíveis no campo educacional estão a legislação e as práticas. Um dos 

ganhos da sociedade brasileira, a meu ver, é a Lei 10.639, de inclusão da 

história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares. Essa lei, no 

mínimo, expõe que a violência de etnia/classe existe também no campo das 

idéias. Fora isso, e não menos importante, apresenta para essa geração de 

estudantes outras experiências, estéticas, históricas e políticas dos afro-

descentes brasileiros. E fortalece o foco central dessas transformações, que são 

as práticas que se configuram, se processam e se transformam no cotidiano da 

escola, pois só práticas pontuais de valorização das identidades dos diferentes 
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sujeitos e grupos do cotidiano escolar podem desconstruir a discriminação, 

tecendo novas possibilidades de relações.  

 No que se refere às questões dessa pesquisa, compreendo que as práticas 

cotidianas, embora engendradas nos obstáculos que cercam determinadas 

problemáticas, são forças propulsoras da trama institucional. Meu 

questionamento inicial sobre até que ponto essa proposta de abordagem da 

pluralidade cultural presente na proposta pedagógica da rede de ensino se 

articulava com a construção cotidiana da escola foi além do foco da questão. A 

interação com as concepções dos diferentes sujeitos, crianças, professoras, 

atendentes, diretora, orientadoras apontaram que são as micro-ações dos 

sujeitos e dos grupos do cotidiano da escola que vão compondo a tessitura do 

institucional. A inclusão do tema pluralidade cultural como eixo norteador da 

proposta pedagógica da rede de ensino de Duque de Caxias poderia nada 

significar na prática da escola se alguns dos seus sujeitos não tivessem uma 

trajetória de sensibilização do contexto para essa questão. A inserção desse 

tema, embora de forma superficial, na proposta da escola, assim como a 

inserção do tema nos PCN’s e a Lei 10.639, são instrumentos importantes nessa 

caminhada, porém a essência de seu alcance está na ação dos seres humanos, 

no uso que estes farão desses instrumentais. Nesse sentido, reitero minha 

crença na nossa capacidade de transformação, de uma perspectiva positivista 

individualista para uma postura sócio-histórica coletiva, que subsidie as reflexões 

e ações, assumindo, como indicia Bakhtin (1999), uma preocupação ética e 

estética na formação humana. Considero o ser humano responsável; capaz de 

exercer o conhecimento como ato ético que integre a responsabilidade de viver e 

atuar coletivamente, pois a unicidade singular de cada um não pode ser 

concebida senão na vivência participativa, no encontro com o outro.  

 Finalizando, compartilho algumas das muitas questões que emergiram do 

campo da pesquisa e que no limite espaço-tempo desse estudo torna-se 

impossível aprofundar. Ficam como possibilidades em aberto para próximas 

pesquisas, tanto de minha parte quanto por parte de quaisquer outros 

interessados.   

As identidades regionais constituem o primeiro e mais forte grito do campo 

da pesquisa. Com significativa presença nordestina, a comunidade expressa um 

visível preconceito regional, focado na discriminação sociolingüística. Alguns 

autores apontam caminhos para pesquisas sobre essa problemática, entre eles o 

Bagno (2002) que aborda a temática na perspectiva da sociolingüística e 

Canclini (1997) que permite uma abordagem no campo das identidades e 
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hibridização. No entanto, tratar dessa questão nesse momento seria fazer uma 

outra pesquisa, o que não é o caso. Assim, fica em aberto e a disposição de 

quem quiser assumir esse jogo.  

Outra questão presente no campo da pesquisa se refere às religiões de 

base africana. Existe um movimento de crescimento das igrejas pentecostais 

que tem contribuído para a exacerbação de um imaginário de satanização 

dessas religiões e conseqüentemente dos seus sujeitos.  Esse é, como já disse, 

o núcleo duro do trabalho de respeito às diferenças e de valorização das 

identidades. Entendendo que a religiosidade também é elemento constituinte da 

identidade, fica a grande pergunta: Como respeitar o sujeito dessa identidade se 

você sataniza parte dos repertórios identitários desse outro. É uma pergunta que 

não cabe discutir aqui, mas fica como uma questão que me mobiliza para a 

transformação das relações.  

 Enfim, os desafios estão postos e sendo enfrentados, vividos nos 

múltiplos cotidianos desse país imenso, que precisa se conhecer para se 

envolver, com todas as suas diferenças, mas com a eqüidade que só o amor e o 

respeito permitem.   
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ANEXOS 

1. Fotografias 
Foto  1  – Consciência Negra – nov. 2004. 

Título: Diversidade e Diferenças  
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Foto 2 - Auto-retrato  

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 3 – Cartaz sobre Dia da Árvore -  Pulmão do Mundo  
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Foto 4 – Cartaz de Funcionários com gravuras – Desenho e qualidade 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 – Como eu sou 
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Fotos 8, 9 e 10 – Dinâmica  “A Fábrica” 

A etnia/cor/raça e o lugar dos sujeitos na educação e na sociedade75 
 

 
A regra - A chefia tem etnia/raça/cor, idade e sexo 

 

 
A regra - O lugar da mulher negra no imaginário social: 

 uma questão para a educação?76  

                                                 
75 Título de artigo da autora desta tese. 
76 Título de artigo da autora desta tese.  
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A exceção 

– apresentada por grupo com componentes que demonstraram um enfrentamento aberto às 
situações de preconceito. 

A ação da educação escolar e da família apontando possibilidades? 
 
 
 
 
 
 

Foto 11 - Oficina Pintando como na África  - a partir do livro Bruna e a Galinha d’Angola, de Gercilda 

Almeida (Ver referências)  

– Dinamizadora Profª Josiana 
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Fotos 12 e 13 – Trabalho sobre Família Turma 1 – abril de 2005. 

