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E os camburão o que são? 
 

Negreiros a retraficar! 

Favela ainda é senzala, Jão, 

bomba relógio prestes a estourar. 
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RESUMO 

 

ARAÚJO, Ingrid Beatriz Gomes. O Ensino da História das Favelas: O Complexo do 

Alemão através da Literatura de Cordel – Reflexões e Sugestões Pedagógicas. 2018. 

82f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) 

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 

de Janeiro, 2018. 

 

 

Este trabalho faz reflexões acerca de estratégias aliadas no processo de ensino-

aprendizagem de jovens oriundos de favelas cariocas, mais especificamente do 

Complexo do Alemão, a partir do diálogo com grandes autores da área na busca de uma 

educação verdadeiramente emancipadora que prepare o educando para o efetivo 

exercício da cidadania e que colabore para que este entenda sua origem, seu lugar e seu 

papel dentro da sociedade em que vive. Visa-se entender os processos históricos de 

formação e organização da sociedade brasileira para que seja possível uma compreensão 

de suas nuances e complexidades a fim de que se possa transformá-las. As reflexões 

aqui presentes também têm como objetivo divulgar a história do Complexo do Alemão 

e fornecer dados para que outras atividades e projetos sejam elaborados a partir desse 

tema, aguçando, assim, a criatividade do professor-leitor. Além disto, são feitas 

sugestões para a elaboração de propostas pedagógicas com base na leitura de dois 

Cordéis: Apocalipse no Complexo do Alemão e Dico e a Invasão do Alemão.  

 

Palavras-chave: Complexo do Alemão. Descolonização. Currículo. Interculturalidade. 

Literatura de Cordel. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o Ensino da História das 

Favelas na Educação Básica e dar sugestões para a elaboração de propostas pedagógicas 

a partir da utilização de cordéis, mais especificadamente, os cordéis produzidos por José 

Franklin, morador do Complexo do Alemão.  Nosso foco é o ensino da história das 

favelas para favelados, mas acreditamos que educandos oriundos de outras realidades 

também precisam entrar em contato com esse conhecimento, pois este está 

intrinsecamente ligado à história da cidade, do estado e do país, bem como da nossa 

sociedade.  

Optamos por esse recorte, pois é notório no chão da escola e recorrente na 

literatura especializada o fato de que essa instituição não contempla a realidade de seu 

alunado. Ao se tratar das escolas situadas nas favelas e do próprio alunado favelado, de 

maioria negra e nordestina, este fator é ainda mais incisivo.  Segundo Regina Leite 

Garcia (1995, p.153), “a enorme indisciplina nas escolas, principalmente as de periferia, 

seria uma forma de resistência a essa instituição que quer domar corpos e falares 

outros”. Escola essa que nega a vivência do educando enquanto lhes impõe hábitos e 

visões de mundo que não lhes pertencem, invisibilizando e menosprezando o cotidiano 

real de seu público alvo.  

Esta, infelizmente, é uma realidade que abrange os mais variados tipos de 

escolas, seja particular ou pública, da elite ou da periferia. Como o sistema vigente 

nestas é aquele produzido e difundido pela elite, percebemos nele uma distância ainda 

maior em relação aos alunos oriundos das classes mais baixas da sociedade. O discurso 

e as práticas que chegam até as salas de aula estão carregados de preconceitos e 

estereótipos em relação a esses jovens e ao seu local de pertencimento. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004) explicitam esse fato no 

trecho em que declaram que as formas de discriminação de qualquer natureza não 

nascem nas escolas, porém o racismo, as desigualdades e as discriminações correntes na 

sociedade perpassam por esta.  

Com o objetivo de romper com essas desigualdades e discriminações em espaço 

escolar, temos como aliada a Lei 10.639 que nos embasa na elaboração de um processo 

pedagógico que busque educar cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial e 
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a construir uma nação verdadeiramente democrática. Este ainda é um grande desafio da 

educação brasileira e trabalhar para superá-lo deve ser tarefa de todo educador 

comprometido com os valores democráticos e com uma educação que vise à formação 

do sujeito para o efetivo exercício da cidadania. 

Para tanto, utilizamos como metodologia o diálogo com autores como Paulo 

Freire (*1921\ †1997) e sua Pedagogia da Autonomia (2013) em busca de uma 

Educação como Prática da Liberdade (2014); Vera Maria Candau e suas afirmações a 

cerca da Educação Intercultural (2014); Tomaz Tadeu da Silva, que colabora com seus 

Documentos de Identidade (2015) para pensarmos Currículo e Marília Freitas de 

Campos Pires (1998) para nos questionarmos quanto aos conceitos a cerca da 

Interdisciplinaridade, enquanto pensamos descolonização do pensamento brasileiro com 

Luiz Rufino (2014) e Afrocentricidade com Elisa Larkin Nascimento (2009). 

Refletimos a cerca desses e de outros conceitos em busca de ferramentas que nos 

embasem na produção de propostas pedagógicas que tenham como ponto de partida a 

História do Complexo do Alemão a partir de uma perspectiva intercultural, lançando 

mão das disciplinas escolares de maneira interdisciplinar, superando as divisões 

estanques no tempo escolar, ou seja, a falta de correlação entre os objetos de estudo de 

cada disciplina, bem como a análise crua de seus conteúdos.  

Refletimos, também, sobre reelaboração das escolhas curriculares e sobre a 

percepção de sua importância no processo de formação do sentimento de pertencimento 

e de valorização para com o local de origem do educando. A busca pela descolonização 

do pensamento nos orienta no sentido de pensarmos estratégias que permitam a 

superação do mito da democracia racial e suas influências em nossas relações 

interpessoais; Já o conceito de afrocentricidade nos permite revisarmos as cosmovisões 

e os pontos de vistas que estamos oferecendo aos alunos a fim de contribuirmos de 

maneira diversificada para a construção de seu senso crítico. 

Ao contar a História do Complexo do Alemão, a fim de aguçar a criatividade do 

leitor, ampliando as possibilidades de seu próprio processo de produção pedagógica, 

sugerimos brevemente conceitos de algumas disciplinas que podem ser abordados a 

partir do tema. Oferecemos essas ideias com o intuito de que o professor-leitor entenda 

a lógica que está sendo sugerida para a elaboração de atividades que se proponham a 

aguçar a autoestima e a criticidade do público-alvo oriundo de favelas.  
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Ao analisarmos brevemente dois cordéis de José Franklin intitulados Apocalipse 

no Complexo do Alemão e Dico e a Invasão do Alemão, sugerimos a construção de 

propostas pedagógicas que ensinem a história do Complexo do Alemão para alunos 

moradores do território, com a duração de dois trimestres, ou até mesmo de um ano. A 

duração da proposta vai depender da participação e da adesão de toda a unidade escolar.  

A educação é um ato de amor e, por isso, exige coragem! Não pode temer o 

debate, o diálogo e o enfrentamento das problemáticas, tanto da atualidade como do 

passado. Por isso, é de indubitável importância que se desaliene o processo pedagógico  

...para educar cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial 

(descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de 

asiáticos) para interagirem na construção de uma nação democrática, em que 

todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 

valorizada. (BRASÍLIA, 2004. Pág. 10)  

Na busca desse objetivo, se faz necessária uma prática pedagógica que utilize a história 

da população-público-alvo e sua participação na constituição do povo brasileiro como 

ponto de partida para a valorização de seus meios\processos de construção do 

conhecimento. Este é o objetivo do presente trabalho. 

2 REFLEXÕES TEÓRICAS 

2.1 Apresentação da situação- problema 

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Data Favela com suporte da Central Única 

das Favelas (CUFA), as favelas do Rio formariam o sétimo maior município do Brasil. Com 

dois milhões de moradores, formariam uma população maior do que as capitais Manaus, 

Recife, Curitiba e Porto Alegre. Destes, 3% não são instruídos e 27% possuem o ensino 

médio completo.  A pesquisa aponta que 1% dos entrevistados completaram a faculdade e 

que 4% possuem ensino superior incompleto.  

Segundo dados coletados pelo Instituto Data Popular, 12 milhões de pessoas vivem 

atualmente em favelas em todo o país, o que corresponderia ao tamanho da população do 

Rio Grande do Sul, quinto maior estado do Brasil. No total, 67% dos moradores das 

comunidades são negros, 42% dos lares são chefiados por mulheres e 52% já passaram 

fome. Segundo o IBGE, 86,9% dos moradores de favelas estudam em creches ou escolas 

públicas, mas apenas 1,6% deles teriam completado o ensino superior em 2010. O que 

acontece durante os anos escolares que levam tão poucos alunos moradores de favela a 



13 
 

se formarem nas universidades? Um dos grandes fatores apontados como influência 

para esse resultado é a evasão escolar.  

A partir de levantamento da Casa Fluminense, rede de construção coletiva de 

políticas e ações públicas por um Rio mais justo, baseada em dados do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o índice médio de crianças e 

adolescentes em idade escolar fora das salas de aula nas cinco maiores favelas cariocas 

é de 10,3%, enquanto a taxa em todo o município fica na média de 3%. Nesse ranking, 

estão Rocinha (17,1%), Jacarezinho (14,5%), Maré (7,7%), Cidade de Deus (6,3%) e 

Alemão (6,1%). A maioria dos casos de evasão escolar acontece a partir dos 10 anos. 

Mas a idade mais crítica de adolescentes que largam a escola é a partir dos 14 anos, 

momento em que o cérebro do adolescente está reformulando suas sinapses e se 

preparando, definitivamente, para a fase adulta. Logo, este é o momento de maior 

tensão entre o que foi aprendido com a família e com a escola em relação ao que o 

mundo apresenta como alternativa. 

 O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – BRASIL, 1990) 

institui que os mesmos têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O 

artigo 58 ainda declara que no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 

artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. (BRASIL, 

1990) Porém é notável a dificuldade das escolas brasileiras em cumprir este artigo e 

torná-lo uma realidade em seu cotidiano. Esta dificuldade é ainda mais acentuada nos 

territórios favelados, de maioria negra. 

 Como Luiz Rufino nos ajuda a pensar, a escola do século XXI herdou uma 

orientação racional e cientificista do século anterior. Ou seja, os intelectuais que 

elaboraram os conceitos, que hoje norteiam os ensinamentos escolares, foram europeus 

e seus descendentes que muitas vezes se formavam em seu continente de origem e para 

cá retornavam com um olhar treinado a partir de perspectivas eurocêntricas e, a partir 

deste, formulavam suas análises sobre a sociedade brasileira. O que fugia ao padrão 

europeu era tido como incivilizado, considerado crendice e barbaridade carente de 

domesticação ou conversão. A escola da atualidade procura disseminar ainda hoje essa 

visão de mundo, se distanciando e invisibilizando o alunado oriundo dos outros povos 

que também nos constituem como nação. 
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2.2 O Mito da Democracia Racial 

 Os intelectuais da modernidade (século XVI - XX) se debruçaram sobre o 

objetivo de criar um ideal de nacionalidade que unisse esses três povos, pretos, brancos 

e índios, constituindo, assim, uma unidade nacional que nos apresentaria para o mundo, 

principalmente para o continente europeu que vivia seu momento de expansão pelo 

globo. O resultado dessa produção foi o mito da democracia racial que até hoje norteia a 

escolha do currículo e a elaboração das práticas pedagógicas em ambiente escolar. 

Criado em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) é um dos 

principais responsáveis pela criação desse mito. Segundo Manoel Luís Salgado 

Guimarães, em seu texto Nação e Civilização nos Trópicos (1988), para esta instituição, 

a Nação Brasileira seria a continuadora de uma certa tarefa civilizadora iniciada pela 

colonização portuguesa. Ao selecionar nossa historiografia, o IHGB, definiu aqueles 

que ficariam excluídos deste projeto por não serem portadores dessa noção de 

civilização, os negros e os índios.  

 O Programa de Ação do Movimento Negro Unificado (MNU) aprovado em seu 

IIIº Congresso Nacional, realizado em 1982 discursa brilhantemente acerca desse mito 

quando afirmam que desde pequenos somos acostumados com a ideia de que no Brasil 

não há racismo e que vivemos em uma harmonia de raças em que há a oferta 

oportunidades a negros e a brancos compondo, assim, uma democracia racial. 

Acrescentam ainda que muitos aceitam que a miscigenação tenha sido um meio de 

impedir a discriminação racial e o preconceito, pois casamentos entre brancos e negros 

gerariam os mulatos e os morenos, o que, segundo o movimento, esvaziaria os dois 

pólos: negros e brancos. (MNU, 1982) 

 Acreditamos que o MNU, ao falar sobre o esvaziamento dos dois pólos, de 

negros e brancos, se refere ao esvaziamento cultural que se observa no povo brasileiro 

num geral. Os descendentes de europeus (Branquitude), ao imporem a sua cultura como 

dominante, acabam por criar uma realidade na qual não conseguem dialogar 

eficazmente com o todo da população, gerando uma não compreensão ou compreensão 

parcial dos valores e códigos sociais hegemônicos, como a escrita e a interpretação de 

textos ou a lógica científica, pela qual observamos um crescente descaso em nossa 

sociedade, bem como os casos de analfabetismo e analfabetismo funcional, dentre 

tantos outros exemplos.   
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 O povo negro (Negritude) que, através da opressão de raça e classe, percebe-se 

sem orgulho de suas origens e sem referência sobre as mesmas, a partir de uma 

imposição de valores e cosmovisões que não contemplam sua subjetividade, fica 

ideologicamente vulnerável a todos os tipos de imposições, manipulações e conversões, 

como a dificuldade de inserção e participação no jogo democrático, a disponibilidade de 

ser usada como massa de manobra por políticos em troca de pequenos favores e o alto e 

ainda crescente número de negros convertidos às religiões neopetencostais que 

rechaçam e endemonizam as religiões e as culturas de seus próprios ancestrais em troca 

de religiões, costumes e pontos de vistas euro-brugueses-ocidentais como esses, que se 

intensificaram com o resultado das também numerosas e crescentes políticas de abertura 

ao mercado americano, fazendo com que a lógica do mercado, a do lucro, chegasse até 

as mais variadas instituições e relações em nossa sociedade, guiando as medidas e as 

políticas públicas, bem como as relações intersociais (instituições X pessoas) e 

interpessoais (pessoas X pessoas). 

O termo Negritude é mais difundido e comumente utilizado na fala cotidiana e 

científica.  Munanga (1988) discorre a cerca desse conceito em seu texto NEGRITUDE 

– Usos e Sentidos. Para ele as várias definições de negritude acabam por percorrer dois 

caminhos diferentes, um mítico e um ideológico. O primeiro busca recuperar o passado 

do negro antes da colonização, seu pensamento e formas de ver o mundo, com vistas à 

reconstrução das origens africanas perturbadas pela intervenção ocidental. O segundo 

propõe uma série de ações e um modo de ser negro em contra ponto ao branco, trazendo 

respostas a situações históricas, psicológicas e outras, comuns a todos os negros 

colonizados. 

