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RESUMO 

 

RAMOS, Bianca dos Santos. O Patrimônio Imaterial de Matrizes Culturais Africanas e 

Indígenas nas aulas de Artes Visuais. 2018. 37 f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, 

Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

O presente trabalho propõe estender a noção de educação patrimonial para além do tema de 

visibilização da cultura afrodescendente, e também da cultura indígena, a alunos do Ensino 

Médio em duas escolas pertencentes a 3ª Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

Investigar formas de aplicabilidade das Leis Afirmativas 10.639/03 e 11.645/08, pela 

Educação Patrimonial, sem que seu conteúdo seja apresentado de maneira folclorizante e 

restrito a datas comemorativas, e verificar as razões que levaram a necessidade das leis. 

Reiterar a importância do Ensino de Artes em um momento de reformulação de currículo do 

Ensino Médio, disciplina que teve das maiores reduções de horária. Afirmar a 

responsabilidade do ensino de Artes como um aprendizado significativo, cultural e crítico, 

sobre a expressão artística a que estamos inseridos, o que inclui a valorização da cultura, bem 

como, a valorização de bens culturais e populares negros e indígenas. 

 

 

Palavras-chave: Arte. Educação. Lei 10.639/03. Lei 11.645/08. Identidade. Memória. 

Patrimônio Imaterial. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2018 completo dez anos ininterruptos de magistério ativo na disciplina 

de Artes Visuais, na Secretaria de Estado de Educação, no Estado do Rio de Janeiro. 

Estamos diante de desafios como a revisão de currículo, e seus conteúdos, e questões 

elementares sobre lecionar Artes no Ensino Médio. Desafios como a grande greve de 

2016, que marcou profundamente o papel do servidor ativo do Estado do Rio, e a 

esmagadora redução de carga horária que a disciplina de Arte foi submetida no Ensino 

Médio, em conformidade com a publicação em Diário Oficial de 11 de maio de 2016, 

que determina a oferta da disciplina de Arte (que incluem as linguagens de Artes 

Visuais, Dança e Música), somente no último ano da modalidade Formação Geral, sob 

vigência a partir do ano letivo de 2019.  

Como Arte Educadora Visual em atividade, apenas existia a oferta de lecionar em 

duas turmas de segundo ano disponíveis na Unidade Escolar em que estava alocada: C. 

E. João Marques dos Reis, no bairro da Penha, e que atendia em sua maioria alunos da 

comunidade Quitungo1. A revisão de currículo que resultou na intensificação da 

hierarquização das disciplinas e limitação de carga horária2, que concedia, em todo o 

Ensino Médio de Formação Geral, apenas no segundo ano, durante o curto contato de 

apenas dois tempos semanais com a disciplina de Artes Visuais, agravado pelo fato de 

serem turmas noturnas, cujo maior foco dos estudantes é o de conciliar o dia de trabalho 

e a rápida conclusão, para imediata inserção no mercado de trabalho. Ainda assim, um 

professor horista de Artes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, que cumpre 16 horas 

semanais não consegue cumprir toda sua carga horária em uma única Unidade Escolar 

somente em turmas de segundo ano – que fora uma das reivindicações da greve de 

2016; a opção de permanecer em apenas uma Unidade Escolar por matrícula – de forma 

que tive, ao mesmo tempo, me ver diante de outra Unidade Escolar, o Colégio Estadual 

Heitor Lira, também localizado no bairro da Penha, com outras demandas e 

necessidades que supõe ao se lecionar em uma turma de primeiro ano de Ensino Médio 

diurno, no Curso Profissionalizante de Formação de Professores.   

                                            
1 Quitungo é um território periférico na região entre Brás de Pina e Vila da Penha. Havia o intuito inicial 

de atrelar um projeto pedagógico que resgatasse as origens Quilombolas desta comunidade atrelando ao 

Projeto Político pedagógico da Escola citada.  
2 Resoluções da SEEDUC Nº 5330, de 10 de setembro de 2015 e Nº 5578 de 25, de outubro de 2017, que 

estabelecem a carga horária semanal de cada área do conhecimento, por série. 
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Por tratar-se de um curso de Ensino Médio acrescido de Profissionalizante de 

Magistério, o antigo Curso Normal, os alunos ainda têm a possibilidade de ter o contato 

com a disciplina de Arte no decorrer dos três anos de formação. Ao me ver diante de 

turmas de primeiro ano, recém chegadas ao Ensino Médio diurno, com curiosidade – 

fato que já não presenciava a algum tempo em todos esses anos de Ensino Médio 

noturno – me causou algumas inquietações. Como retomar essa essência de espanto e 

curiosidade pela busca do conhecimento, pela crítica e mesmo pelas Artes nas turmas 

noturnas; apáticas diante de uma disciplina obrigatória que foi esmagada e corresponde 

atualmente à menor carga horária de todo currículo na modalidade Formação Geral do 

Ensino Médio?  