Texto 1 -  Na maioria das vezes as famílias são formadas  com: 
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Texto 2: Mas também há outras formas de uma família ser constituída:  
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QUADRO GERAL DE PROFESSORAS DA UNIDADE ESCOLAR 
DIFERENTES FUNÇÕES  - 2004 

1. ALEXIA REGÊNCIA DE TURMA 
2. ANETE REGÊNCIA DE TURMA 
2. . ANETE (2a.matrícula) REGÊNCIA DE TURMA 
3. ARLEIDE REGÊNCIA DE TURMA 
4. CÁSSIA REGÊNCIA DE TURMA 
5. CÉLIA REGÊNCIA DE TURMA 
5.   CÉLIA (A.E.) REGÊNCIA DE TURMA 
6. CREUSA REGÊNCIA DE TURMA 
7. CRISLAINE REGÊNCIA DE TURMA 
8. DÊNIA REGÊNCIA DO 4O. TURNO 
9. DINA REGÊNCIA DE TURMA 
09.  DINA (A.E) REGÊNCIA DE TURMA 
10. ELIS REGÊNCIA DE TURMA 
11. ENIR REGÊNCIA DE TURMA 
12. FABIANA REGÊNCIA DE TURMA 

13. . JACKIE (A.E.) REGÊNCIA D0 3O.  TURNO 
13. JACKIE SALA DE LEITURA 
14. JANICE REGÊNCIA DE TURMA 
15. JÔSE REGÊNCIA DE TURMA 

16. JOSIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
17. LIDIANE REGÊNCIA DE TURMA 
17. LIDIANE (A.E) REGÊNCIA DE TURMA 
18. LUANA REGÊNCIA DE TURMA 
18. LUANA (A.E) REGÊNCIA DE TURMA 
19. MARDILENE REGÊNCIA DE TURMA 
19. MARDILENE (A.E.) REGÊNCIA DE TURMA 
20. MARIA REGÊNCIA DO 1O. TURNO 
20. MABEL  (A.E.) SALA DE LEITURA 
21. MARLENE REGÊNCIA DE TURMA 
22. MARLETE REGÊNCIA DE TURMA 
23. PÂMELA REGÊNCIA DE TURMA 
23. PÂMELA (A.E) REGÊNCIA DE TURMA 
24. PERLA REGÊNCIA DE TURMA 
24. PERLA (A.E.) REGÊNCIA DE TURMA 
25. RISALVA SALA DE LEITURA 
25. RISALVA REGÊNCIA DE TURMA 
26. ROSA REGÊNCIA DE TURMA 
26. ROSA (A.E) REGÊNCIA DO 2O.  TURNO 
27. SONIRA REGÊNCIA DE TURMA 
28. TELMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
29. . VALÉRIA REGÊNCIA DE TURMA 
29. . VALÉRIA (A.E.) REGÊNCIA DE TURMA 

LEGENDA:  (A.E) = AULA EXTRA 
 

29 PROFESSORAS – 12 TURNOS DE AULA-EXTRA E  01 COM MATRÍCULA DUPLA NA ESCOLA, O 
QUE TOTALIZA 42 TURNOS DOCENTES NA ESCOLA. 
►  33  EM REGÊNCIA DE TURMA  
►  03  EM SALA DE LEITURA 
►  04  EM REGÊNCIA DE TURNO 
►  02 EM APOIO ADMINISTRATIVO 
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QUADRO FUNCIONAL DA ESCOLA 
 

QUADRO DOCENTE EM REGÊNCIA DE TURMA – 2005 
 1o. TURNO 2o. TURNO 3o. TURNO 4o. TURNO 
SALA TURMA PROFª TURMA PROFª  TURMA PROFª TURMA PROFª 

1. 102 MARDILENE 103 MARDILENE (A.E.)77 403 SONIRA T- 4 CRISLAINE
2. 01* ANETE 204 ANETE (2a.matrícula) 305 MARLENE  T-2 JANICE 
3. 203*** PÂMELA 303 PÂMELA (A.E) 208 LUANA (A.E) T-3 MARLETE
4. 02 CÁSSIA 104 LUANA 406 RISALVA (A.E.) T-1 ELIS 
5. 101 FABIANA 401 PERLA 402 PERLA (A.E.) T-5 ALEXIA 
6. 201 LIDIANE 206 LIDIANE (A.E) 306 ARLEIDE T-6 JÔSE 
7. 301 VALÉRIA 207 VALÉRIA (A.E.) 405 ENIR   
8. 302 CREUSA 304 CÉLIA 404 CÉLIA (A.E.)   
9. 202** ROSA 205 DINA 209 DINA (A.E)   

A.E. =  Aula Extra 
*/**/*** - Estas são as turmas selecionadas como turmas centrais de pesquisa, na qual focalizei, de forma 
mais contínua e densa, as observações e a aplicação de atividades. Foram denominadas no texto pelo 
último algarismo do número da turma (turma 1(*), turma 2 (**) e turma 3 (***).  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
QUADRO COMPLEMENTAR – 2005 

1. SALA DE LEITURA 
PROFª 1o. TURNO 2o. TURNO 3o. TURNO 4o. TURNO 
MABEL *  X X  
RISALVA** X X   
JAMILE ***    X 

* Dirigente de turno no 1o. turno.   ** Professora da turma  406 no 3o. turno.    *** Dirigente de turno 
no 3o. turno.  
 
2. DIRIGENTE DE TURNO  

PROFª 1o. TURNO 2o. 

TURNO 
3o. TURNO 4o. TURNO 

MABEL (A.E.) X    
ROSA (A.E)  X   
JAMILE (A.E.)   X  
DÊNIA    X 

 
3. AUXILIARES DE TURNO 

FUNCIONÁRIA 1o. TURNO 2o. 

TURNO 
3o. TURNO 4o. TURNO 

FRANCINETE X X   
FRANCIELE   X X 

 
 
4. AUXILIARES ADMINISTRATIVAS 

FUNCIONÁRIAS 1o. TURNO 2o. 