 Já o termo Branquitude é pouquíssimo usado e conhecido em nossa literatura. Já 

em nossa fala cotidiana ele é praticamente inexistente. Maria Aparecida Silva Bento 

considera a Branquitude como a guardiã silenciosa dos privilégios de nossa sociedade. 

Ela aponta como características principais desse grupo o medo do outro e o narcisismo.  

Para a autora: 

Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar 

ocupado pelo branco na história do Brasil. Este silêncio e cegueira permitem 

não prestar contas, não compensar, não indenizar os negros: no final das 

contas, são interesses econômicos em jogo. (BENTO, 2009. Pág. 27) 

Pautar o lugar histórico do branco em nossa sociedade e marcá-los enquanto um grupo 

racial é fundamental no processo de reconhecimento de seus privilégios. Este seria o 
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primeiro passo para que entendam a necessidade de abrir mão destes para que haja 

equidade em sua distribuição. Somente assim poderemos construir uma sociedade 

igualitária e democrática. 

Os Indígenas, por sua vez, observam-se em permanente situação de sítio, com a 

perda de terras e construções que degradam o meio-ambiente. Os Ameríndios, 

praticamente invisíveis no processo democrático, têm sua cultura folclorizada pela 

escola que invisibiliza as discussões pertinentes a sua atual situação, sua crescente perda 

de direitos e seus meios de resistência. 

 Com sua cultura apagada do cenário de valorização nacional e com políticas de 

afirmação, proteção e garantia de seus direitos cada vez mais frágeis, também ficam 

vulneráveis a conversões cristãs que ocorrem desde 1500 e ainda hoje são crescentes. 

Isso faz com que os jovens cada vez mais se insiram na lógica e na cultura imposta, 

abandonando seus hábitos, costumes, crenças, cosmovisões e, muitas vezes, acabando 

por abandonar suas aldeias de origem em busca de uma melhor qualidade de vida ou, 

mesmo permanecendo, acabam por incorporar em sua vida cotidiana as lógicas impostas 

pela burguesia européia. Todo esse processo põe em risco a preservação da cultura 

indígena do Brasil que se apresenta, assim, em risco de desaparecimento. 

Segundo relatório sobre o desenvolvimento humano no Brasil, produzido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e divulgado pela ONU 

em 2005, quanto mais se avança rumo ao topo das hierarquias de poder, mais a 

sociedade brasileira se torna branca. Ainda segundo esta pesquisa, a renda média dos 

brasileiros negros em 2000 foi de R$ 162,75, menos de metade dos R$ 341,71, em 

valores corrigidos, que os brancos ganhavam em 1980; cerca de 64,1% dos pobres 

brasileiros são negros; a taxa de desemprego da população negra foi, na média, 23% 

maior do que o índice de brancos sem emprego entre 1992 e 2003; a taxa de 

analfabetismo dos negros em 2000 era maior que a dos brancos em 1980 e negros com 

diploma universitário nesse mesmo ano (2,7%) era menor do que o de brancos em 1960 

(3%), corroborando o que qualquer transeunte consegue observar ao caminhar pelas 

cidades brasileiras, que a democracia racial no Brasil não passa de um mito. 

Carlos Lopes (2005), editor chefe do relatório final produzido pela pesquisa, 

afirma que o racismo brasileiro, há muitos séculos, coloca a população em situação de 

flagrante desigualdade em todas as dimensões pesquisadas. Ele afirma ainda que essa 
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situação não será solucionada sem a ação conjunta entre Estado e Sociedade a partir da 

implementação de ações afirmativas e políticas que contemplem a diversidade cultural. 

2.3 A Lei 10.639 

Neste sentido, visando à efetivação dessas políticas e ações afirmativas, a Lei 

10.639, é assinada em 2003, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, alterando a LDB, 

nº 9.394/96, tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana 

e indígena em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o 

ensino médio.  

Como importante aliada na garantia do cumprimento do ECA e de outros 

documentos legisladores da educação como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), A Lei. 

10.639 foi promulgada dois anos antes da divulgação do relatório do Pnud pela Onu, 

mas até hoje ela não se tornou realidade no chão da escola brasileira. Seja por falta de 

interesse ou informação por parte do professor, por falta de incentivo por parte da 

instituição ou até mesmo por boicote da mesma, muitas vezes os temas referentes às 

questões dos afro-brasileiros e ameríndios ficam restritos às suas datas comemorativas e 

ao ensino tradicional que invisibiliza seus pontos de vista, reproduzindo estereótipos e 

preconceitos. Para Patrícia Pereira, assessora de igualdade racial e diversidades na 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, abordar políticas de quem envolvam 

diversidades, seja de raça, classe ou gênero, é sempre algo sensível, pois mexe com os 

estereótipos e preconceitos construídos socialmente (2018). 

Resultado de reivindicações históricas do movimento negro, a Lei 10.639 traz 

consigo As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana instituída pelo 

Conselho Nacional de Educação que orienta as escolas brasileiras na elaboração de 

práticas pedagógicas que visem à superação do racismo na sociedade, de modo geral, e 

na escola, de modo específico, com o objetivo de construir representações positivas dos 

afro-brasileiros e ameríndios, respeitando a diversidade como parte da formação cidadã. 

 Nilma Lino Gomes (2010), ao refletir sobre os desafios colocados na 

implementação desta lei, conclui que o Brasil, sendo uma nação multirracial e 

pluricultural, não pode mais continuar a pensar democracia e cidadania sem considerar a 

diversidade e o tratamento desigual historicamente imposto aos diferentes grupos 
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sociais e étnico-raciais. Como bem está salientado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais: 

[...]combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial e 

empreender a reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas 

exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não 

nascem nela, porém o racismo, as desigualdades e as discriminações 

correntes na sociedade perpassam por esta. (BRASIL, 2004. Pág.14) 

 Sendo assim, é de indubitável importância que o processo pedagógico busque 

educar cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial para interagirem na 

construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos 

garantidos e sua identidade valorizada (MEC, 2004). Aproximando, como relata Gomes 

(2010), a democracia das vivências concretas dos diferentes sujeitos sociais e de sua luta 

pela construção da igualdade social que incorpore e politize a diversidade.  

Este ainda se coloca como um grande desafio da educação brasileira e trabalhar 

para superá-lo deve ser tarefa de todo educador comprometido com os valores 

democráticos e com uma educação que vise à formação do sujeito para o efetivo 

exercício da cidadania. Para tanto, fazem-se necessárias, ainda segundo Gomes (2010), 

a superação de valores preconceituosos e uma visão de identidade que compreenda esta 

como uma construção social, cultural e política, povoada de ambiguidades e conflitos, 

não como algo estanque e imutável. 

Luiz Rufino explicita bem esse conceito de identidade quando nos convida a 

refletir a partir de uma Pedagogia da Encruzilhada que traz o movimento e o 

dinamismo como uma premissa para a lógica presente na sala de aula, na didática, nas 

propostas e no currículo. Ao fazer uma referência à encruzilhada, local de moradia e 

trabalho de Exu, orixá africano e entidade brasileira, o autor evoca seu significado e 

sentido para pensarmos o fazer escolar com o propósito de dar voz aos pontos de vista e 

às cosmovisões não hegemônicas da sociedade brasileira. 

2.4 Descolonização do Pensamento Brasileiro 

Ao refletir sobre a Lei 10.639, Gomes (2010) faz o seguinte relato sobre como 

são abordados os temas e as questões referentes aos afro-brasileiros e africanos nas 

escolas da educação básica no Brasil: 

Ainda quando se fala em África na escola e até mesmo no campo da pesquisa 

acadêmica, reporta-se mais ao escravismo e ao processo de escravidão. 

Passemos em revista a forma como aprendemos a ver a África e os africanos 

escravizados em nossa trajetória escolar. Somos ainda a geração adulta que, 
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durante a infância, teve contato com a imagem do africano e seus 

descendentes no Brasil mediante as representações dos pintores Jean-Baptiste 

Debret e Johann Moritz Rugendas sobre o Brasil do século XIX e seus 

costumes. Africanos escravizados recebendo castigos, crianças negras 

brincando aos pés de senhores e senhoras, os instrumentos de tortura, o 

pelourinho, o navio negreiro, os escravos de ganho e algumas danças típicas 

são as imagens mais comuns que povoam a nossa mente e ajudam a forjar o 

imaginário sobre nossa ancestralidade negra e africana.                                                  

(GOMES, 2010. Pág.75) 

Essas imagens estão presentes nos livros didáticos, nos valores e nos estereótipos 

transmitidos em sala de aula pelo profissional da educação, bem como pela instituição 

num geral. Valores esses, advindos dos bacharéis e dos doutores formados na Europa e 

cujas ideias eram amplamente discutidas dentre e por cidadãos, mormente analfabetos, 

nos arredores dos nossos subúrbios como se fosse Paris.  

Tendo como objetivo uma escola que aborde as questões dos afro-brasileiros, 

africanos e seus decentes a partir de uma perspectiva que acentue e valorize a história de 

riqueza, luta e resistência desses povos, Luiz Rufino evoca a imagem de Exu como 

maneira de pensarmos as relações entre tempo-espaço e as significações produzidas pela 

movimentação das populações negras. 

Como nossa ideia de nação brasileira foi criada de cima para baixo, a partir das 

análises de uma elite e do direcionamento das massas, faltou-nos, como povo, a 

sabedoria democrática inerente a este quando faz sua sociedade com as próprias mãos. 

Objetivando formas mais autênticas e humanas para o povo brasileiro, se faz necessária 

a descolonização de nosso pensamento, de nossa lógica de raciocínio e de nossas formas 

de observar e analisar o mundo. Para Luiz Rufino, 

[...] Exu incorpora-se na afro-diáspora e se transforma em metáfora desse 

movimento por se caracterizar como dinamizador dos fluxos, da 

comunicação, dos atravessamentos, da recriação e da ambivalência. Todos 

esses elementos que pertencem e formam esse orixá são também 

características fundamentais dos movimentos de dispersão das populações 

negras nas Américas, favorecendo, assim, a apropriação e uso desse símbolo 

[...]. (RUFINO, 2014. Pág. 70) 

O autor faz emergir a cosmovisão africana e outras lógicas de raciocínio através da 

Pedagogia da Encruzilhada que intenta contribuir para romper com a condição de 

emudecimento produzido pelo colonialismo sobre as populações negras. 

 Ele explica ainda que a imagem de Exu fora identificada pelo projeto 

colonizador como diabo. Desta forma, tudo o que faz referência às culturas de matrizes 
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africanas ficou destinado a ser julgado negativamente como macumba em oposição à fé 

cristã, tida como representante do bem e única salvadora. O autor assume essa imagem 

de Exu como desestabilizadora de um parâmetro de normalidade produzido pelo 

colonialismo. O impacto dessa palavra, ENCRUZILHADA \ EXU, e a sua divulgação 

contribuem para enunciação e circulação das múltiplas possibilidades de expressão das 

práticas culturais da afro-diáspora e fortalece o combate à invisibilidade e às injustiças 

sociais e cognitivas. 

 O autor dialoga com Fannon (2008) quando ressalta o fato de o colonialismo 

operar na formação de mentalidades, incidindo sobre os critérios de regulação e 

validação de verdades. Assim, Exú emerge como um importante referencial para 

pensarmos a sociedade e suas questões a partir de outro modelo de racionalidade, 

confrontando as dicotomias produzidas pela modernidade e pelo modelo de pensamento 

ocidental hegemônico, como, por exemplo, o mito da democracia racial. 

A Pedagogia da Encruzilhada sugere uma observação do mundo a partir do 

entrecruzamento de múltiplas idéias e paradigmas, cosmovisões e pontos de vistas, 

formas de pensar e se relacionar com o mundo, visando combater a perspectiva de uma 

historicidade linear, a vigência do discurso único e as imagens cristalizadas sobre os 

sujeitos criadas a partir da literatura cânone, provocando, assim, a descolonização do 

pensamento do brasileiro. Para Paulo Freire o intelectual brasileiro sofria de uma 

nostalgia, pois:  

[...] introjetando a visão européia do Brasil como país atrasado, negava o 

Brasil e buscava refúgio e segurança na erudição sem o Brasil verdadeiro, e, 

enquanto mais queria ser um homem de cultura, menos queria ser brasileiro. 

(FREIRE, 2014. Pág.129). 

Esta, certamente, é uma visão alienada e alienante por se tratar de uma visão de si 

estabelecida a partir do olhar do outro. Ainda segundo Freire (2014), há, desde sempre, 

uma autoridade externa que regulamenta a nossa vida, tanto em âmbito privado quanto 

em público. Do senhor de terras aos fiscais da coroa, dos representantes do poder central 

às representações dos poderes políticos há sempre a criação de uma consciência externa 

que domina, oprime e impõe regimes. Essa prática subtraiu do povo brasileiro o poder 

de governar a si mesmo e de se auto-fundar, criando uma sociedade com núcleos 

urbanos fundados de cima para baixo, com populações arrebanhadas compulsoriamente. 

Ainda segundo o autor,  
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Superpúnhamos a uma estrutura economicamente feudal e a uma estrutura 

social em que o homem vivia vencido, esmagado e mudo uma forma política 

e social cujos fundamentos exigiam, ao contrário do mutismo, a dialogação, a 

participação, a responsabilidade, política e social. A solidariedade social e 

política, também, a que não poderíamos chegar, tendo parado, como 

paráramos, na solidariedade privada, revelada numa ou outra manifestação 

como mutirão. (FREIRE, 2014. Pág. 107) 

Buscamos, como sociedade, um modelo de organização pronto que fora bem-sucessido 

em outro lugar tido como mais desenvolvido, como mais civilizado, portanto, melhor. 

Um modelo que abarcava as subjetividades e os processos históricos daquele povo o 

que desenvolveu ou escolheu e, verticalmente, o impusemos ao povo brasileiro sem o 

preparo deste para viver inserido nesse novo contexto. Não educamos o povo para a 

vida e para a experiência democrática. As elites brasileiras não preparam o povo para a 

participação nos processos históricos de decisão, tão pouco para a reflexão autônoma 

acerca destes. 

Para o patrono da educação no Brasil, a democracia exige participação popular e 

só se efetivará com uma formação de cidadãos que os levem a uma postura diferente, 

portanto, crítica perante as problemáticas de seu tempo e espaço, oferecendo-lhe 

instrumentos para resistir ao desenraizamento cultural a que é acometido o homem 

comum neste século. Haverá, assim, o que o mestre designa como sendo a passagem de 

uma sociedade transitiva ingênua, como estamos no momento, para uma sociedade 

transitiva crítica, em que o povo possui as competências necessárias para ler o mundo 

criticamente e para interferir neste. 

2.5 Democracia e Representatividade 

O modelo democrático que foi instaurado no Brasil se apresenta como uma 

Democracia Representativa, mas é notório o que se tem chamado, nessa primeira 

metade do século XXI, de a pior crise de representatividade na política já enfrentada 

pelo Brasil. O povo brasileiro não se sente representado por aqueles que ocupam os 

cargos de poder e decisão. Às portas das eleições de 2018, o cidadão circula entre o não 

voto e o voto estratégico devido à forte polarização política presente neste momento. 