TURNO 
3o. TURNO 4o. TURNO 

TELMA* X X   
TEREZA X X   
VELMA  X X  
JOSIANA**   X X 

* Lotada até 2004 na área de projetos da S.M.E. Cursou nível médio em Formação de Professoras e 
graduação em engenharia civil. 
** Nível Médio em Formação de Professoras e graduada em Letras.  As demais possuem formação 
geral em nível médio.   
5. MERENDEIRAS, SERVENTES E VIGILANTES   

                                                 
77 A.E. =  Aula Extra 
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FUNCIONÁRIAS (OS) 1o. TURNO 2o. TURNO 3o. TURNO 4o. TURNO 
SELUTA (MERENDEIRA)  X X   
ADRIELE (MERENDEIRA) X X   
SÍLVIA (MERENDEIRA)  X X  
MARLICE (MERENDEIRA)   X X 
SOLIMAR (SERVENTE) X X   
NICE (SERVENTE) X X   
LÚCIA (SERVENTE) X X   
ADRIENE (SERVENTE)   X X 
ARLETE(SERVENTE)   X X 
GOMÈZ (VIGILANTE) X X   
MARTINHO (VIGILANTE)* X X   
MAURÍCIO   X X 

 
* Em desvio de função - Lotado na escola como servente.   

 
6. EQUIPE TECNICO-PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA (ETPA) 
  
FUNCIONÁRIAS(OS) 1o. TURNO 2o. TURNO 3o. TURNO 4o. TURNO 
ESTER (DIRETORA) * X X X  
IRLENE (VICE-DIRETORA)   X X 
LÍLIAN (OP) X X   
MARCOS / LÍCIA (OP) ** X X   
SÍLVIA/ ROSANE (OP)***   X X 
NILZA (OE) X X   
CLEIDE (OE)   X X 
****     

 
 

* Permanece para o 4o. turno ocasionalmente ou quando se faz necessário para reuniões ou 
resolução de problemas apontados pelos funcionários do turno. 
** O orientador Marcos, que além de atuar nessa escola, também é diretor de uma escola estadual 
no município do Rio de Janeiro foi transferido no 1o. semestre de 2005, a pedido, sendo lotado em 
uma escola mais próxima de sua residência sendo substituído pela orientadora Lícia, recém-
chamada do último concurso público de 2002.   
*** A orientadora pedagógica Sílvia que atendia ao 3o. e 4o. turno em 2004 foi indicada para direção 
de uma  das escolas municipais pela nova administração do município, sendo  substituída três 
meses depois do início das aulas pela orientadora Rosane, exonerada do cargo de direção de uma 
outra escola,  pela nova administração municipal.   
**** Fazem parte também da ETPA as dirigentes de turno.  
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Escola XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
   PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
 
1- CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
 

Nossa Escola situa-se em um  bairro, onde as necessidades são muitas, podendo ser classificado 
como um bairro carente, que tem como principal problema o aterro sanitário. 

A maior parte da população não tem consciência dos prejuízos causados à saúde por esse aterro, e 
até mesmo defende a sua continuação, pois é também, a principal fonte de renda de grande parte dos 
moradores, sendo expressivo o número de pessoas que vivem do trabalho autônomo e/ou informal. 

Os serviços públicos prestados no bairro ainda necessitam ser ampliados, pois ainda há ruas não 
pavimentadas, não há água encanada, o posto médico existente não possui especialidade e número de 
médicos é insuficiente para atender a demanda. 

Quanto à parte cultural e educacional, não há muitas oportunidades.Para terem acesso a alguma 
atividade cultural, a comunidade tem que se deslocar até o centro do município ou para outros 
municípios. O número de escolas ainda não atende as necessidades, pois ainda faltam vagas para o 
2ºsegmento do ensino fundamental e no ensino médio, bem como estabelecimento de Educação Infantil 
que atenda a necessidade da comunidade, apesar da construção de uma nova Unidade de Educação 
Infantil (Creche)  e  outra de Educação infantil e 1º segmento do  Ensino Fundamental pela Rede 
Municipal de Ensino, neste  último ano.  

Parece não haver uma consciência política e de cidadania já que não acontecem movimentos da 
população com vistas à melhoria do bairro. A maior parte da comunidade internalizou a idéia de que são 
marginalizados pela sociedade e que isto é natural e até mesmo irreversível, causando uma grande 
acomodação, pouco se projetando mudanças e perspectivas de buscar alternativas de vida. 
 
2. OBJETIVOS 
2.1-GERAL 

Favorecer no educando o desenvolvimento do pensamento, da capacidade crítica construtiva, da 
habilidade de pesquisa autônoma e de valores fundamentais à condição humana (como solidariedade, 
companheirismo, respeito, etc.) tendo por base as experiências da vida e a análise do cotidiano, visando 
dar-lhe condição de construir sua própria identidade e se perceber como integrante de diferentes grupos 
sociais - família, escola, comunidade, estado, país, mundo. 
 
2.2- Específicos 
 

• Desenvolver a criticidade, a criatividade e a cidadania; 
• Perceber as diversas linguagens (oral, escrita, etc.) como meio de expressar-se e comunicar-se 

com os outros; 
• Identificar-se como parte integrante de diferentes grupos, percebendo a importância das suas 

ações no processo de transformação ou manutenção da estrutura do ambiente em que vive; 
• Perceber as diferenças culturais, étnicas e individuais como co-existentes na sociedade 

aprendendo a respeitá-las; 
•  Utilizar as informações veiculadas pelos meios de comunicação de forma crítica e consciente de 

modo a combater a ideologia de consumo; 
•  Desenvolver a capacidade de perceber os problemas e buscar possíveis soluções; 
•  Desenvolver a curiosidade e o desejo de estar em constante processo de aprendizagem; 
•  Estreitar laços com a comunidade; 
•  Investir nas inter e intra-relações. 
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3. FUNDAMENTOS DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
a) Fundamentos Filosóficos 
  O ser humano na busca de sua sobrevivência começou a viver em sociedade, estabelecendo 
relações com a natureza e com os indivíduos de seu grupo e de outros, problematizando, assim, a 
existência individual e coletiva. 
  A descoberta de soluções por parte de cada sociedade, para cada situações e desafios 
vivenciados, resultou do esforço criativo de todos que a constituíram, ou seja, da ação humana, sempre 
ligada a um momento (tempo) e a um espaço (lugar) determinado, seguindo ritmos diversos e 
modalidades variáveis, gerando o caráter social e histórico da vida humana. 
  O ser humano é, portanto, um ser social e histórico. A história reflete o modo de agir de seu 
grupo no processo de construção, manutenção e recriação das condições materiais e simbólicas 
necessárias a sua sobrevivência. 
  A transformação da realidade só será possível se considerarmos que o homem se constrói e 
chega a ser sujeito na medida em que integrado a seu contexto, reflete sobre ele e com ele se 
compromete, conscientizando-se de sua historicidade. 
  Acreditamos que um projeto teoricamente viável e eticamente justificado, que considere a 
realidade concreta é aquele que respeita a identidade individual e coletiva; constrói a solidariedade e a 
cooperação entre os seres humanos; trabalha a relação de dominação social, através de uma análise 
crítica da realidade e inviabiliza, no espaço da escola, as condições que produzem o autoritarismo, a 
evasão e a repetência, ou seja, o fracasso escolar. 
  A proposta pedagógica apresentada por esta Unidade Escolar pretende estabelecer um 
compromisso com a construção coletiva de uma sociedade justa, representando uma opção política em 
prol de uma educação democrática e de qualidade para a grande maioria da população – que é o público-
alvo da escola pública – o que expresso através dos fundamentos filosóficos e metodológicos. 
  É imprescindível que se tenha a clareza que a proposta pedagógica constitui-se em um projeto 
que só poderá ser transformado em realidade se houver comunhão entre a prática individual e coletiva 
dos educadores e da comunidade escolar. 
 
b) Fundamentos epistemológicos 
A escola é um dos espaços para a apropriação e socialização do saber institucionalizado, que não se 
constrói a partir do nada, mas de algum conhecimento anterior. É necessário que, na estimulação do 
processo de construção do conhecimento se parta do universo cultural do aluno, do seu saber 
assistemático, problematizando o próprio conhecimento, percebendo-o como uma construção contínua e 
coletiva. 
Dois eixos integradores fundamentam os argumentos supracitados: 
_ Pela via vertical: que sustenta a complexidade crescente dos conteúdos, através da construção 
progressiva dos conceitos, respeitando-se os limites dos níveis de aprendizagem dos alunos; 
 _Pela via horizontal: o tratamento metodológico comum a todos os componentes, na construção dos 
conceitos estruturantes dos diferentes conteúdos e no aproveitamento da prática social do aluno. 
 
c) Fundamentos didático-pedagógicos 
Os fundamentos didático-pedagógicos devem estar centrados nos alunos, visando a melhoria do seu 
processo de aprendizagem e de seus resultados, de modo que os discentes não só permaneçam na 
escola, mas aprendam e cheguem ao final do percurso. Os mesmos deverão ser concebidos e 
elaborados por toda a equipe de educadores da escola, sob a coordenação da equipe pedagógica e em 
colaboração com todos os agentes na vida e no funcionamento escolar. 
Reforçamos, mais uma vez, a necessidade de considerar os alunos em seu contexto real de vida. Por 
isto, é fundamental fortalecer as relações da escola com as famílias e articular as atividades escolares ao 
contexto da realidade local. 
 
4 – OPERACIONALIZAÇAÕ DO TRABALHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO 
4.1 Planejamento Anual 
a) Definição dos objetivos de cada área de conhecimento 

• Pavimentação do pátio externo da escola; 
• Obra de contenção da encosta; 
• Solicitar junto à prefeitura a construção de quadra de esportes, salas de leitura, sala de 

polivalentes; 
• Estabelecer parcerias escola/comunidade; 
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• Promover mais discussões e estudos no grupo, para que se possa aprofundar questões teóricas 
e práticas através da partilha de conhecimentos, anseios e dúvidas; 

• Garantir o funcionamento pleno da sala de leitura; 
• Oportunizar outras vivências culturais e contatos com outros grupos artísticos e esportivos, para 

que seja despertado e/ou confirmado o interesse do aluno pela cultura ao seu redor e profissões 
ligadas a essas áreas; 

• Criar formas de diminuir o calor das salas (colocação de toldos e plantação de árvores); 
• Fazer manutenção constante da iluminação da escola e dos arredores; 
• Adquirir material para recreação (bola, corda) e recreador voluntário; 
• Construir espaço coberto na entrada para espera dos alunos; 

 
b) Ações concretas para alcançar os objetivos e metas almejadas: 

• Promover espaço para atuação da comunidade escolar, objetivando a consciência sobre a 
conservação do prédio e outros aspectos da escola; 

• Agendar reuniões do Conselho Escolar para discussões de assuntos pertinentes a escola e a 
comunidade; 

• Promover atividades que integrem o grupo escolar; 
• Promover estudos e reuniões visando o crescimento do grupo, tendo em vista a construção 

pedagógica; 
• Promover a participação em eventos esportivos, musicais e dança para vivenciar essas 

atividades; 
• Divulgar e encaminhar os alunos para os cursos (SENAC, SENAI, CEI...) pré-contactados; 
• Articular com a comunidade palestras de interesse público; 
• Viabilizar visitas a teatros, museus e passeios culturais, para promover a cultura; 
• Viabilizar junto às empresas o transporte para atividades culturais; 
• Esclarecer a sociedade sobre a importância de se organizarem socialmente para reivindicação de 

melhorias no local onde vivem, através de reuniões, palestras,etc. 
• Angariar recursos financeiros para suprir a escola em suas necessidades através de festas, 

eventos e cantina; 
• Convidar os pais para participarem de alguns momentos de discussão Unidade Escolar, além da 

representação do Conselho Escolar; 
• Enviar ofício aos órgãos competentes a fim de solicitar as melhorias necessárias ao melhor 

funcionamento da escola; 
• Contatar faculdades, grupos de dança, de teatro que possam vir à escola para oferecer aos 

alunos oportunidades de vivenciar atividades culturais e desportivas; 
•  Criar um espaço onde as pessoas da comunidade que saibam trabalhos manuais possam 

ensinar a outras pessoas e da comunidade em que está inserida; 
•  Organizar um grupo de responsáveis para participar da organização dos eventos da escola. 
•  

c) LINHA METODOLÓGICA: 
Nossos alunos precisam vivenciar nas escolas situações e experiências que os possibilitem em intervir, 
buscando mudanças em sua realidade social e econômica. Sendo assim, considerando suas 
necessidades e vivências, optamos pela metodologia de projetos, que nos possibilita trabalhar com temas 
e assuntos que vão de encontro aos problemas que nos deparamos no dia-a-dia de nossa escola e da 
comunidade em que está inserida. 
 