 É comum, ao caminhar pelas ruas, ouvir pessoas que relatam ter perdido as 

esperanças quanto à política e ao jogo eleitoral. Muitos declaram sua frustração quanto 

ao governo petista, outros tendem ao fascismo, enquanto uma esquerda desunida tenta 

abarcar e contemplar o voto e as pautas das ditas minorias, grupo geralmente associado 
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a condições sociais mais vulneráveis. Sem sucesso, vale ressaltar! Pois, por estar 

fragmentada a partir de suas microdiferenças, a esquerda não consegue ter alcance de 

massas quanto a sua ideologia, enquanto que politicamente, quando eleita, precisa lidar 

com um alto índice de ingovernabilidade.  

Com os altos cargos da política brasileira representando os currículos escolares, 

podemos observar que os espaços políticos são controlados, em sua maioria, por 

homens brancos, de meia idade, héteros, cis, geralmente, cristãos e oriundos de classes 

econômicas abastadas ou de famílias já tradicionais no meio político. E, assim como os 

currículos escolares, não contemplam a realidade de seu alunado ou de sua população, 

deixando de fora do que é valorizado e integrado como cultura hegemônica mais da 

metade da população com suas culturas, saberes, subjetividades e processos históricos. 

Desperdiçando, assim, linhas outras de raciocínio, saberes outros e outras narrativas que 

poderiam enriquecer a gama de lógicas epistêmicas disponíveis aos brasileiros para a 

solução de seu problemas, para a tomada de decisões e criação de políticas públicas e 

reflexões outras.  

Como vimos, para a Democracia Representativa de fato funcionar e existir é 

necessário que haja uma população que participe e interaja com os representantes de 

seus interesses em uma troca constante, visando a resolução de problemáticas e idéias. 

Havendo, assim, a representatividade das ditas “minorias”: população LGBT’s, negra, 

feminina, indivíduos com necessidades especiais, que juntos formam maioria da 

população. A educação é caminho para a democracia efetiva e, análoga a esta, também 

demanda representatividade. Dialogando com Candau (2010), a escola, enquanto 

instituição, se encontra em crise por estar cada vez mais desenraizada da sociedade. 

Focamo-nos tanto em formar o homem moderno para o trabalho e para a produção que 

nos esquecemos das origens deste enquanto ser ontológico, por tanto cultural e político. 

A representatividade é crucial no processo de formação do sujeito. É durante 

esse período que o indivíduo constrói as bases para se relacionar consigo mesmo e com 

os outros, além de ser um momento fundamental na construção da identidade e da 

autoestima. Perceber-se valorizado e participante nos processos históricos é 

fundamental, principalmente nesta etapa da vida. Faz-se necessária a garantia do direito 

de todas as crianças de sentirem-se respeitadas e valorizadas ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem, além de ter acesso a informações e a pontos de vista de diversos 



23 
 

povos e culturas para que cresçam conhecendo as várias versões do mundo e não 

reproduzam estereótipos e preconceitos. Na busca desse objetivo recomendamos uma 

mudança na lógica da escolha do currículo escolar. 

Afinal, foi o conglomerado das nossas elites políticas e econômicas que, visando 

seus interesses, sancionou os documentos que norteiam as práticas educacionais a serem 

aplicadas para a população. Modelos esses baseados em uma educação européia e 

eurocêntrica. Para romper com esse modelo é necessária muita criticidade, bem como a 

reelaboração da nossa prática cotidiana, além de escolhas de novos conteúdos 

curriculares que nos levem a uma descolonização do pensamento brasileiro. Segundo 

Sacristán (1995), “a busca de qualquer saída para a marginalização de subgrupos ou 

culturas passa por modificar os padrões gerais de funcionamento da educação e, mais 

concretamente, o da seleção e o desenvolvimento dos conteúdos do currículo” 

(SACRISTÁN, 1995. Pág.83). Sugerimos um Currículo Intercultural que se constitua 

sob base efetivamente democrática e que contemple a cultura e os pontos de vista dos 

diferentes grupos étnicos que constituem o Brasil, além de contribuir para a 

descolonização do pensamento brasileiro e para a desmistificação da democracia racial.  

2.6 Multiculturalidade X Interculturalidade 

O Brasil, ao compor a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), 

se comprometeu em alcançar certas metas até o referente ano. Uma dessas metas na área 

da educação é de, em até 2030, garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos 

e as habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e 

não-violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição 

da cultura para o desenvolvimento sustentável. (ONU, 2015). Outra meta com a qual o 

Estado Brasileiro se comprometeu foi com a erradicação da pobreza. Uma das formas a 

de fazê-lo é educar e instruir o povo visando à superação de desigualdades sociais. 

Saber é poder! Conhecimento é poder! Educar é empoderar as massas para que tenham 

a competência de conhecer as engrenagens do sistema de organização social vigente, 

seja ele qual for, para que tenham a habilidade de interagir, intervir e transformar com 

criticidade a realidade que se apresenta no mundo.  
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Para que seja possível fazê-lo, o Brasil lançou e ainda vem lançando, uma série 

de metas, planos e documentos para embasar as práticas pedagógicas, conteúdos, 

elaborações de projetos e avaliações. Em todos os documentos norteadores da educação 

citados nesta pesquisa, como a LDB, fala-se sobre a diversidade cultural do Brasil e a 

necessidade de contemplá-las no processo escolar. Fazê-lo é devolver ao povo o direito 

a sua origem ontológica, é empoderar ao disponibilizar conhecimentos que os auxiliem 

na construção autônoma e espontânea de sua identidade, sem imposições ou padrões 

normativos. Como fazê-lo sem correr o risco de nos deixarmos levar por nomenclaturas 

que se disfarçam de amistosas e defensoras das diferenças, mas que na prática apenas 

reforçam os preconceitos e os estereótipos, reproduzindo a lógica do mercado, 

difundindo o pensamento hegemônico e trabalhando para a manutenção do status quó? 

Sugerimos nestes escritos a Interculturalidade como aliada na busca de respostas 

para os questionamentos acima. Esta, segundo Candau (2014), é considerada um 

conceito polissêmico, sendo vastíssimas as discussões acerca dos estudos sobre cultura 

e educação. Eles abordam questões que se situam na conexão entre cultura, significação, 

identidade e poder. Para Tomaz Tadeu da Silva (2015): 

[...] a análise cultural parte da concepção de que o mundo cultural e social 

torna-se, na interação social, naturalizado: a sua origem social é esquecida. A 

tarefa da análise cultural consiste em desconstruir, em expor esse processo de 

naturalização. (SILVA, 2015. Pág. 134) 

Revelando, assim, as relações de poder intrínsecas neste processo. Ao longo deste é 

necessário que o professor encontre estratégias para a mediação entre a cultura da 

escola, conteúdos e habilidades e a cultura extraclasse, a cultura da vida cotidiana e 

habitual do educando, buscando didaticamente maneiras de entrecruzá-las para tornar o 

aluno competente para analisar os fatos ao seu redor e para exercer a cidadania 

plenamente. 

Para Candau (2010), algumas das principais propostas multiculturais da 

educação são: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencionista 

ou monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo ou  interculturalidade.  O 

multiculturalismo assimilassionista fomenta a interação entre todos os povos que 

constituem a nação brasileira, chama a todos para participarem do processo escolar sem 

problematizar seu caráter homogeneizador e suas estruturas de poder, favorecendo, 

assim, que as demais culturas sejam absorvidas pela cultura hegemônica. 
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O multiculturalismo diferencionista ou monoculturalismo plural considera que 

esse caráter assimilassionista acaba por apagar e silenciar as diferenças entre as culturas. 

Portanto, esta proposta enfatiza essas diferenças e pretende garantir que estas possam 

ser expressas, criando, assim, espaços em que os diferentes grupos socioculturais 

possam manter suas matrizes culturais de base com a organização de bairros, escolas e 

clubes próprios. Segundo Candau (2014), críticas a essa proposta afirmam que esta 

acaba por fomentar verdadeiros apartheids socioculturais. 

Ainda de acordo com os escritos da autora, também defendemos uma terceira 

perspectiva, o multiculturalismo interativo que denominaremos, interculturalidade. A 

interculturalidade propõe um multiculturalismo aberto e interativo entre as culturas. 

Candau (2014) considera esta proposta “mais adequada para a construção de sociedades, 

democráticas e inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de 

identidade”. Ela busca articular a diferença com identidades plurais, valorizando e 

enriquecendo estas diferenças para, assim, enriquecer o processo pedagógico. Esta visa 

transformar a diversidade em uma vantagem pedagógica. 

 A interculturalidade pode ser dividida em três principais concepções. A 

primeira se chama relacional. Esta concepção refere-se ao intercâmbio entre culturas e 

sujeitos de origens socioculturais diferentes, mas tende a reduzir estas relações ao nível 

interpessoal e minimiza as relações de poder presentes nestas. A segunda é considerada 

interculturalidade funcional. Essa também tem uma função assimilassionista, sendo 

utilizada pelos discursos de instituições e estados que não questionam o modelo 

sociopolítico vigente e utilizam-se desse discurso para favorecer uma suposta coesão 

social. A terceira concepção seria a interculturalidade crítica. Sendo esta a que 

indicamos como ideal para a orientação de uma produção de processos pedagógicos que 

favoreçam uma dinâmica escolar aberta e inclusiva que questione as estruturas de poder 

vigentes em nossa sociedade.  

Para esta concepção é fundamental questionar as diferenças e desigualdades 

construídas ao longo do processo histórico, desnaturalizando-as. Trata-se de debater a 

construção das relações de poder entre os diferentes grupos socioculturais, étnico-

raciais, de gênero, orientação sexual, dentre outros. Parte-se do princípio de que a 

interculturalidade assume a diferença como constituinte da democracia e entende que 

novas relações podem ser construídas a partir da análise e interação crítica entre as 

culturas. 
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A interculturalidade crítica defendida por Candau (2014) e pelo presente 

trabalho rompe com as visões essencialistas e folclorizadas das culturas e das 

identidades culturais; entende a cultura como um processo de construção contínua, que 

se desestabiliza e se reconstrói; entende que mecanismos de poder permeiam as relações 

culturais e não romantiza este processo; entende que essa relação é construída em um 

processo histórico marcado pelo preconceito e discriminação de determinados grupos 

sociais; por isso potencia os processos de empoderamento, principalmente desses 

sujeitos inferiorizados e subalternizados, bem como estimula a construção de sua 

autoestima e autonomia, visando à emancipação social. 

A interculturalidade crítica ao nortear a elaboração de processos pedagógicos, 

exige que se valorize e reconheça os diversos saberes produzidos pelos diferentes 

grupos socioculturais e os saberes tradicionais e se promova o diálogo entre o saber 

escolar, socialmente valorizado e dominante, e os saberes e práticas não hegemônicas, 

tendo como objetivo “colaborar na afirmação de uma sociedade verdadeiramente 

democrática em que a justiça social, justiça cognitiva e justiça cultural se entrelacem”. 

(CANDAU & MOREIRA, 2014. Pág. 39) 

2.7 Currículo Intercultural 

A pluralidade cultural brasileira constitui um dos temas transversais incluídos 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Para Candau e Moreira (2014), 

No documento em pauta, destacam-se suas estreitas associações ao 

conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais dos 

diferentes grupos sociais presentes no país, às desigualdades 

socioeconômicas que marcam a sociedade, bem como à necessidade de se 

desafiarem os preconceitos, as discriminações e as exclusões que ainda se 

verificam entre nós.                                                                                          

(CANDAU e MOREIRA, 2014 - Pág.45) 

As teorias crítica e pós-crítica de analise do currículo nos ajudam a entender como os 

currículos podem nos auxiliar na compreensão das relações de poder e controle através 

das quais nos tornamos aquilo que somos. Elas nos ensinaram que o currículo é uma 

questão de saber, identidade e poder. Num cenário pós-crítico, como o que vivemos na 

pós-modernidade, não cabe mais pensar o currículo como um aglomerado de conceitos 

técnicos. Agora estamos livres para pensá-lo através de outras metáforas, outras 

narrativas e perspectivas que não aquelas restritas pela categoria do conservadorismo.  
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Com a palavra, Silva (2015): 

“Com as teorias críticas aprendemos que o currículo é, definitivamente, um 

espaço de poder. O conhecimento corporificado no currículo carrega as 

marcas indeléveis das relações sociais de poder. O currículo é capitalista. O 

currículo reproduz - culturalmente – as estruturas sociais. O currículo tem um 

papel decisivo na reprodução da estrutura de classes da sociedade capitalista. 

O currículo transmite a ideologia dominante. O currículo é, em suma, um 

território político”.                (SILVA e MOREIRA, 2015. Pág. 147) 

O autor completa: 

As teorias críticas também nos ensinaram que é através da formação da 

consciência que o currículo contribui para reproduzir a estrutura da sociedade 

capitalista. O currículo atua ideologicamente para manter a crença de que a 

forma capitalista de organização da sociedade é boa e desejável. Através das 

relações sociais do currículo, as diferentes classes sociais aprendem quais são 

os seus respectivos papéis nas relações sociais mais amplas. Há uma conexão 

estreita entre o código dominante do currículo e a reprodução de formas de 

consciência de acordo com a classe social. A formação da consciência – 

dominante ou dominada – é determinada pela gramática social do currículo. 

(SILVA, 2010. Pág. 148) 

Nesta perspectiva observamos que o currículo é uma invenção social resultado de um 

processo histórico e que é através desse processo de invenção que certos conhecimentos 

acabam fazendo parte do currículo e outros não. 

O Ministério da Educação (BRASIL, 2007) considera os currículos uma 

construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e 

em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. São 

conhecimentos e práticas reinterpretados em cada contexto histórico. Sendo assim, os 

currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. E não conteúdos imutáveis e 

prontos a serem passados aos alunos. Por ser interpretado a partir do momento histórico, 

ele não pode deixar de acompanhar e contemplar as mudanças e os fatos relevantes da 

atualidade. 

Contudo, o currículo brasileiro predominante atualmente rejeita trabalhar com as 

demandas sociais contemporâneas, mantendo-se engessado à cultura hegemônica e 

rejeitando abordar como relevante as culturas das camadas populares. Com isso, rejeita 

trabalhar com o conhecimento que esses sujeitos possuem, sendo, desta forma, 

unilateral no que tange às oportunidades de desenvolvimento das diferentes capacidades 

humanas. Além de ser guiado por um viés de raciocínio estritamente eurocêntrico, o 

currículo escolar enfatiza a dimensão intelectual e conteudista do indivíduo em 

detrimento da social, afetiva e ética. Numa visão Gramsciana, o trabalho educativo 

deveria partir do senso comum para que esses limites possam ser ultrapassados, 
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havendo, assim, uma elevação cultural das massas. O professor articularia a cultura da 

casa\ da rua com a cultura da escola, sem hierarquizá-las, mas mostrando o que as 

difere. 