4.2 – Processo de recuperação de aprendizagem 
Pretende-se realizar um trabalho de recuperação continuada, que deverá acontecer paralelamente às 
aulas, através da adoção do trabalho diversificado. 
 
4.3 – Calendário da unidade escolar: 
Vide anexo 3. 
 
4.4 – Plano de ação da Orientação Pedagógica:  
Objetivos: 

• Interagir e articular as ações pedagógicas desenvolvidas na escola; 
• Acompanhar e avaliar o processo ensino-aprendizagem, junto com a equipe docente, visando a 

melhoria da qualidade de ensino; 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212117/CA



 250

• Coordenar a ação pedagógica do corpo docente, articulando os três turnos da escola; 
• Viabilizar a atualização pedagógica do corpo docente através dos centros de estudos; 
• Acompanhar a execução das estratégias de recuperação paralela; 
• Minimizar a evasão do ensino noturno; 
• Construir, junto à comunidade escolar, o projeto político pedagógico. 

Ações: 
• Promover e planejar os grupos de estudos quinzenais; 
• Assessorar, contribuindo com sugestões, o planejamento de atividades quinzenais; 
• Acompanhar o cumprimento do planejamento de sala de aula; 
• Promover e coordenar a construção, junto à comunidade escolar, o projeto político pedagógico; 
• Promover a avaliação do projeto político pedagógico; 
• Planejar e realizar os conselhos de classe; 
• Oferecer subsídios para o desenvolvimento dos projetos realizados durante o ano; 
• Acompanhar, através dos grupos de estudos, o desenvolvimento dos projetos, avaliando sua 

eficácia; 
• Elaborar e acompanhar o desenvolvimento do projeto de monitoria das turmas como forma de 

auxílio na recuperação paralela; 
• Participar das reuniões de pais juntos aos professores; 
• Analisar a situação de alunos egressos de outras escolas, oficiais ou não, visando a sua 

adequação à série que forem matriculados possibilitando a sua classificação ou reclassificação; 
• Realizar avaliações nas turmas do ciclo de alfabetização para obtermos informações mais 

precisas a fim de termos subsídios para auxiliar o professor nesse processo; 
• Acompanhar o preenchimento dos relatórios descritivos dos alunos, esclarecendo eventuais 

dúvidas sobre seu conteúdo; 
• Verificar o preenchimento dos diários das turmas e os critérios para atribuição dos conceitos. 

 
4.5 – Plano de ação da orientação educacional: 
Objetivos: 

• Sensibilizar o corpo docente sobre a importância de um trabalho de equipe; 
• Promover a conscientização integradora da escola; 
• Propiciar momentos de reflexões e avaliações sobre a prática docente; 
• Integrar-se nas reuniões para facilitar a atuação junto à unidade escolar; 
• Promover discussões visando o posicionamento crítico dos profissionais da educação diante das 

propostas inovadoras buscando alternativas para o nosso fazer pedagógico; 
• Avaliar todo o processo educativo constantemente buscando novas soluções aos problemas 

encontrados; 
• Encaminhar aos outros especialistas da equipe interprofissional do DOE/SME, os alunos que 

necessitam de atendimento; 
• Participar do processo de integração Escola-Família-Comunidade; 
• Assessorar a direção (equipe) em assuntos de caráter educacional; 
• Minimizar a evasão no ensino fundamental. 

 
Ações: 

• Participar das reuniões de pais junto com o professor; 
• Planejar e realizar os conselhos de classe; 
• Assessorar, contribuindo com sugestões para os grupos de estudos quinzenais; 
• Sistematizar o processo de acompanhamento do aluno a partir de conversas informais, 

encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem assistência especial; 
• Informar e conversar com os responsáveis da importância da escola na vida do ser humano, 

mostrando-lhes a necessidade da assiduidade de seu filho na escola; 
• Conversas informais com pais e alunos que no momento necessitam de uma atenção individual; 

 
4.6 – Avaliação: 
Ao final de cada semestre, realizar reuniões para verificar se as metas, os objetivos e ações definidas no 
projeto político pedagógico estão sendo alcançados, e ao mesmo tempo, ser percebida a necessidade de 
replanejá-los. 
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ESCOLA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PROJETO  ANUAL DE TRABALHO - 2004. 

 
 
 
1. TEMA: Preservando, Cantando, Dançando... “É preciso saber viver”. 
  
Procura-se um lugar no planeta onde a vida seja sempre uma festa. Onde o homem78 não mate nem 
bicho, nem homem79 e deixe em paz as árvores na floresta. 

      Roseana Murray 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 Considerando a importância do tema meio ambiente e a visão integrada do mundo, percebemos a 
necessidade de levar cada um a identificar-se como parte integrante da natureza, entendendo os 
processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa 
em relação ao meio ambiente. 
 Tendo em vista a necessidade de uma nova postura diante das questões ambientais que se 
apresentam; questões estas originadas, principalmente,  pelo desenvolvimento econômico, avanço 
tecnológico, crescimento desordenado da população e pelas relações de consumo, a escola não pode se 
mostrar omissa, pois temos o dever de formar cidadãos, conscientes e  atuantes, capazes de modificar a 
situação em que nos encontramos, garantindo um mundo melhor para as gerações futuras.  
 É nessa perspectiva que definimos o meio ambiente como tema do nosso projeto de trabalho para 
o ano de 2004. Considerando a diversidade das  formas com as quais o ser humano apreende e 
socializa o conhecimento,  optamos por utilizar as diversas formas de linguagem como meio de estar 
desenvolvendo este tema nas práticas de ensino-aprendizagem cotidianas, buscando assim  sensibilizar 
a comunidade escolar.    
 
 
 
3. OBJETIVOS: 
• Valorizar o meio ambiente através das diversas formas de linguagem; 
• Interagir conscientemente com o meio que nos cerca; 
• Criar alternativas para o uso e reutilização dos recursos naturais; 
• Reciclar materiais de uso diário, visando preservar os recursos naturais; 
• Aprimorar uma nova consciência sobre a relação entre o ser humano e o meio; 
• Propiciar o desenvolvimento de posturas na escola, em casa e na comunidade que nos levem a 
interações construtivas justas e ambientes sustentável; 
• Observar e analisar de forma crítica as diversas situações do ponto de vista ambiental. 
• Desenvolver procedimento e valores básicos para o exercício da cidadania.  
  
 
4. ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES POR SUB –TEMAS: 
 
I - O MEIO AMBIENTE NA LITERATURA E ARTES CÊNICAS (Enfocando meio ambiente, seres vivos, 
água e higiene).   
 
Período: de 01/04 à 14/05/2004.  
Culminância: 14/05  (por turno)    
 
•  Leitura, interpretação e exploração de diferentes textos literários envolvendo o meio ambiente 
(história; poesia; quadrinhos, etc.).  
•  Exibição de filmes/desenhos envolvendo o meio ambiente e exploração; 
•  Produção de textos (coletivos e individuais) sobre o tema meio ambiente (textos narrativos, 
descritivos e dissertativos; poesia, slogans, acrósticos, etc.); 
• Produção e exploração de trabalhos ilustrativos a partir de textos, filmes, etc. 

                                                 
78 Ser Humano ou Homens e Mulheres.   
79 Ser Humano ou Homens e Mulheres.   
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•  Dramatização de texto lido ou produzido pela turma, a partir do tema meio ambiente.  
• Recriação de textos (coletiva / individual/ dupla) a partir de outros textos. 
• Estudo da biografia de escritores que trabalham abordam o meio ambiente em suas obras.  
• Exposição de trabalhos sobre os temas trabalhados (painéis, slogans, etc.) 
• Jornal Ecológico. 
• Entrevistas sobre os temas trabalhados.  
• Produção e apresentação de paródia.  
  
   
II – O MEIO AMBIENTE NAS ARTES PLÁSTICAS (Enfocando os solo, saneamento básico e lixo e 
relações de consumo) 
Período: De 17/05 a 10/07/2004.  
Culminância: 10/07 (Na Festa Julina – Horário Integral Geral) 
 
•  Exploração do tema meio ambiente a partir de estudo da obra dos pintores e/ou outros artistas 
plásticos; 
• Estudo das artes plásticas em suas diferentes formas de expressão ou estilos (Escultura, pintura, 
arte indígena, artesanato, arte rupestre, etc.).  
• Produção de textos a partir dos das formas de expressões artísticas abordadas; 
• Estudo da biografia de artistas plásticos que retratam o meio  ambiente em seus trabalhos. 
• Passeios para conhecimento e exploração de temas ambientais.  
• Releitura de abras de arte com temas ambientais. 
• Confecção de trabalhos de artes plásticas (escultura com garrafas plásticas, modelagem com 
argila, fantoche com papel machê, colagem, produção com  material reciclável, etc.) 
• Confecção de painéis com  pintura, slogans, gravuras, ilustrações de autoria dos alunos.  
• Passeata ecológica. 
• Oficina de reciclagem de material e produção de trabalhos artísticos diversos (escultura com 
garrafas plásticas,  argila,  jornal, etc.; fantoche jornal, com papel marche, colagem com sucata, etc.).  
• Exploração do tema meio ambiente a partir das músicas juninas. 
• Exploração e produção de textos e trabalhos (dobraduras, listas de palavras, frases, composições, 
paródias, recriação de histórias, a partir de temas relacionados aos festejos julinos e ao meio ambiente, 
por exemplo: livro o Balão que não queria subir, etc.).  
 
• Confecção de enfeites juninos e ornamentação da escola com os trabalhos artísticos produzidos. 
• Exibição e exploração de  vídeos.  
• Exploração conceitual sobre o corpo nas artes plásticas, bem como sobre o ser humano como 
sujeito do meio ambiente.  
• Preparação de atividades (danças, apresentações, músicas, etc.) para exibição na festa junina. 
• Realização da Festa Junina – com jogos, danças,  apresentações e exposição de trabalhos. 
 
III -  O MEIO AMBIENTE NAS MANIFESTAÇÕES POPULARES ( Enfocando o  Ser Humano, A 
Vegetação e A valorização da natureza nas culturas)  
 
Período: 02/08 à  16/09/04   
Culminância: 16/09/04 
 
• Apresentação/exploração do tema a partir de textos (Parlendas, lendas, trava-língua, provérbios, 
etc.); 
• Pesquisa e elaboração de trabalhos sobre a medicina popular; 
• Organização de horta medicinal na escola (plantação e preservação em revezamento); 
• Estudos e exploração de textos, músicas sobre as manifestações culturais e sua relação com o 
meio ambiente em seus contextos social, cultural e natural; 
• Confecção de trabalhos com uso de material reciclável (brinquedos populares, etc.) 
• Produção e apresentação de paródia  
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IV - O MEIO AMBIENTE NA MÚSICA (Enfocando o ar e a ação do ser humano sobre o meio ambiente).  
 
Período: 17/09 à  28/10/2004 
 
• Leitura, cântico, exploração de textos musicais (interpretações, fonemas, palavras-chaves, 
vocabulário, ilustrações, complementação);  
• Produção e apresentação de paródias. 
• Apresentação músicas sobre o tema (Existentes ou compostas pela turma) 
• Exploração do ritmo e da rima a partir de músicas; 
• Confecção de instrumentos musicais com  material reciclável;  
• Exploração de ritmo (compasso, cadência), a partir dos instrumentos confeccionados e das 
músicas trabalhadas; 
• Exploração dos estilos musicais (MPB, samba, sertanejo, forró, clássica, etc.) 
• Apresentação de outros conteúdos  disciplinares ( de Língua Portuguesa, matemática, história, 
geografia) a partir dos temas abordados e trabalhos elaborados;  
 
 
29/10  à  18/11/04 – Revisão de conteúdos através das diferentes formas de expressão trabalhadas e 
ampliação e fixação das  atividades para  a  Mostra de Talentos a ser realizada em 18/11/2004.   
 