O currículo escolar do século XXI precisa estimular hábitos mentais e atitudes 

de abertura para com as outras culturas (Sacristán, 1995), para tanto, precisa abordar 

os direitos humanos e enfatizar os dos povos originários, bem como as opressões 

sociais, além de abordar a História com compromisso ético para com a verdade e as 

histórias de lutas dos diferentes povos que nos constituem como nação, rompendo assim 

com os cânones criados pelo IHGB. Nesse sentido se faz necessário que incorporemos a 

perspectiva intercultural em todos os componentes do currículo. Por exemplo, nas 

escolhas de atividades a serem propostas, das histórias a serem contadas, das referências 

a serem apresentadas, dos estereótipos construídos ou desconstruídos ou das lógicas de 

pensamentos a serem introduzidas. 

Isto cobra que, ao se decidir com qual conteúdo se ocupará o tempo, as mentes e 

as experiências dos educandos, se saia o âmbito burocrático, das pressões de grupos 

profissionais e econômicos e se rompa com o tecnicismo curricular, dando lugar às 

discussões das problemáticas cruciais sobre as quais se tomam decisões políticas e 

sociais. Para Regina Leite Garcia (1995) Um currículo emancipatório é o cimento com 

que se constrói a democracia. (SILVA e MOREIRA, 1995. Pág. 118) 

 Visando a radicalização da democracia e a construção de estratégias 

pedagógicas, há diversos tipos de abordagens de currículos multiculturais. Segundo 

Silva (2015), numa visão liberal ou humanista de currículo multicultural, as diversas 

culturas são interpretadas como o resultado das diferentes formas pelas quais os 

variados grupos humanos, submetidos a diferentes condições ambientais e históricas, 

realizam o potencial criativo que seria uma característica comum de todo ser humano, 

uma característica que nos une enquanto espécie. Uma crítica mais apurada desta 

análise ressalta o fato de que as diferenças culturais não podem ser concebidas 

separadamente das relações de poder.  

  Essa crítica ao multicultiralismo pode ser dividida em pós-estruturalista e 

materialista. Para a primeira, as diferenças não são características naturais, elas são 

concebidas a partir dos discursos produzidos sempre em relação a um objeto 

considerado como o outro, o diferente.  A segunda, inspirada no marxismo, nos chama 
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atenção para os processos institucionais, econômicos e estruturais que estariam na base 

da produção de processos de discriminação e desigualdade baseados na diferença 

cultural.  

Sendo assim, o currículo escolar que se pretende antirracista e que visa à 

descolonização do pensamento brasileiro não pode se limitar aos processos discursivos, 

devendo estender-se às análises das estruturas sociais institucionais e econômicas, além 

de fomentar a participação dos discentes na escolha dos temas a serem prestigiados em 

aula, colocando-os, assim, no papel de protagonistas ativos no processo de ensino-

aprendizagem. Fazê-lo é contribuir para a democratização do nosso país, levando o 

povo a participar de seu momento histórico. Desse poder, decorreria a explicitação de 

suas potencialidades e o aperfeiçoamento de sua capacidade de opção. 

2.8 Interdisciplinaridade e Afrocentricidade 

 Mesmo com a grande necessidade de integração entre as disciplinas trazida pela 

pós-modernidade e sua exigência em educar o sujeito de maneira integral, não mais só 

para o exercício mecânico do trabalho, mas, também, para o efetivo exercício crítico de 

sua cidadania e para a compreensão de quem se é dentro do contexto histórico, social 

econômico e político,  

[...]a realidade do ensino no Brasil, em todos os níveis, é a convivência 

cotidiana com uma organização de ensino fragmentada e desarticulada, em 

que os currículos escolares são constituídos por compartimentos estanques e 

incomunicáveis, que produzem uma formação humana e profissional de 

alunos e professores insuficiente para o enfrentamento das práticas sociais 

que exigem formação mais crítica e competente.                                                                 

(PIRES, 1998. Pág. 174) 

Focamo-nos tanto em educar tecnicamente trabalhadores para a execução exata do 

trabalho e fidelidade ao empregador que nos esquecemos de educá-los para que se 

entendam enquanto cidadãos inseridos em uma sociedade, bem como para que 

entendam as diversas dimensões desta. Este enfoque do currículo brasileiro trouxe para 

a nossa população um enorme esvaziamento cultural. Não reconhecemos como válidos 

e relevantes os conhecimentos dos nossos ancestrais, avós e tataravós, valorizando 

somente a cultura e os conhecimentos vindouros de Europa, ou seja, do outro, do que 

está distante, do que não nos pertence, acometendo a nossa população uma enorme falta 

de auto-estima, conhecida como o famoso complexo de vira-latas do brasileiro. 
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 Essa organização do tempo escolar fragmentada e desarticulada reflete a 

separação histórica das atividades humanas imposta pelo modelo industrial à maioria 

das populações. Pode-se dizer que as organizações estanques e fragmentadas do 

conhecimento veiculado nas escolas reproduzem a organização do trabalho industrial 

que tem os indivíduos como objetos e os conduz a constituir-se enquanto sujeito 

fragmentado e dividido. Esta seria uma herança das dimensões sociais e científicas da 

modernidade que precisa ser superada na pós-modernidade, que nos permite e exige 

uma educação holística do ser humano, ou seja, global, para que este seja capaz de 

compreender-se em todas as suas dimensões. 

 Tipos de organização do trabalho baseadas em modelos arcaicos vindouros ainda 

da revolução industrial e da modernidade começam a dar lugar a outras relações de 

trabalho: 

Isso significa dizer que o controle do tempo, a produção em série e a 

massificação do trabalhador coletivo, que predominaram nas relações sociais 

de produção durante todo esse século e que são a expressão do caráter 

fragmentado, alienador e desumanizador da organização do trabalho 

industrial, vêm sendo substituídos, ou pelo menos vêm convivendo com uma 

tendência de flexibilização nas formas organizativas, pelo estabelecimento de 

novos padrões de controle (gestão participativa, por exemplo) e pela busca da 

qualidade total, entre outras inovações. (PIRES, 1998. Pág. 175) 

Ou seja, na atualidade, os meios de produção requerem trabalhadores mais qualificados, 

flexíveis e capacitados para lidar com a nova base técnica e científica que se apresenta. 

 Ora, se podemos afirmar que a divisão do trabalho industrial influenciou a 

organização curricular, podemos entender que a organização de trabalho na atualidade, 

com sua flexibilidade e exigência de multifuncionalidade, está influenciando uma 

reorganização dos currículos. Entender conceitos como multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade pode nos ajudar a encontrar estratégias que 

possibilitem uma maior integração entre as matérias escolares, o que nos possibilita 

formar trabalhadores que atendam às demandas da atualidade. Apesar de essas 

nomenclaturas sugerirem abordar os temas de integração e de totalidade entre as áreas 

de conhecimento, suas referências teórico-filosóficas são bem diferentes. Portanto é 

importante que se analise cada uma delas. 

 A Multidisciplinaridade, para Campos Pires (1998), se esgota nas tentativas de 

trabalho conjunto, por parte dos professores, entre as disciplinas em que cada uma trata 
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de temas comuns sob sua própria ótica, articulando, algumas vezes bibliografia, técnicas 

de ensino e procedimentos de avaliação. Para a autora, no caso da Multidisciplinaridade, 

as disciplinas se aproximam, mas não estão juntas. Esse movimento ela chama de 

justaposição de disciplinas. Esta é uma estratégia válida para professores que trabalham 

em redes de ensino que ainda utilizam os sistemas estanques de disciplinas, mas ele não 

aprofunda satisfatoriamente esta integração, pois não rompe com a fragmentação dos 

saberes, não havendo comunicação entre as matérias e ainda havendo uma abordagem 

conteudista desta. 

 A transdisciplinaridade, por sua vez, surge da busca por novos paradigmas em 

todas as dimensões da vida do ser humano da atualidade, que coloca a necessidade de 

sua formação integral, para além do raciocínio cognitivo ou cartesiano, passando 

também pelas áreas da saúde e cidadania, levando em consideração as múltiplas 

inteligências e os temas transversais. Acontece que a transdisciplinaridade, segundo 

Pires (1998), incorre num “vale tudo” curricular que tende a fazer uma análise de 

mundo que desconsidera a historicidade. Para ela, esta “parece comprometida pela 

desvalorização da materialidade histórica da organização da sociedade e da construção 

do indivíduo pela educação e pelo ensino”. Assim, para superar o caráter fragmentado e 

fragmentador do ensino brasileiro, faz-se necessário que se considere as relações sociais 

fragmentadas da organização capitalista. Para que haja uma mudança da realidade, é 

necessário que partamos desta, de sua análise e investigação, levando em conta seus 

contextos históricos para que se promova a humanização do ser. 

 A Interdisciplinaridade, por sua vez, tem sua origem na crítica à organização 

social capitalista e à divisão social do trabalho  e tem como meta o 

desenvolvimento integral do ser humano. Os movimentos que culminaram na criação 

desta prática buscavam uma maior relação entre teoria e prática. A prática exige uma 

reflexão teórica, para que seja uma ação crítica, pensada e que supere a ação automática, 

a ação pela própria ação. Ainda segundo Pires (1998): 

[...] a Interdisciplinaridade é muito mais do que a compatibilização de 

métodos e técnicas de ensino, é, como defende Frigotto (1995a), uma 

necessidade e um problema relacionado à realidade concreta, histórica e 

cultural constituindo-se assim como um problema ético-político, econômico, 

cultural e epistemológico. (1998. Pág. 177) 

Como podemos observar, esta prática visa à formação integral do sujeito, fomentando 

uma reflexão crítica nos variados campos da cidadania, como citado anteriormente, a 
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história, a ética, a política, ou a ética na política, a cultura, as espistemologias, dentre 

outros campos que podem ser abordados por todas as disciplinas, podendo cada uma 

delas abordá-los através de suas perspectivas.  

Podemos observar uma posposta interdisciplinar nos eixos transversais 

propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Temas que devem ser abordados em 

todas as disciplinas. São eles: Ética (respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade), 

Orientação Sexual (corpo: matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenções das 

doenças sexualmente transmissíveis), Meio Ambiente (os ciclos da natureza, sociedade 

e meio ambiente, manejo e conservação ambiental), Saúde (autocuidado, vida coletiva), 

Pluralidade Cultural (a vida das Crianças no Brasil, constituição da pluralidade cultural 

no Brasil, cidadania, o ser humano como agente social e produtor de cultura) e Trabalho 

e Consumo (relações de trabalho, meios de comunicação de massas, publicidade e 

vendas; direitos humanos), dentre outros.  

Esses temas possibilitam a reflexão crítica sobre a sociedade e o tempo em que 

se vive para além do conteudismo e técnicas de cada matéria. Cada disciplina, ao 

abordar essas temáticas, estará preparando seus alunos para a vida em sociedade e para 

que este se entenda enquanto sujeito inserido nessa dinâmica social. Para a autora do 

artigo que nos orientou, a Interdisciplinaridade não deve ser vista como uma superação 

das disciplinas, mas sim, como uma etapa superior da disciplina em que se ensina e 

estimula os conhecimentos dos educandos para além das teorias e conteúdos de cada 

matéria, utilizando essas como meio para a interpretação da realidade que nos cerca.  

Acreditamos que, para uma análise crítica da realidade que leve o sujeito a se 

entender enquanto ser político e social, dentro de determinado cenário, o importante é 

que se garanta o compromisso com a historicidade e com o contexto histórico de cada 

época, sendo ético com os valores históricos. Neste sentido, concordamos com Campos 

Pires (1998), a Interdisciplinaridade é a estratégia mais adequada na tentativa de 

rompimento com as divisões estanques e incomunicáveis das disciplinas, com as teorias 

descoladas da prática e na busca de uma formação global do ser humano. 

 Outra estratégia importante quando se visa à descolonização do 

pensamento brasileiro é a Afrocentricidade, que nos orienta na descolonização das 

nossas falas, das nossas referências e das nossas abordagens. Segundo Molefi Kete 

Asante, “Afrocêntricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe 
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os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre a sua própria imagem 

cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos”. (LARKIN, 2009. Pág. 93) 

Para uma prática ser considerada afrocêntrica ela precisa, no mínimo, ter 

interesse pela localização psicológica do sujeito, ou seja, prestar atenção ao lugar 

psicológico, cultural, histórico ou individual ocupado por uma pessoa em dado 

momento da história; ter o compromisso com a descoberta do africano como sujeito, ou 

seja, pensar o africano como protagonista; defender os elementos culturais africanos, ou 

seja, defender a cultura e os valores africanos como um projeto humano; ser 

compromissado com o refinamento léxico; ou seja, utilizar uma linguagem baseada na 

ideia de africanos como sujeitos e que não reproduza estereótipos; e, para finalizar, ser 

compromissado com uma nova narrativa da história da África, ou seja, observar a 

África a partir da relação entre os africanos e não entre África e Europa. 

 Ao se tratar de Brasil, a Afrocentricidade nos guia a conhecer as histórias dos 

nossos ancestrais, sua cultura, mitologia, religiosidade, batalhas e suas contribuições 

para a formação da sociedade brasileira. Ela nos conduz a conceber essas narrativas 

através do lugar de fala do negro, tendo este como protagonista do discurso. Ou seja, o 

povo negro falando em primeira pessoa, colaborando, assim, com a sua perspectiva 

histórica, para a formação do sujeito e para a construção de sua visão de mundo. Desta 

forma, rompemos com os estereótipos e preconceitos velados que insistem em estar 

presentes nas entrelinhas dos textos. 

Esta não deve ser vista como uma mudança de centro na busca ou na referência 

epistemológica, como se fosse um abandono do eurocentrismo para a implementação 

única da afrocentricidade. Mas sim, deve ser entendida como um caminho na busca de 

uma referência de África, para que esta também faça parte do currículo escolar e 

também possa colaborar na formação integral do cidadão brasileiro. Quando se trata de 

Brasil, se faz fundamental, para a construção integral de nossos cidadãos, que se esteja 

presente neste processo os três centros civilizatórios que nos constitui enquanto nação, o 

eurocentrismo, a afrocentricidade e um centro baseado nas culturas indígenas.  

A não existência de um termo para o conceito de busca por uma referência 

central na cultura indígena mostra a fragilidade dessa origem cultural, que periga a 

desaparecer com o genocídio físico e epistemológico desses povos. O antropólogo 

Darcy Ribeiro considera que mais de 80 etnias desapareceram ainda em meados do 

século XX. O descaso com esses povos por parte do Estado, que cada vez mais concede 
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o uso de suas terras para construir hidrelétricas ou para o uso rural, está tornando cada 

vez mais difícil a resistência dessas culturas, seu resgate e manutenção de sua memória, 

fazendo com que o povo brasileiro, em sua totalidade, perca o direito de conhecer a 

cosmovisão dos primeiros moradores dessa Terra. Isso culmina no esvaziamento 

cultural que nos atinge enquanto nação que foi expropriada, não só materialmente, como 

espiritual, moral e culturalmente, em suma, um povo que perdeu o direito as suas 

origens ontológicas, em benefício de alguns poucos e da imposição de uma cultura 

estrangeira que se propõe globalizadora e homogenizadora. 

As escolas localizadas nas comunidades cariocas, enquanto instituição a serviço 

do Estado Brasileiro, têm o dever ético de reparação histórica de ensinar para cada 

cidadão brasileiro em formação as suas origens e as origens e histórias de seus 

ancestrais. Fornecendo, assim, a este os instrumentos necessários para que possa 

entender o papel que cumpre e o seu lugar de fala na sociedade, para que, assim, possa 

perceber seus privilégios e opressões, sendo capaz de abrir mão destes e de defender-se.  

Pensar, repensar e esmiuçar a história do Brasil é de indubitável importância, 

principalmente no presente momento histórico em que se impõe a necessidade de se 

desconstruir o mito da democracia racial e a perspectiva da história única. A  escola de 

comunidade, deve trabalhar o processo de formação da localidade com seus alunos, para 

incentivar neles um sentimento de orgulho, pertencimento e identificação com a favela. 

Para assim desenvolver no educando um olhar de transformação e não fazer com que o 

mesmo tenha somente como meta de vida, a saída da comunidade para um “lugar 

melhor”. Ter dados históricos e conhecer a fundo a história do local onde que se 

trabalha podem ser uma fonte inesgotável de ideias e possibilidades para elaborações de 

atividades em todos os seguimentos 

Como o objetivo desse trabalho é, além dessas reflexões, sugerir atividades para 

escolas situadas, no complexo do alemão e, para além destas, para escolas em 

comunidades periféricas num geral, nos propomos a discorrer a seguir sobre a história 

do complexo que escolhemos como público alvo com o intuito de tornar mais simples 

para o professor-leitor a compreensão dos conceitos e movimentos que sugerimos neste 

trabalho. Temos como objetivo a elaboração de estratégias pedagógicas que fomentem a 

compreensão da realidade que cerca o educando e que, para além disto, o forma em sua 

totalidade ontológica para a prática crítica da cidadania dentro do jogo democrático.  
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Acreditamos, também, que explanar a História do Complexo do Alemão nestes 

escritos é contribuir para a preservação e divulgação de sua memória. Ao conhecê-la, o 

leitor poderá ter insights de outras atividades, abordagens e temas para além dos que 

serão aqui sugeridos. A comunidade do subúrbio carioca, que tanto diz sobre a história 

da intimidade e do cotidiano de todos os moradores do município, segue transcrita no 

segundo capítulo do presente trabalho. 

 

3 A HISTÓRIA DO COMPLEXO DO ALEMÃO 

3.1 - Apresentação 

 Vizinho dos bairros da Penha, Bonsucesso, Ramos, Olaria e Inhauma, o bairro 

construído sobre a Serra da Misericórdia tem sua história intrinsecamente relacionada 

com a história de desenvolvimento da cidade e do país. De grande importância para a 

cidade, O Complexo do Alemão é esmiuçado neste trabalho que tem por objetivo 

divulgar e circular mais informações sobre o território, além de pretender ser fonte para 

pesquisa para professores interessados em montar projetos baseados na história da 

região.  

 Pensar sobre o processo histórico do Complexo do Alemão é pensar processo de 

gentrificação, é pensar política, é pensar sobre memória, é desconstruir o mito da 

democracia racial e observar a luta de classes nas suas entranhas; é penar a 

descolonização do pensamento brasileiro, é pensar a Lei-10.639, é pensar a reeducação 

da as relações étnico-raciais, é pensar a formação de nossa cidadania enquanto cidadão 

brasileiro. Para tanto, dividimos, a seguir, a história do Complexo do Alemão em 

Histórico Fundiário, Breve Histórico Industrial, Infraestrutura: Saneamento, água e luz, 

Educação e Trabalho, Tráfico de Drogas e uma breve Conclusão. 

3.2 – Histórico Fundiário 

 Considerada uma das regiões mais populosas da cidade, com cerca de 100 mil 

habitantes, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão é 

formado por doze favelas: Morro da Baiana, Morro do Alemão, Itararé/Alvorada, Morro 

do Adeus, Morro da Esperança, Matinha, Morro dos Mineiros, Nova Brasília, 

Palmeiras, Fazendinha, Grota, Reservatório de Ramos e Casinhas. Abranguendo cinco 

bairros da cidade: Penha, Olaria, Ramos, Bonsucesso e Inhaúma, recebeu esse nome, 
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pois após o final da primeira guerra mundial, nos anos 20, o polonês Leonard 

Kaczmarkiewicz comprou as terras de Joaquim Leandro da Motta, mais conhecido 

como Quincas Leandro.  

As terras de Quincas haviam sido, até o início do século XX, fazendas e 

chácaras, com córregos, pedreiras e a serra da misericórdia com pomares, hortas e até 

uma senzala. O polonês que ficou conhecido como Alemão comprou parte dessas terras 

para, assim como Quincas, entrar no mercado imobiliário como relata o Relatório do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), utilizado como base para estes 

escritos. Outra fonte de informação foi a tese de mestrado de Bruno Coutinho de Souza 

Oliveira: Políticas Públicas e Participação Popular na Implementação do PAC Social No 

Complexo do Alemão, RJ - UFF.  

Quincas e o Alemão tinham o plano lucrar com as mudanças que estavam 

ocorrendo na cidade, ao lotear e vender ou alugar o chão de suas terras. Acontece que o 

loteamento de Leonard, o Alemão, tinha uma peculiaridade perante aos demais, ele 

havia feito um loteamento urbano de casinhas, enquanto os outros loteamentos eram 

apenas pequenas chácaras. Essas casinhas foram o foco inicial para a ocupação do que 

viria a ficar conhecido como Complexo do Alemão. De acordo com o relatório do IPEA 

(2013) algumas terras ao redor e inclusive parte da Serra da Misericórdia, formavam a 

fazenda Camarinha que havia sido arrendada e no século XX pertencia a Manoel 

Correia da Veiga que também praticava o aluguel de chão em suas propriedades.  

Com a reforma higiênica de Pereira Passos, várias remoções foram impostas às 

camadas mais pobres. Este fato começou a reconfigurar as ocupações da cidade. Os 

loteamentos do Alemão e de Quincas formavam ótimas opções para receber esses 

cidadãos removidos das regiões centrais pelo processo de gentrificação presente em 

toda a história de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, até os dias atuais. 

Segundo o Professor Alvaro Ferreira,  

[...] atualmente, usa-se gentrificação para falar de “revitalização”, 

“recuperação” ou “requalificação” de locais pela iniciativa pública e\ou 

privada. Este é um fenômeno de natureza multidimensional, que reúne 

modernização da área e deslocamento populacional; ou seja, refere-se à 

modernização e à melhoria de antigos prédios, levando ao deslocamento dos 

antigos moradores. Após o investimento em infra-estrutura, há uma maior 

valorização do lugar; assim, observa-se que os antigos moradores não 

resistem ao encarecimento do local, tendo de buscar outra área com custo de 

vida mais baixo. (FERREIRA, 2014. Sem Página) 
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Os processos de gentrificação e industrialização estão intrinsecamente ligados à 

história de formação do complexo do Alemão. Nos anos 40 as terras da região ainda 

abrigavam grandes chácaras e fazendas que passaram a ser loteadas e vendidas para 

indústrias que viriam a se instalar na região formando um grande pólo industrial. Esses 

loteamentos seguiam um mesmo padrão formado de um terreno na frente, para a 

indústria e um terreno na parte de trás, para construção de moradia para seu 

proletariado. Nessa mesma época, anos 40, o Morro do Alemão, que começa a ser 

chamado assim pela imprensa (Correio da Manhã, 13/05/1941, 20/02/1947, 

16/11/1947), passa a receber ainda mais moradores removidos do Centro\ Zona Sul do 

Rio de Janeiro e levas cada vez mais frequentes de imigrantes vindos de outros estados, 

principalmente do Nordeste do Brasil.  

Conforme relatos de moradores antigos, a formação da favela começou em 1940 

e 1950, se acelerando nessa última década. Dessa vez o motivo da ocupação do morro 

eram as migrações oriundas de diversas partes do Brasil, principalmente do nordeste em 

busca de trabalho. Uma estratégia frequentemente citada pelos moradores era a 

marcação de terreno para parentes do interior. Ao chegar à localidade as famílias 

montavam o barraco durante a madrugada no local anteriormente delimitado e pela 

manhã já havia mais uma família residindo no morro. Como dito anteriormente, a 

ocupação do complexo teve por foco inicial as ocupações do loteamento de casinhas no 

alto do morro do alemão, em seguida foram ocupando suas margens, seus acessos e 

arredores. 

Parte da fazenda Camarinha é vendida, em 1941, para o Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, o IAPC, com o objetivo de ali se construir 

um condomínio para os contribuintes do instituto. Ainda nessa década o terreno 

começou a ser invadido com o consentimento de alguns funcionários do IAPC que 

tomavam conta do lugar, posteriormente os próprios contribuintes começaram a 

conseguir cartas de autorização do próprio instituto para construírem no terreno. Tal 

iniciativa foi duramente criticada pela opinião pública que acusava o governo de 

omissão, pois no terreno em que era para ser construído um condomínio estava se 

formando uma favela e em 1950 ela já estava quase toda ocupada, sendo chamada 

favela da Itaoca. Essa região integra o que seria conhecido posteriormente como parte 

do Morro do Alemão, Grota (antiga Joaquim de Queiróz) e Nova Brasília.  
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Os moradores contam que precisaram lutar para permanecer no local. Devido à 

pressão da opinião pública, entre 1957\1958 o IAPC conseguiu na justiça uma ordem de 

despejo contra os moradores da região. Segundo o primeiro presidente da associação de 

moradores da Nova Brasília, seu José Manoel da Silva (IPEA, 2013), mais conhecido 

como seu Zé Cabo, foi formada uma comissão de melhoramentos da favela que buscou 

apoio na prefeitura tanto com vereadores como com a imprensa. 

Até que um dia nós marcamos com o presidente do colegiado do IAPC. Aí 

nós enchemos quatro ônibus e paramos na sede do IAPC. O presidente do 

colegiado se chamava Peri, e ele estava voltando de uma viagem do Recife 

onde tinha ido resolver uns problemas dos mocambos, igual ao nosso. E 

então ele propôs fazer um pacto, e deu cinco anos para nós ficarmos lá, que 

era o período da gestão dele. Três anos depois, nós fomos ao IAPC para ver 

como estava o caso, mas já tinha mudado a gestão, já tinham começado as 

melhorias na favela, e então eles falaram para deixar para lá que isso era 

coisa do passado [...] (SILVA, 2013) 

 Dessa forma, os moradores conseguiram permanecer no local e em 1961 é 

formada a associação de moradores da Nova Brasília nos moldes da SERFHA (Seviço 

Especial de Recuperação de Favelas e Habitações Antigas). Outra organização que dava 

suporte às favelas, deste vez em parceria com a prefeitura, era a Fundação Leão XIII. 

Esta organização era parceira do governo na revitalização e conservação das favelas. 

Veinculada à igreja católica, segundo Diniz (2013), a Fundação Leão XIII, tinha a 

missão de prestar assistência às comunidades, mas também uma missão civilizatória. 

Para este, a principal função desta fundação era a de amansar a luta dos favelados. 

Fomentando, em vez do conflito político, o diálogo e a compreensão e em vez do acesso 

aos bens públicos, o assistencialismo. O autor defende que: 

Desse modo, a atuação dessa instituição se pautou por uma ação paternalista, 

autoritária, e mesmo preconceituosa, pois não reconhecia os moradores das 

favelas como sujeitos de direitos e tratava-os como pessoas que precisavam 

ser civilizadas para integrarem a sociedade. (DINIZ, 2013. Pág. 85) 

 Ao longo do tempo, outras organizações foram criadas com o intuito de 

solucionar os problemas das favelas. Dentre elas, a CODESCO , Coordenadoria de 

Desenvolvimento Social da Comunidade, criada pelo Estado da Guanabara, e em 

resposta a essa, a CHISAM, Coordenadoria e habitação de Interesse Social da Área 

Metropolitana do Rio de Janeiro, órgão federal criado pelos militares. Segundo Diniz 

(2013), a CODESCO fomentava o desenvolvimento da cooperação comunitária, numa 

clara perspectiva de cooptação das lideranças locais  e fomentava, também, a idéia de se 

evitar conflitos. Já a CHISAM reproduzia o autoritarismo militar, trazendo novamente a 

remoção como solução para a questão das favelas. Esta coordenadoria foi criada como 
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uma reação dos militares que viam com maus olhos a atuação da CODESCO que, 

mesmo que em uma perspectiva colonizadora e assistencialista, mobilizava os 

moradores de favela para resolverem seus próprios problemas. 

 O autoritarismo do governo militar brasileiro chegou a prender e torturar 

lideranças faveladas, principalmente as ligadas à FAFEG, Federação de Favelas do 

Estado da Guanabara, fechada em 1968. A partir do início dos anos 80, com a 

redemocratização do país, a mobilização popular começa a ganhar espaço novamente e 

a igreja católica começa a dar espaço para a crítica à ditadura. Esses dois movimentos, 

segundo Diniz (2013), cederam terreno para a criação da Pastoral das Favelas, que 

muito contribuiu para a luta de fixação das favelas contra a remoção, tendo dito uma 

intensa atuação na luta pela manutenção da favela do Vidigal, no Leblon. 

 Organismo internacionais também se interessaram em solucionar os problemas 

das favelas por notarem sua potencialidade para o aparecimento de movimentos 

reivindicatórios e revolucionários, e por isso passaram a financiar projetos e programas 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de extrema 

pobreza. Dentre eles encontram-se o Banco Interamericano de desenvolvimento (BID) e 

o Banco Mundial (BIRD). No plano nacional, foi criado o Banco Nacional de Habitação 

(BNH). Primeiramente, seu objetivo era o de, entre outras coisas, auxiliar o governo nas 

remoções, mas posteriormente passou a atuar fornecendo financiamento para a classe 

média comprar imóveis, passando a sofrer, então, com um alto índice de inadimplentes. 

Enfim, em 1992, as favelas cariocas são incorporadas ao mapa oficial da cidade, tendo 

ficado até então invisíveis. 

3.3 - Breve histórico industrial 

Em meados de 1980 essa região é considerada o maior pólo industrial da cidade. 

A principal empresa a ir para a localidade, no bairro da Penha, foi a Cortume Carioca 

que em 1950 era a maior indústria de curtição e fabricação de produtos de couro das 

Américas com cerca de 3.000 empregados. A abertura da Avenida Brasil em 1946 foi 

mais um fator a contribuir para que várias outras empresas se instalassem na região.  