 
6. CULMINÂNCIA: 
I - O MEIO AMBIENTE NA LITERATURA E ARTES CÊNICAS 
Período: de 01/04 à 14/05/2004.  
Culminância: 14/05  (por turno)   
  
 
II – O MEIO AMBIENTE NAS ARTES PLÁSTICAS 
 
Período: De 17/05 a 18/06 
Culminância: 10/07 ( Geral) – Festas Julinas 
 
ATIVIDADES: 
- Festa Julina com Barracas, apresentação de danças, mostra  e exposição dos trabalhos 
confeccionados; 
 
 
III - MEIO AMBIENTE NAS MANIFESTAÇÕES POPULARES 
 
Período:  08/08 à  16/09/04   
Culminância: 16/09/2004 
 
ATIVIDADES: 
 
- Mostra Cultural: 
- Exposição dos trabalhos confeccionados; 
- Apresentações.  
 
IV - O MEIO AMBIENTE NA MÚSICA 
 
Período: 17/09 à  28/10/2004 
Culminância: 28/10/04 
Atividades: 
Festa da Primavera 
• Festival Musical (cantigas, músicas populares, paródias, jogral cantado) 
• Exposição dos instrumentos e materiais produzidos. 
• Desfile com fundo musical.  
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CULMINÂNCIA FINAL – 18/11/204 -  Mostra de Talentos – Apresentação de trabalhos já realizados e de 
novas atividades sobre o tema do Projeto.  
 
7. AVALIAÇÃO 
• Reuniões  periódicas de avaliação do desenvolvimento e resultados das atividades propostas. 
• Acompanhamento do desenvolvimento das ações propostas e da aprendizagem dos (as) 
alunos(as).  
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ESCOLA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
PROJETO  ANUAL DE TRABALHO - 2005. 

 
O aprendiz é um viajante que se detém o tempo que for 
necessário nos lugares de seu interesse, que desfruta do 
encontro inesperado e que se sente atraído mais pela 
intensidade da experiência do que pela quantidade de 
postais que acumula.  
(Hernández)   

 
1. TÍTULO: “BRASIL, MOSTRA A TUA CARA!” 
 
2. EIXO TEMÁTICO: OS SUJEITOS,  AS EXPRESSÕES E OS VALORES 

 
3.  JUSTIFICATIVA 
 Considerando a realidade da diversidade cultural da comunidade onde está inserida nossa 
escola que, a exemplo da sociedade brasileira, apresenta uma riqueza plural em relação aos 
costumes, religiosidade, origem regional, etnia, gênero, fases geracionais, entre outros, entendemos 
que cabe também a escola estar valorizando esses aspectos plurais, como forma de potencializar o 
aluno em formação para uma vivência digna como cidadão de direitos e deveres.  

Tendo também como base o encaminhamento da legislação em relação ao respeito a essa 
diversidade (LDB, PCNs, ECA), bem como o Projeto  Político Pedagógico da Unidade Escolar e 
principalmente  a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Duque de Caxias, elaborada com 
nossa participação e que  estabelece a Pluralidade Cultural como um dos três eixos norteadores do 
Currículo Escolar, percebemos a importância do desdobramento desse tema no contexto micro da 
escola.  

Assim, nós educadoras da E.M.Jardim Gramacho, os propomos a desenvolver o  Projeto 
“BRASIL, MOSTRA A TUA CARA!”, enfocando o tema “Sujeitos, expressões e valores da 
diversidade brasileira”, no decorrer do ano letivo de 2005.  
 
 

4. OBJETIVOS: 
• Valorizar o aluno enquanto sujeito social, reconhecendo e respeitando sua origem (social, 

regional e  étnica), sua história, suas características diversas. 
• Motivar  aluno a se reconhecer como sujeito integrante e atuante da sociedade, produtor de 

cultura e transformador do meio a partir da convivência ética nos grupos sociais dos quais faz 
parte (família, escola, comunidade). 

• Favorecer no aluno o aprimoramento da consciência sobre a relação  entre os seres humanos e 
destes com o meio ambiente. 

• Promover o desenvolvimento de posturas justas, de respeito às diferenças e ao meio ambiente e 
de  formação para o exercício da cidadania plena.  

• Promover a socialização, integração e exercício da solidariedade nos alunos entre si e para com 
outras pessoas;  

• Realizar atividades de reciclagem de materiais de uso diário visando preservar os recursos 
naturais; 

• Promover atividades de  contextualização e produção textual envolvendo os temas propostos e 
as áreas curriculares.   

• Observar e analisar de forma crítica as diversas situações do ponto de vista do respeito às 
diferenças.  

• Desenvolver procedimento e valores básicos para o exercício da cidadania.  
  
 
5. AÇÕES:  

 
1º SUB -TEMA – “SOU BRASILEIRO E NÃO DESISTO NUNCA” – Ênfase nas identidades e  
auto-estima do povo brasileiro. 
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PERÍODO: 14/02/05 A 28/04/2005 
Culminância: 28/04/2005 (Por turno)    
 
• Aplicação de dinâmicas de apresentação e socialização (Teia de aranha, cordel de gestos, 

carrossel de qualidades, músicas com gestos; entre outras).  
• Elaboração  de Mural da Infância e Adolescência  dos Funcionários para exploração com os 

alunos (as) durante e após o passeio de conhecimento dos espaços e pessoas da escola. 
• Passeio de apresentação das dependências e funcionários (as) da escola com produção de 

relatório coletivo após o mesmo. 
• Observação e comentários coletivos sobre o mural de fotografias da escola.   
• Elaboração das regras de convivência a serem praticadas na sala de aula e na escola.  
• Exploração dos dados pessoais dos alunos/da turma: 
- Trabalho com crachás, fichas de dados pessoais. 
- Auto-retrato e escrita  ou tentativa de escrita do nome. 
- Exploração de documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade, etc. para 

socialização de informações sobre  os alunos (trabalhar a importância, estrutura e 
informações desses documentos).  

- Pesquisa sobre a origem do nome, narrativa de vida, fases (acontecimentos marcantes, etc). 
- Entrevistas aos responsáveis e/ou entrevistas à pessoas idosas sobre a cultura e os 

costumes de seu tempo de juventude.  
- Elaboração de livro da vida e de linha do tempo pelos alunos(as).  
 
• Pesquisa sobre a história da família (origem regionais dos pais, avós, etc.) - Trabalhar a 

diversidade de costumes, características, nomes dos lugares, distância, localização no 
mapa, etc. 

• Produção e exibição de vídeo sobre a história de vida dos alunos e alunas, enfatizando a 
diversidade de características, vivências, origens regionais, etc.  

• Elaboração de modelo de certidão de nascimento e carteira de identidade, árvore de 
composição da turma, etc. para valorização e fortalecimento da auto-estima dos (as) 
estudantes.  

• Criação de acervo  com  fichas de leitura, com textos e  imagens diversificadas.  
• Exploração de propagandas da campanha publicitária “Sou Brasileiro e não desisto nunca”.  
• Exploração e produção a partir da propaganda “Onde você guarda seu   preconceito?” 
• Exploração de músicas relacionadas às identidades brasileiras (Para Todos, de  Chico 

Buarque; Loirinha Bombril e Uma Brasileira, de Paralamas do Sucesso; Brasil, mostra tua 
Cara, de Cazuza; Aquarela Brasileira; CD de Sambas enredo de 2000; Admirável gado novo 
e cidadão, de Zé Ramalho; Como nossos pais, de Belchior; Romaria, de Renato Teixeira; 
País Tropical, de Jorge Ben Jor. .  

• Leitura, declamação, exploração de textos poéticos sobre o Brasil e os brasileiros.  
• Exploração, cântico e valorização  do Hino Nacional Brasileiro.  
• Produção gráfica (desenho e escrita) a partir dos textos musicais, poéticos e narrativos 

trabalhados.  
• Realização de trabalhos com recorte e colagem de gravuras de pessoas de diferentes 

características.  
• Dramatização e paródia envolvendo os temas trabalhos. 
• Exibição e exploração de vídeos envolvendo os temas trabalhados. 
• Estudo e elaboração de biografias. 
• Campanha de incentivo à organização  da sala de aula.  
• Sarau  com poesias sobre os temas propostos, produzidas pelos (as) alunos (as).  

 
 

OBSERVAÇÃO: 
A apresentação e exploração dos conteúdos programáticos das diferentes áreas curriculares 

devem ser realizadas  a partir dessas ações propostas pelo grupo de professoras da Unidade 
Escolar,  o que não impede que a professora crie outras ações relacionadas com o projeto 
proposto para tais fins.    
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2º SUBTEMA – “GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA” – Ênfase nas riquezas naturais. 
 
PERÍODO: 02/05/05 A 11/07/2005 
Culminância: 11/07/2005    

 
•  Exibição e exploração de vídeos, gravuras, textos jornalísticos, literários, musicais, poéticos, 

narrativos, etc. sobre as riquezas naturais; (Ex. músicas: Cio da Terra, de Milton 
Nascimento; Planeta Água, de Guilherme Arantes; Tudo azul, de Bia Bedran; etc. ) 

• Confecção de cartazes e placas (slogans) sobre preservação do meio ambiente e suas 
riquezas naturais; 

• Passeata ecológica para observação das riquezas ambientais e incentivo à consciência 
ecológica, com exploração posterior sob a forma de relatos, relatórios, etc.  

• Exploração  e produção de trabalhos (dobraduras; jograis, repentes, etc.) a partir de temas 
relacionados às riquezas naturais e aos festejos juninos. Ex. Livro “ O Balão que não queria 
subir”.  

• Elaboração de mural ou painel ecológico.  
• Construção de maquetes, brinquedos, jogos e objetos com materiais recicláveis; 
•  Produção de textos (coletivos e individuais) sobre o tema proposto (listas de palavras, 

frases, textos narrativos, descritivos e dissertativos; poesia, slogans, acrósticos, etc.); 
• Produção e exploração de trabalhos ilustrativos a partir de textos, filmes, etc. 
• Passeio  - Parque Ambiental.  
•  Dramatização de texto lido ou produzido pela turma, a partir do tema  Riquezas Naturais.  
• Recriação de textos (coletiva / individual/ dupla) a partir de outros textos. 

  
  
 
3º SUBTEMA – “NOSSAS RIQUEZAS  CULTURAIS – Ênfase na produção cultural regional. 
 
PERÍODO: 01/08/05 A 11/11/2005 
Culminância: 11/11/2005 (Por turno) 

 
- Pesquisa  sobre a origem regional das famílias dos educandos;  
- Exploração das características e da localização desses lugares, nos seus aspectos culturais, 

socais, históricos e geográficos, a partir de pesquisa e utilização de mapas. 
- Seminários para apresentação das pesquisas para os colegas de turma ou de outra turma.   
- Pesquisa sobre os aspectos culturais, socais, históricos e geográficos das regiões 

brasileiras, por turmas: 
 

& Turnos diurnos:  

Região Norte – 2 turmas / Nordeste – 2 turmas / Sudeste – 2 turmas / Sul – 2 turmas  /  Centro-
Oeste – 1 turma. 
& Turno Noturno – Cada turma escolhe uma região para trabalhar (considerar a predominância 
da origem regional familiar da turma). 
-  Elaboração de cardápio típico de cada região (Semana das “Merendas do Brasil”).  
- Promoção  de  discussões, debates, palestras, etc. a partir de visitas a Museus, exibição de 

vídeos, cânticos e exploração de músicas regionais.  
- Organização  de Feira Cultural para apresentação  do resultado do trabalho por turmas 

(Manifestações Culturais, aspectos sociais, históricos, geográficos).   
 
DATA DA FEIRA CULTURAL:  NA CULMINÂNCIA DO PROJETO – 11/11/2005.  

 
6. AVALIAÇÃO 

• Reuniões periódicas de avaliação do desenvolvimento e resultados das atividades 
propostas. 

• Acompanhamento do desenvolvimento das ações propostas e da aprendizagem dos (as) 
alunos (as).  
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