Algumas fábricas instaladas na região foram a da empresa Marialva, de 

suplementos para a indústria têxtil, a da Kastrup, do ramo de estofados, que não chegou 

a ser construído, tendo ocorrido no terreno algum tipo de grilagem. Segundo o relatório 

do IPEA, grilagem é “a transferência da propriedade de terrenos para uma Associação 
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de Moradores, real ou fictícia que, a partir de então, faz o loteamento e vende sem 

registro na prefeitura ou em cartório, os lotes em áreas da favela”. 

 Outra empresa instalada na região foi a Tuffy Habib em 1960 que em 1999 teve 

uma parte de seu lote desapropriado pelo governo, onde foi construída uma escola. 

Finalmente, a empresa Poesi, também do ramo da industria têxtil, foi a última a se 

instalar na região, em 1974. Seu lote foi desapropriado em 2008 pelo governo do Estado 

que construiu em seu local um conjuntos de apartamentos do PAC (Programa de 

Aceleração do crescimento). Vale informar que em 1977 um lote na Rua Joaquim de 

Queiróz foi desapropriado passando a pertencer à COMLURB e onde atualmente 

funciona uma vila olímpica. 

 A firma loteadora, “A Propriedade S.A”, teve seu projeto aprovado e ficou 

responsável pela região equivalente à antiga fazenda das Palmeiras. A pedreira existente 

no Complexo hoje é explorada pela empresa Lafarge. A Favela da Fazendinha até 1920 

era uma grande propriedade pertencente à família Campos da Paz, posteriormente, na 

região é instalado o Instituto Brasileiro de Microbiologia que mais tarde vende uma 

parte de suas terras para a Light que lá instala a linha de transmissão Terra Nova. O 

Instituto, mais tarde, mudaria sua razão social para Indústria, Comércio e Engenharia 

S.A. 

 Uma implantação mais intensificada das empresas na região se deu a partir do 

final da década de 50. Duas das primeiras companhias a se instalarem nos arredores do 

morro foram a Cia de Tecidos Nova América, que implantou uma das poucas vilas 

operárias em Del Castilho (1924), onde atualmente encontra-se um shopping (Shopping 

Nova América) que busca manter a arquitetura original da fábrica e mantém uma área 

dedicada ao resgate histórico do local, com fotos, artefatos, imagens e textos sobre a 

época. A outra foi a Cia União Industrial (1921) localizada na Avenida Itaóca.  Após 

1950 muitas outras fábricas construíram suas instalações nos arredores da região, 

principalmente nas adjacências da Estrada Velha da Pavuna e Avenida Itaoca, as 

várzeas do rio Faria Timbó.  

Na região também situava-se a Cia União Industrial, um terreno de 241 mil m², 

que foi incorporado à Cia Territorial  Inhaúma que mantinha em seu território de 220 

mil m² uma fábrica de cordoalha e barbante. Ao lado da favela da Fazendinha, tendo 

perdido um lote para esta, está situada a Fábrica da Castrol que ainda mentem-se como 
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área industrial Controles gráficos Daru. E, posteriormente, a fábrica da Coca-loca e a 

Fábrica de Tecidos Esperança, entre outras nos arredores do Morro do Adeus. Com essa 

expansão industrial, partir da década de 80 os arredores do Morro do Alemão são 

intensamente ocupados. Em na primeira década dos anos 2000, parte dos terrenos destas 

fábricas são desapropriados pelo governo do Estado para implantação de equipamentos 

(UPA) e conjuntos habitacionais (PAC e Minha Casa Minha Vida).  

3.4 - Infraestrutura: Saneamento, água e luz 

A primeira intervenção urbanística que se tem registros oficiais é em 1950, quando se 

instalou bicas públicas de água no Morro do Alemão e se pavimentou a subida das 

Mangueiras, atual Avenida Central. O abastecimento de luz no complexo, até a década 

de 70, era feito através de cabines de luz. Segundo o relatório do IPEA (2013), as 

cabines de luz eram geridas por uma comissão de luz, formada por moradores, que a 

partir da instalação passavam a fornecer energia aos associados, cobrando uma taxa de 

consumo de cada barraco conectado à fonte.  

De acordo com os moradores mais antigos, a região é repleta de minas d’água, 

isso permitia com que os primeiros moradores cavassem poços para seu abastecimento, 

mas a água não era potável. Então os moradores, geralmente as mulheres, tinham que 

descer o morro para buscar água limpa em algumas fontes que haviam no entorno do 

morro. 

De primeiro aqui tinha água sim porque tinha muita mina, a gente tinha que 

carregar água, mas tinha de onde tirar. Depois é que o povo foi chegando, foi 

fazendo casa e foi ficando mais difícil, mas fazer o quê? Tinha que se virar... 

E lavava roupa pra fora sim! Como fazia? Ah minha filha, eu buscava água 

no Timbó, no Corpo de bombeiros, na Igreja Batista, no Grotinha...onde 

falasse que tinha água a gente tava indo buscar (DENAIR, 2013). 

Na década de 1960, além de mais bicas de água, foram construídas as bases para 

o sistema de adução de água, através de cisternas, bombas de recalque e redes de 

distribuição (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, 1983). Primeiramente, a Fundação Leão XIII foi a responsável 

pela manutenção desse sistema, sendo o serviço gratuito para os moradores. 

Posteriormente, a Fundação Leão XIII comunicou às associações de moradores que não 

se responsabilizaria mais pelo serviço, que então passou a ser administrado pelas 

próprias associações. Elas ampliaram as redes de abastecimento com contribuições que 

eram cobradas dos moradores e a partir de mutirões, mas isso não foi o suficiente e elas 

quebraram. O abastecimento, então, passou a ser gratuito.  
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Na década de 70 o complexo não passou por obras relevantes, somente a 

pavimentação de algumas ruas. No início dos anos 1980, adução de água foi ampliada, 

com a instalação de novas cisternas, que deveriam ser ligadas por bombas no Morro dos 

Mineiros e na Fazendinha, que eram áreas até então não atendidas. Além disso, 

construiu-se mais uma caixa d´água elevada no Morro do Alemão que foi incluído no 

projeto de eletrificação das favelas da Light e com isso terminou-se com a utilização do 

esquema da cabine de luz. Devido ao grande número de irregularidades, a Light lida 

apenas com as associações e não com cada cliente. Embora alguns moradores recebam 

conta de luz, a maior parte não paga. Por outro lado, os apagões são freqüentes, segundo 

a Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

 A partir da década de 1980, as associações não pagaram mais a conta da light 

para manter as bombas de água e o abastecimento de água pela CEDAE continuou 

gratuito. Por isso, algumas associações deixaram também de cobrar taxas de 

manutenção do sistema de água aos moradores. Mas novas ligações de água 

continuaram a ser realizadas, continuando o processo de expansão da rede de 

distribuição pelos próprios moradores e pelas associações. Segundo o relatório do 

IPEA, a obra mais impactante dessa época foi a canalização do valão da Rua Joaquim 

de Queiróz e a implementação de uma rede de esgotos.  

Em 1990 o Complexo do Alemão também é contemplado pelo programa Favela 

Bairro da Prefeitura que embora tenha realizado alguma urbanização e acesso à 

infraestrutura, principalmente, saneamento básico, não alterou a estrutura físico-

urbanística da favela. Nessa época o território também recebeu o projeto ProSanear e 

nos anos 2000 a proporção de domicílios não atendidos pela rede coletora de esgoto 

caiu para 12%. 

A questão do lixo é apontada como outro problema grave de saneamento no 

Complexo desde a década de 1980. Apesar do Complexo ser atendido pela Comlurb, a 

coleta era feita apenas nas ruas mais largas, que permitiam o acesso do caminhão do 

lixo. Assim, existiam na área diversos vazadouros, ou seja, depósitos permanentes de 

lixo a céu aberto, ocupando grandes áreas. A coleta de lixo permanece parcial até o 

presente, mas a maior parte da área é atendida de maneira indireta, ou seja, através de 

caçambas do serviço de limpeza. Essa medida melhorou muito a questão dos 

vazadouros. Apenas 8% dos domicílios, atualmente, despejam o lixo em local 

inapropriado, explicando, assim, a persistência na existência de lixões. 
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 Em 2007, o governo do Estado e a Prefeitura realizam obras com um caráter 

simbólico de intervenções, criando obras de grande porte como o teleférico, escolas, 

UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento), EDI’s (Espaços de Desenvolvimento 

Infantil) e conjuntos habitacionais contemplados pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) financiado pelo governo federal. Atualmente o teleférico encontra-

se desativado, sendo utilizado como base para a UPP da localidade. 

3.5 - Educação e trabalho 

 Com o passar dos anos reduziu-se o enormemente a taxa de analfabetismo, entre 

os moradores de favelas e o resto da cidade. Por outro lado, persiste até os dias de hoje 

um grande diferencial no percentual da população que frequentou o ensino médio dentro 

e fora da favela, efeito ainda mais acentuado no caso da educação de nível superior. A 

alta taxa analfabetismo na década de 60 pode ser explicada pelo alto índice de 

migrações para a região.  

Datam de 1930 as escolas Barão de Macaúbas, em Inhaúma, assim como uma 

escola em Ramos, e uma escola em Olaria. Em 1970, existia ainda um grande 

percentual de adultos que nunca havia frequentado escola (36%). Já no ano 2000, este 

percentual reduziu-se para 14% e no ano de 2010, apenas 8% da população do 

Complexo nunca tinha frequentado escola. Isso indica que as novas gerações passaram a 

ter acesso ao ensino. 

Em 1970, o percentual de pessoas com 25 anos ou mais com escolaridade até o 

ensino médio era praticamente inexistentemenos de 1%. Já no ano 2000, esse percentual 

chegou a 15% e passou para 27% em 2010. Atualmente, verifica-se o acesso ao ensino 

superior de apenas 3% da população do Complexo do Alemão. 

Quanto ao trabalho, nota-se que até 1970 o percentual de crianças e adolescentes 

que trabalhavam ou procuravam trabalho era de cerca de 40% Entre os homens adultos, 

a participação no mercado de trabalho era de 85%. Por outro lado, a participação das 

mulheres adultas no mercado de trabalho era bem menor que a dos homens (22%).  

No ano 2000, verificou-se uma redução importante das crianças e adolescentes e 

aumentou significativamente o percentual de mulheres adultas economicamente ativas, 

que passou 44%. No Censo de 2010 a tendência de aumento das taxas de participação 

feminina no mercado de trabalho continuou, 50%. Também houve pequena redução no 
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percentual de crianças e adolescentes homens no mercado de trabalho 7% e observou-se 

aumento na taxa de participação dos homens idosos, que passou para 36% no Complexo 

do Alemão. 

3.6 - O tráfico de drogas 

Devido ao acelerado crescimento demográfico e à omissão do Estado, o 

Complexo do Alemão passou a ser conhecido na mídia por constantes histórias de 

violência, pobreza e descaso. Em meados dos anos 90, foi travada uma grande guerra no 

Complexo. Na época, o Morro do Alemão era dominado pelo traficante Orlando 

Jogador, morto numa emboscada a mando de outro traficante, seu afilhado  Uê, que 

controlava o morro do Adeus. A facção Comando Vermelho possui o domínio sobre a 

maior parte do Complexo, apenas uma parte,o Morro do Adeus, é controlado pela facão 

Terceiro Comando. Em maio de 2007, ele foi tomado pela organização 

criminosa Amigos dos Amigos (A.D.A) e, posteriormente, retornou para as mãos do 

Comando Vermelho. Até então os moradores desse morro ficavam ilhados, proibidos de 

circular pelas outras aeras do complexo e até mesmo de usar o serviço público de 

instituições ali situadas. 

O Complexo também é conhecido pelos bailes Funk da Chatuba e da Gaiola, 

além do chamado Baile do Complexo Total. Em 2002, o jornalista Tim Lopes foi 

brutalmente assassinado pelo bando de Elias Maluco, causando grande comoção na 

opinião pública. Posteriormente, um colégio estadual, construído nas obras do PAC, foi 

batizado de Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes em sua homenagem. A execução 

brutal de Tim teria sido uma vingança por sua reportagem "Feirão das Drogas", exibida 

pela Rede Globo em agosto de 2001, na qual se mostrou, através de uma câmera oculta, 

a venda livre de drogas e a prostituição infantil nos bailes funks. 

Outro episódio que marcou o Complexo quanto ao tráfico de drogas foi o seu 

processo de pacificação. Em 25 de novembro de 2010, a Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (PMERJ), com o apoio da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, 

fez uma operação na Vila Cruzeiro. Acontece que alguns traficantes foram filmados 

pelo helicóptero da Rede Globo fugindo para o Complexo do Alemão numa cena que 

entrou para a história do Brasil. Houve intensa troca de tiros e a operação ficou 

mundialmente conhecida pela sua magnitude. Muito sangue foi derramado e tesouros 

dos traficantes foram encontrados enterrados ou em casas disfarçadas com tijolo por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_Jogador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_Jogador
https://pt.wikipedia.org/wiki/U%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amigos_dos_Amigos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baile_funk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
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fora e luxo por dentro, além de muitos casos de violações dos direitos humanos terem 

sido relatados pelos moradores. 

A polícia apreendeu mais de trezentas motos na Favela do Cruzeiro, além 

de munições e cerca de duas toneladas de Maconha, além de Cocaína e Crack. Os 

traficantes, diante da perda de território, passaram a cometer atos terroristas pela Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, gerando desordem e pânico na população. Entorno de 

31 traficantes se renderam à polícia. O Complexo do Alemão foi, então, ocupado pela 

PMERJ com apoio das Forças Armadas. A comunidade passou a ser atendida por 8 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP): 20ª UPP Fazendinha, 21° UPP Nova Brasília, 

22ª UPP Morro do Adeus/ Morro da Baiana, 23ª UPP Morro do Alemão / Pedra do 

Sapo, 24ª UPP Morro do Sereno / Morro da Fé, 25ª UPP Morro da Chatuba / Morro da 

Caixa D'água, 26° UPP Parque Proletário e 27ª UPP Vila Cruzeiro. 

 Baseado nos fatos reais que ocorreram nessa operação, foi lançado o livro A 

Retomada do Complexo do Alemão escrito por Rogério Greco, André Monteiro e 

Eduardo Maia Betini e o filme Alemão, dirigido por José Eduardo Belmonte. As UPPs 

do Complexo do Alemão estão em constante conflito armado com o tráfico de drogas 

que até hoje está visivelmente presente na região. São frequentes as notícias de mortes 

de inocentes por causa da guerra que continua mesmo com a suposta pacificação. Em 

2018 é anunciado pelo Jornal O Globo Rio que o Gabinete da Intervenção Militar 

decide unificar as UPPs do Complexo do Alemão. Mas a comunidade, apesar das 

melhorias, continua sofrendo com a falta ou a precariedade de serviços públicos nas 

áreas da Educação, da Saúde, do Transporte, do Lazer e da Segurança. 

3.7- Conclusão 

 

 Percebe-se a partir do relato exposto que a História do Complexo do Alemão é 

rica e diversificada, tendo uma relação intrínseca com a história da cidade e do país. Essa 

memória está sendo comercializada e difundida pela mídia somente pelo viés da 

violência. Resgatar a memória do Complexo para as gerações futuras é uma tarefa das 

escolas. A construção da memória foi uma das preocupações da elite ocidental no Novo 

Mundo como o relatado na introdução do presente artigo. 

 Para Andreas Huyssen (2000), na medida em que nações lutam para por em 

prática medidas democráticas, após uma época de extermínio em massa, como a 

escravidão e a ditadura no Brasil, elas se defrontam com a tarefa de assegurar a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Muni%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maconha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crack
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eduardo_Belmonte
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legitimidade e o futuro de suas políticas emergentes, buscando maneiras de reparar os 

erros do passado. O Brasil, nesse caminho, precisa ter como aliada a busca pela 

descolonização do pensamento Brasileiro, passando também pela reformulação da 

perspectiva da mídia. Ainda segundo Huyssen, os debates sobre memória nacional estão 

sempre imbricados com os efeitos da mídia global e seu foco em temas como genocídio, 

migração, direito das minorias e responsabilização, fato este que pudemos comprovar ao 

observar este relato. 

 

 

4 SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

4.1 - A Educação nas Favelas 

 De acordo com o artigo “O Papel da Escola Pública nas Favelas” de Edson Diniz 

e com o relatório do final do Seminário do Observatório de Favelas, que orientam esses 

escritos, o conceito histórico de favela mais aceito na atualidade é o de que soldados 

foram enviados para a guerra de Canudos com a promessa de que quando retornassem 

ganhariam uma casa do governo. Ao retornarem, para pressionar o governo a tomar uma 

providência, acamparam em um morro já habitado por moradores que haviam sido 

removidos da zona sul, como a famosa remoção do cortiço Cabeça de Porco que serviu 

de inspiração para Aluísio de Azevedo escrever a importantíssima obra literária 

brasileira, O Cortiço. Os ex-combatentes receberam a autorização do governo para 

construírem suas casas nesse morro, que passou a se chamar Morro da Providência. O 

nome favela surgiu por conta de uma planta leguminosa chamada faveleiro que era 

abundante no morro em que esses soldados ficaram acampados durante o combate. Ao 

chegarem no Rio, depararam-se com encostas repletas de faveleiros que se pareciam 

com aquelas em que haviam acampado no nordeste e assim passaram a chamar as 

encostas dos morros habitados de Morro da Favela, em seguida, Favela. 

 No final do século XIX na virada pro XX já se registrava a existência da favela 

da providência e a Quinta do Caju. No começo do século XX, Maurício Abreu registra 

que na imprensa já existia cerca de 12 territórios em espaços distintos da cidade que 

eram denominados de favela, disseminando este termo para designar os núcleos de 

casebres e barracões que já se faziam visíveis por toda a cidade. Diniz (2013) reconhece 

que o crescimento das favelas tinha relação com a própria dinâmica da sociedade 
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capitalista brasileira, estruturada em bases desiguais de apropriação e distribuição das 

riquezas geradas no país. Para o Observatório de Favelas, a definição de favela tem 

origem na prática social do uso de terra sem a obtenção de direitos reconhecidos a partir 

dos registros sobre ela. Neste caso, muitas vezes, a posse do imóvel está desassociada 

da posse do terreno. No texto “O que é favela, afinal?”, o observatório define as 

seguintes características de favela: 

- Insuficiência histórica de investimentos do Estado e do mercado formal, 

principalmente o imobiliário, financeiro e de serviços;  

- Forte estigmatização sócioespacial, principalmente inferida por moradores 

de outras áreas da cidade; 

- Edificações predominantemente caracterizadas pela autoconstrução, que 

não se orientam pelos parâmetros definidos pelo estado; 

- Apropriação social do território com uso predominante para fins de 

moradia; 

- Ocupação marcada pela alta densidade de habitações; 

- Indicadores educacionais, econômicos e ambientais abaixo da média do 

conjunto da cidade; 

- Níveis elevados de subemprego e informalidade nas relações de trabalho; 

- Taxa de densidade demográfica acima da média do conjunto da cidade; 

- Ocupação de sítios urbanos marcados por um alto grau de vulnerabilidade 

ambiental; 

- Alta concentração de negros (pardos e pretos) e descendentes de indígenas, 

de acordo com a região brasileira; 

- Grau de soberania por parte do Estado inferior ao conjunto da média da 

cidade; 

- Alta incidência de situações de violência, sobretudo a letal, acima da média 

da cidade; 

- Relações de vizinhança marcadas por intensa sociabilidade, com forte 

valorização dos espaços comuns como lugar de convivência.  

(Observatório de Favelas - 2009. Página 22 e 23) 

  Como podemos observar, a favela se constitui um espaço de luta e resistência 

social, principalmente por moradia, e em seguida por outros direitos fundamentais 

garantidos pela constituição ao cidadão, como emprego, saúde, segurança e educação. 

Nessa busca, ainda há muito o que se fazer, pois como o que pôde ser constatado na 

História do Complexo do Alemão que temos como referência para o presente trabalho, 

ainda há muitas demandas para as comunidades cariocas que continuam sendo 

negligenciadas e tratadas como um território a parte da cidade pelos governantes da 

situação.  
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Se o objetivo principal da escola, como instituição, é educar cidadãos com 

capacidade crítica de exercer a sua cidadania, a função da escola com público alvo 

oriundo de favelas é colaborar para que seus educandos entendam a realidade que os 

cerca, os processos históricos que levaram à construção desse território e fomentar neles 

o sentimento de pertencimento para com a sua comunidade para que tenham a meta de 

mudar a sua realidade e não a de se mudarem desse espaço.  

Diniz 2013 considera que a escola precisa romper com a “antinomia entre as 

lógicas socializadoras desenvolvidas pela escola e pelas famílias de origem popular”, 

mantendo a convicção de que esta, “para além de seu papel tradicional, pode, assim, 

ajudar a reconhecer a favela como parte fundamental da cidade”, trazendo informações 

que fazem um contra ponto com as notícias veiculadas pelas grandes mídias e que se 

aproximem e valorizem os saberes e a cultura da família dos estudantes. 

Neste sentido, sugerimos neste trabalho o caminho para propostas pedagógicas a 

serem aplicadas durante um semestre em uma escola situada no Complexo do Alemão. 

Para colocá-las em prática, sugerimos os Cordéis de José Franklin intitulado Dico e a 

Invasão do Alemão e Apocalipse no Complexo do Alemão. Acreditamos que 

compreender, primeiramente, a sua realidade é fundamental para a formação de uma 

base sólida de conhecimentos para que então eles possam seguir em seus estudos e 

cheguem a uma eficiente compreensão do mundo e de suas complexidades. 

Acreditamos, também, que, pelo fato de o autor ser morador da localidade, isso pode 

fomentar nos alunos um sentimento de representatividade, orgulho e referência positiva 

oriunda do complexo. 

4.2 - A Literatura de Cordel 

 A Literatura de Cordel é originária do nordeste brasileiro e tem forte influência 

da poesia trovadora de Portugal, que, além de também ter bastante proximidade com a 

oralidade, também era vendida em folhetins pendurados em cordas, fato este que veio a 

dar nome a esta arte nordestina: o Cordel. Geralmente, os folhetins são ilustrados com 

xilografuras satíricas ou não. Em seus temas, costuma abordar questões sociais a partir 

de uma linguagem coloquial, afastando-se, assim, dos cânones literários tradicionais. 

Sua estrutura costuma ser composta por versos de sete sílabas (redondilha maior) ou de 

seis sílabas (sextilha) e o esquema de rimas mais utilizado é o ABCBDB. Como 
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podemos observar na estrofe retirada do cordel de José Franklin, O Apocalipse no 

Complexo do Alemão: 

Na estação das Palmeiras A 

também aqui no Alemão B 

o morador Galileu C 

falando de salvação B 

me fez ver uma divina D 

quase herege solução B. 

(Página 7) 

Utilizando-se de versos em redondilhas maiores, Franklin faz jus ao estilo das 

rimas típicos dos cordéis para denunciar um dos muitos episódios de falta de luz que 

acomete aos moradores. Ainda mais grave, ele relata o dia em que houve uma explosão 

no sistema de luz do morro. Ao longo do texto ele vai lançando mão do sarcasmo para 

fazer uma crítica aos costumes e crenças dos moradores, bem como da própria situação 

da infraestrutura da comunidade. 

 Ao longo de todo esse trabalho, enfatizamos a importância e a necessidade de se 

utilizar os conteúdos abordados em sala de aula como meio para uma análise crítica da 

sociedade com o objetivo de se formar cidadãos preparados para o exercício da 

cidadania e capazes de interferir e transformar a realidade ao seu redor. Para tanto, é 

preciso que os educandos sejam expostos, em sua trajetória escolar, ao máximo de 

gêneros textuais possível. Acreditamos que a Literatura de Cordel pode ser uma 

excelente aliada neste processo, pois é um manifesto artístico popular que representa 

criticamente a realidade e suas complexidades, podendo ser um ponto de partida para 

despertar o olhar crítico do estudante para questões sociais, históricas, políticas e 

econômicas, para além dos conteúdos tradicionais de cada disciplina. Alves (2008) 

considera que: 

A leitura surge na escola como uma oportunidade de colocar o aluno em 

confronto com o outro, propondo-lhe o desafio de enxergar a pluralidade 

cultural como forma de levá-lo a ser capaz de exercer a sua cidadania 

plenamente, sem vestígios de imposição de uma cultura sobre a outra. 

Portanto, nossa discussão não busca substituição de textos literários 

canônicos por textos da Literatura de Cordel, mas sim ampliar o leque de 

leitura dos alunos, a fim de lhes proporcionar um contato mais plural com as 

diversas formas de gêneros textuais e artísticos encontradas no Brasil.                  

(ALVES, 2008. Pág. 107) 

Ou seja, abordar a literatura de Cordel em sala de aula, bem como outras formas de se 

fazer literatura popular podem ser boas estratégias no caminho da interculturalidade, 
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fazendo com que os discentes tenham acesso a variados pontos de vista da sociedade. 

Em uma proposta sociointeracionista, ao obter o acesso a obras cânones, com 

vocabulário formal e linguagem culta\padrão, mas também obter acesso a obras 

populares, com vocabulário informal e linguagem coloquial, os estudantes terão acesso 

aos instrumentos necessários para que desenvolvam a habilidade de se adaptar, com 

êxito, entre os diversos níveis de linguagem e de discurso ao qual somos e podemos ser 

expostos ao longo da nossa vida conforme circulamos entre os diferentes grupos sociais. 

 Ao fazer com a turma uma analise global da obra, bem como de seu contexto 

histórico e de sua relação com a realidade atual, para além do conteúdo específico de 

cada matéria, os educandos tomam conhecimento das variadas vozes que os textos 

trazem consigo, reconhecendo-se, assim, nessas vozes e reconhecendo o outro. O 

exercício de reconhecer-se e reconhecer o outro dentro de cada lugar de fala social é 

fundamental para a abolição de preconceitos e estereótipos que ainda hoje circulam no 

imaginário popular do brasileiro, como o racismo, a homofobia e o machismo. 

4.3 - Os Cordéis de José Franklin 

O cordelista José Franklin, morador do Complexo do Alemão, residente da Nova 

Brasília, costumava expor seus cordéis na estação Palmeiras do teleférico que era 

bastante movimentada e havia se tornado um ponto turístico na cidade. Ele aproveitava 

essa oportunidade para ouvir histórias dos moradores e para vender sua obra para 

turistas que visitavam a região. Fechado em 2016 para a troca de um cabo, o meio de 

transporte de milhares de pessoas nunca mais voltou a funcionar, tornando-se um dos 

maiores elefantes brancos dessa cidade, visível a partir de seus quatro cantos. Vale 

lembrar que uma viagem que durava 20 minutos, agora leva uma hora e meia, retirando 

de muitos moradores o direito de ir e vir. 

  Como o observado anteriormente, o conteúdo que é escolhido para fazer parte 

do currículo escolar é valorizado por este, sendo colocado em lugar de destaque e 

importância, tão importante que precisa ser conhecido e analisado. Sendo assim, 

escolhemos um cordelista morador da região com o objetivo de fomentar o sentimento 

de representatividade e inspiração nos alunos. Os temas abordados nas obras escolhidas 

também têm o objetivo de criar uma proximidade com a realidade do público alvo, 

colaborando para o desenvolvimento de sua capacidade de decifrar os fatos sociais 

atuais e sua relação com os fatores históricos e sua habilidade em interferir na realidade. 
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  Os dois cordéis escolhidos abordam momentos históricos ocorridos no 

Complexo do Alemão. Ambos são caracterizados pela simplicidade na edição, sendo 

sua encadernação feita em folhas de papel ofício xerocadas e com correções realizadas à 

mão. O primeiro (Cordel I), intitulado Apocalipse no Complexo do Alemão, conta a 

história de um dia em que houve um curto circuito no sistema de luz, o segundo (Cordel 

lI), Dico e a Invasão do Alemão, conta a história da invasão do Complexo do Alemão 

pela união das forças armadas para a instalação das UPP’s. Dois momentos críticos para 

o Complexo e dignos de análise crítica por parte de seus moradores. Sugerimos a 

utilização do cordel I para o primeiro trimestre e do cordel II para o segundo. Porém, se 

a escola como um todo, tanto corpo docente como discente, abraçarem a proposta e se 

debruçarem sobre as obras com afinco e dedicação, poderá utilizar um cordel para cada 

semestre.  

Franklin, seguindo a estrutura típica dos cordéis, denuncia em “Apocalipse no 

Complexo do Alemão”, o curto circuito que se estendeu por várias comunidades deste. 

Com uma narrativa em primeira pessoa, ele conta a grande explosão que se ouviu por 

toda a comunidade em 1988 e vai descrevendo criticamente as reações dos moradores 

os quais encontrava pelo caminho, bem como sua própria reação. Ele aborda diversas 

situações do cotidiano da favela, como sexo,  religiosidade, relacionamento e família, 

além do próprio episódio em si, que nos ajuda a entender a dinâmica das conseqüências 

dos fatores sociohistórios estudados na História do Complexo do Alemão descrita neste 

trabalho. 

Em “Dico e a Invasão do Alemão”, o autor narra a história da invasão do alemão 

pela união da polícia militar com as forças armadas. Com uma narrativa em terceira 

pessoa, ele relata consternado a “difícil verdade” da história do personagem Dico. 

Vindo do nordeste, o personagem principal da história, passa necessidade lá e na cidade 

maravilhosa até que consegue sobreviver ao entrar para o tráfico. Dico passa pela favela 

do Mandela, no Complexo de Manguinhos, e por outras comunidades antes de se 

instalar no Complexo do Alemão, onde passa a ser respeitado e a fazer amigos. Já 

soldado experiente em sua função, encontra um amor e decide mudar de vida.  

O autor relata o processo de separação de Dico do tráfico: do momento da 

conversa com o chefe, a ser vigiado no emprego de biscate até ser evitado pelos ex-

companheiros. Então, o amor da vida de Dico morre em um acidente de ônibus, o que o 

coloca em profunda depressão a vagar pela favela. Ao saber da operação de invasão, 
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Dico desperta de seu quase transe e “com novo vigor ressurge, prepara-se para o 

combate”. A personagem reencontra seus ex-companheiros com o desejo de lutar 

novamente com eles, mas é desprezada. Ninguém lhe fornece armamento ou um 

exército para liderar. Ele tenta procurar armamentos abandonados pelos irmãos que 

desertam com medo de tamanho poderio bélico anunciado, mas nada encontra. Torna-se 

invisível para os dois lados. Tenta se jogar contra um tanque, mas é mal sucedido em 

sua tentativa suicida. Ninguém enxerga a personagem, mas esta observa os fatos que 

acontecem na calada na comunidade.  

Franklin denuncia a corrupção da polícia que protegeu e retirou certos chefões 

do tráfico da favela: 

Alguns amigos escapam 

levados nos caveirões 

pagam com outro e pó 

dinheiro e munições 

a parte “boa” da polícia 

é amiga dos ladrões. 

(Página 10) 

Relata o autor, referindo-se às inúmeras denúncias de corrupção oriundas dessa 

operação. Ele continua a narrativa contando sobre como foi a adaptação da comunidade 

à nova realidade, fala sobre o exército e sua relação com os moradores, fala da 

imprensa, dos tanques de guerra e começa a encerrar a história em um final inusitado, 

em que o autor sugere a não existência real do personagem ou o seu triste fim 

relacionado ao abandono e ao uso de drogas que transforma muitos de nós em ninguém. 

Essa obra é muito rica em assuntos e referências. Ele aborda questões como o 

colonialismo no nordeste, a imigração, o analfabetismo, o preconceito linguístico, o 

sentimento de perda, a revolta e a diferença entre nós e eles. Faz referência à Serra da 

Misericórdia, ao filme O Vento Levou, a Shakespeare e a Ricardo III.   

4.6 - Propostas Pedagógicas 

A partir das reflexões supracitadas, propomos algumas bases para a elaboração 

de propostas pedagógicas a serem aplicadas no decorrer de dois trimestres (ou dois 

semestres) em turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental ou do Ensino 

Médio, em um escola inserida no Complexo do Alemão, em outra comunidade ou em 

escolas com realidades diferentes, pois como o constatado anteriormente, ter acesso aos 
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diferentes pontos de vistas da sociedade, colabora para uma educação intercultural que 

fomenta a formação a crítica e plural do indivíduo.  

 Como ponto de partida para as propostas, escolhemos prestigiar, com o lugar de 

destaque nas nossas discussões, os cordéis Apocalipse no Complexo do Alemão e Dico e 

a Invasão do Alemão, utilizando uma abordagem intercultural e interdisciplinar. Para 

executarmos uma proposta interdisciplinar em que as matérias dialoguem entre si com 

eficiência, para um bom entendimento do educando das correlações entre os fatos 

expostos, é importante que os conteúdos e os temas sejam abordados 

concomitantemente pelas disciplinas e que os professores sempre levem a turma a 

correlacionar o que está sendo visto naquela disciplina com os conteúdos vistos em 

outras. 

  Sugeriremos a seguir temas para serem abordados em cada uma das disciplinas 

escolares, com o objetivo de darmos conta da atual demanda de reformulação do 

currículo escolar. Nesse processo não podemos deixar de lançar mão de estratégias e 

cuidados para os quais a Afrocentricidade nos orienta: de nos atentarmos para 

necessidade de descolonização do pensamento brasileiro, com uma observação crítica 

do vocabulário utilizado e rompendo com estereótipos e preconceitos. Formulando, 

então, um currículo intercultural que contribua para a formação se cidadãos críticos e 

transformadores de sua realidade. Vale lembrar que a pedagogia da encruzilhada pode 

nos ajudar a possibilitar o surgimento de novas perspectivas e lógicas de raciocínio. 

 Baseando-nos nos PCN’s, sugerimos, a partir dos cordéis escolhidos, a abordagem 

dos seguintes temas em cada disciplina escolar: 

1) Língua Portuguesa: 

a- Cordel I: Sugerimos uma leitura do cordel com mais afinco nas aulas de 

LP e Literatura. Todos os pontos gramaticais, sintéticos ou morfológicos, 

podem abordados com exemplos retirados da obra, além da própria 

interpretação textual. Lembrando que esses conteúdos devem ser trabalhados 

sempre fazendo uma correspondência com a realidade sóciohistórica da 

comunidade. Isso vale para todas as disciplinas. 

b- Cordel II: Além dos temas citados acima, a partir desta leitura, também 

poderá ser discutida a questão do preconceito lingüístico bem como os níveis 

de linguagem. 
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2) Literatura Brasileira: Sugerimos, tanto para o cordel I como para o II, que se 

analise a estrutura textual e estética dos textos. Observação das métricas e rimas 

e das técnicas de escrita poética. As semelhanças com a poesia trovadora e do 

que esta se trata. Movimentos literários históricos que, como o cordel de José 

Franklin, também faziam críticas sociais, como a geração condoreira do 

Romantismo Brasileiro. Shakespeare, a literatura inglesa e sua relação com a 

literatura brasileira. A literatura de cordel, onde, como e quando surgiu. Qual a 

importância desta para o povo e para a literatura brasileira. Qual a importância 

do cordel para os moradores do complexo do alemão e qual sua relação com a 

origem de muitos moradores da região, além do treino da escrita poética. A 

professora pode sugerir que a turma produza um cordel. Dependendo do nível da 

turma, esta produção poderá ser feita individual ou coletivamente. 

  3) Matemática: Ao se estudar a correlação dos fatos abordados nos cordéis (tanto 

o I como o II) com os fatos históricos da comunidade do Complexo, o professor 

de matemática poderia trabalhar com gráficos para pensar a origem dos 

imigrantes, as taxas de analfabetismo, e outros dados produzidos por fontes 

confiáveis de pesquisa, como a densidade demográfica e taxas de 

desenvolvimento humano. Ele poderá também fazer buscas de gastos públicos na 

região ou incentivar que os alunos a façam, para gerar neles o sentimento de 

responsabilidade fiscal dos gastos públicos e, então, sugerir cálculos com esses 

dados, visando que os estudantes elaborem uma melhor forma de aplicar esse 

dinheiro na comunidade. Poderá pensar, também, as discrepâncias entre os gastos 

públicos na suposta pacificação da comunidade e na manutenção do teleférico, por 

exemplo. 

 4) Física:  

a- Cordel I: O professor de física poderá abordar questões de eletricidade,        

fazer experiências, maquetes e cálculos. Pedir para a turma fazer entrevistas 

com os moradores mais antigos para saber quais eram as condições das 

instalações elétricas da época. 

b- Cordel II: O docente poderá abordar questões de mecânica, poderá pensar 

com a turma o que causou a paralisação do teleférico, pensar como essa 

situação poderia ser solucionada e o quanto de gasto de capital, de material 
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e humano seria preciso para tanto. Também poderia sugerir experiências, 

maquetes e cálculos. 

5) Química: Tanto no cordel I como no II, o professor de química poderá abordar 

como se dá a interação de prótons, neutros e elétrons no processo de se criar a 

eletricidade e distribuí-la. Ao pensar a questão sanitária, ele poderia abordar a 

questão do saneamento básico na região, bem como os sistemas de esgoto, escoação 

de água e as substâncias presentes nos rios do território e suas conseqüências para o 

lençol freático, bem como para todo meio ambiente. 

6) Ciências Naturais: Tanto com base no cordel I como no II, além dos pontos 

sugeridos para Química e Física, o professor de ciências poderá abordar a fauna e a 

flora da Serra da Misericórdia, bem como sua atual situação ambiental, o risco dos 

lixões a céu aberto que existem na região, as doenças as quais eles nos expõem e 

seus ciclos, os cuidados e as prevenções destas, bem como alternativas para o 

despejo de esgoto e para a coleta e reciclagem do lixo 

     7) História:  

a- Cordel I: Toda a história do alemão pode ser abordada a partir dos dois 

cordéis, fazendo um link com o período histórico do país em cada situação. 

Com foco no cordel I, os temas mais explícitos são: o processo de formação 

da favela e do complexo em específico, a criação das associações de 

moradores e como estas faziam a distribuição de energia; Como os 

moradores ergueram suas casas e como lutaram para garantir o seu direito 

de moradia, bem como o direito de ter acesso a políticas públicas. 

b- Cordel II: Uma enorme gama de assuntos podem ser abordados a partir 

do relato do cordel II, alguns deles são: o dia da invasão em si, suas causas e 

conseqüências para a comunidade e sua repercussão na mídia, tanto 

brasileira como estrangeira. Podem ser trabalhadas notícias de diferentes 

meios de informação; A formação do comando vermelho e sua história na 

região; Sugerir entrevistas com pessoas mais velhas para montar uma 

narrativa da comunidade, em primeira pessoa, sobre o ocorrido; A 

semelhança das estratégias de invasão do complexo com as estratégias de 

invasão dos quilombos na época colonial, bem como as semelhanças 

características entre o quilombo e a favela. As estruturas organizacionais 
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dos quilombos e a biografia de seus líderes; A formação das forças armadas 

do Brasil e da PMERJ. O histórico das políticas públicas da região, dentre 

vários outros temas.  

7) Geografia: A Geografia também é uma disciplina que possui uma enorme gama 

de assuntos a serem abordados. A partir dos relatos dos dois cordéis, o geógrafo 

pode abordar, além da fauna e da flora da Serra da Misericórdia, o seu relevo e sua 

importância para a cidade do Rio de Janeiro; A geopolítica nacional e estrangeira 

que influenciou os momentos históricos relatados; dos dados da região produzidos 

pelo IBGE; A disposição geográfica do Complexo e sua divisão em comunidades; o 

tipo de solo da região; as políticas públicas mais influentes e eficientes para a 

localidade; os fatores que impulsionaram a imigração em massa para a região e suas 

origens, dentre vários outros assuntos. 

8) Sociologia: O sociólogo também tem uma enorme gama de assuntos para 

abordar, como a luta por direitos na favela, a origem das políticas públicas ali 

aplicadas, a formação e exercício da cidadania na comunidade,  o histórico de 

políticos e movimentos sociais, suas ações e envolvimento com as comunidades; os 

dados demográficos da região; a influência e efeito psicológico do tráfico e da 

violência na população local; a diversidade da população local; discutir o mito da 

democracia racial, os preconceitos, os direitos humanos e muito mais. 

9) Filosofia: A filosofia tem um papel importantíssimo na desconstrução do mito 

da democracia racial e na introdução de outras formas de se pensar e interpretar o 

mundo. O professor pode apresentar pensamentos filosóficos de indígenas e 

africanos, bem como as filosofias dos descendentes de africanos aqui no Brasil. 

Além disto, pode ajudar os educandos a entenderem como se deu a construção do 

pensamento euro-ocidental que se impõe como hegemônico em nossa sociedade e 

como essa visão de mundo interpreta a favela e o povo favelado, bem como o 

imaginário coletivo que ela cria, sendo esta uma estratégia imprescindível para que 

essa visão, tanto da sociedade, como de si mesmo, seja modificada. Há muitas 

outras possibilidades nos relatos do cordelista. Nestes escritos, pretendemos apenas 

sugerir algumas abordagens com o intuito de aguçar a criatividade do professor-

leitor.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Pudemos observar nesses escritos a importância de se conhecer a História Local, 

as características e o próprio espaço físico da comunidade em que se trabalha, para que 

o professor possa ter subsídios para elaborar, atividades e estratégias pedagógicas que 

colaborem para a formação do educando como sujeito social de direitos, bem como para 

seu entendimento e visão de mundo, permitindo-lhes o reconhecimento de seu lugar 

social e o reconhecimento do lugar outro, despido de imposições, autoritarismos, 

hegemonias, padrões e preconceitos. 

 Obter essas informações também colabora para uma escolha de currículo que 

tenha relação com a vida, a história e o cotidiano do seu público alvo. Fornecendo-lhe, 

então, os fundamentos necessários para a valorização de temas que coloquem o 

educando no lugar de protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Ao realizar a 

seleção adequada dos temas dignos de discussão em sala, o professor pode colaborar 

para que o mundo e a realidade que cerca o indivíduo façam sentido para este que, por 

sua vez, torna-se capaz de interpretá-la criticamente, a partir do conhecimento 

sistemático dos fatos históricos e dos dados sociais que refletem seu meio.  

 A partir desta tomada de consciência, a sociedade brasileira passaria, do que 

Paulo Freire chama nível de consciência transitiva ingênua para o nível de consciência 

transitiva crítica. Transitiva, pois, a sociedade que tínhamos enquanto ditadura era 

intransitiva, ou seja, não aceitava a possibilidade de mudanças e não havia diálogo entre 

os setores sociais, apenas imposição de idéias e censura. Ao nos tornarmos uma 

democracia, comprometemo-nos com o diálogo e com a representatividade para os mais 

diversos setores da sociedade, aceitando a possibilidade de mudança através dos 

embates políticos e da participação popular. Assim passamos a ser uma sociedade 

transitiva, ou seja, que está pré-disposta a se transformar se preciso.  

Crítica, pois romperemos com uma visão de mundo ingênua, romperemos com o 

movimento de massas, com a ação pela ação, com a ação sem saber o porquê. Desta 

forma, estaremos preparados e para interpretar as informações que chegam até nós e 

para lidar com estas, obtendo, assim, os recursos necessários para reconhecer as 

estratégias midiáticas de manipulação e alienação. 

Acreditamos que esse é o caminho para que novas epistemologias integrem o 

currículo escolar do brasileiro. Cumprindo, assim, o seu direito histórico de conhecer as 

várias cosmovisões que nos constituem enquanto civilização, que embasam o nosso 
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cotidiano, que fundamentam nossas crenças e imaginários, que estão no sangue e na 

história dos nossos ancestrais. Ao dedicarmos aos nossos estudantes uma educação 

intercultural, lhes forneceremos outras possibilidades de interpretação do mundo e 

outras lógicas de raciocínio.  

O povo brasileiro tenta mostrar para o mundo uma identidade sua, tipicamente 

brasileira, desde os primeiros movimentos literários\artísticos. Ao alcançar o nível de 

consciência descrito por Paulo Freire, finalmente teríamos as bases e os conhecimentos 

necessários para pensar, criar e agir a partir dos três núcleos civilizatórios que nos 

constituem enquanto uma nação, sendo esta a composição a nossa singularidade perante 

o mundo e as outras nações. As elaborações criadas a partir daí receberíam colaborações 

euro-ocidentais, não mais imposições, permitindo que sejamos o que de fato nós somos: 

povo miscigenado e plural, que se conhece, reconhece e tem orgulho de suas origens.  
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7 ANEXOS 

Cordel I: 
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Cordel II: 
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