Diante da limitação física de tempo e espaço, surgiram inquietações sobre como 

privilegiar determinados conteúdos, concepções e práticas em grau de importância 

curricular e pedagógica, que sejam significativos para o aluno. Visto que tais questões 

se encontram em oposição às aulas tradicionais cujos conteúdos e práticas 

correspondem a uma perspectiva eurocêntrica, de ordem clássica ou acadêmica, 

geralmente o esperado para um professor ou professora de Arte da Educação Básica. 

Talvez porque historicamente a disciplina tenha sido ensinada com base na narrativa 

europeia, que muitas vezes, ignora, por exemplo, referências Africanas na base da 

estética Cubista, teorizada por Pablo Picasso.  

A linearidade curricular a que está comumente naturalizada, principalmente do 

Ensino de Arte, historicamente associada ao formalismo da cultura hegemônica a que 

está centrado todo o Ensino Básico.  Quebrar essa perspectiva sistematizada por valores 

dominantes do olhar eurocêntrico é um dos pilares, e também, um dos objetivos, que 

move este trabalho, que propõe uma configuração para a Interculturalidade e para 

Educação Patrimonial, como propostas para aplicação das leis 10.639/033 e 11.645/084. 

Este trabalho relaciona os temas de Patrimônio e Culturas de Matrizes 

Afrodescendentes e Indígenas em um momento em que o Ensino, sobretudo o de Artes 

Visuais direcionado ao Ensino Médio, passa por uma reformulação de carga horária e de 

seus conteúdos, propostos pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

                                            
3 Lei 10.639/03 – Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para incluir no currículo a obrigatoriedade da História e Cultura Afro-brasileira, 

além da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, e o negro na formação da 

sociedade nacional. 
4 Lei 11.645/08 – Nos estabelecimentos de Ensinos Fundamental e Médio, Públicos e Privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e da cultura Afro-brasileira e Indígena. Conteúdos programáticos que 

incluam aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos. 
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A não valorização cultural reforça estereótipos fazendo com que o conjunto de 

bens materiais e imateriais se tornem desconhecidos por minorias sociais e étnicas.  A 

perspectiva estigmatizada por uma indústria cultural, que apresenta pouca ou nenhuma 

referência negra, ou ainda, referências não positivas quanto ao papel do negro como 

formador de cultura. Cabe à escola de Ensino Básico a possibilidade de desconstrução 

desse estigma. 

Este trabalho sugere uma possibilidade para que o Ensino de Arte possa gerar nos 

estudantes o sentimento de reconhecimento e identificação, a partir da valorização da 

identidade e memória cultural de matrizes Africanas e Indígenas. A reafirmação da 

autonomia do professor pesquisador e a legitimação do lugar de fala de discentes é 

entendida aqui como pilares deste trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os aspectos atrelados à apresentação do Patrimônio Imaterial, e mesmo 

Material, nas aulas de Artes Visuais a alunos do Ensino Médio, com enfoque no valor 

da memória e identidade às novas gerações por meio das linguagens artísticas. 

A aplicabilidade deste projeto, no contexto específico de duas turmas de Ensino 

Médio do Estado do Rio de Janeiro, em duas escolas distintas, mas pertencentes à 

mesma Região Administrativa, nos possibilitará perceber esses aspectos num mesmo 

território cultural. Este trabalho pretende confirmar a importância do Ensino de Arte 

para a formação crítica, social, e cultural de alunas e alunos.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● Desenvolver estratégias pedagógicas que possibilitem a implementação das 

Leis Afirmativas, tendo o professor como mediador, que reforce a importância do 

professor e alunos como pesquisadores. 

● Apresentar o Patrimônio Imaterial de Matrizes Afro e Indígenas como 

formadores da base cultural brasileira, e a importância da transmissão da memória às 

novas gerações, fazendo aplicação das linguagens artísticas como meio. 

● Proporcionar identificação dos alunos ressaltado a contribuição histórica 

desses povos. 

● Propor a Educação Patrimonial como estímulo de preservação das matrizes 

culturais e artísticas desses povos. 

● Promover as Leis Afirmativas e garantir seu efetivo cumprimento no Ensino 

Básico.
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3 JUSTIFICATIVA 

De um modo geral, o “senso comum” espera de um Arte Educador uma bagagem 

de conteúdos e práticas de arte e cultura baseadas no etnocentrismo europeu, para que a 

disciplina seja legitimada no interior da hierarquia curricular como importante. Esta é 

ainda uma visão bastante comum entre docentes de outras disciplinas. Muitas das vezes 

o fato de exercer uma prática que valorize as culturas negras e indígenas, a cultura 

popular, ou bagagens trazidas pelo estudante e pela comunidade em que o mesmo 

habita, que valorizem suas memórias, identidades e que contribuam para a auto estima 

do mesmo, não são tidos com bons olhos, mesmo pelos próprios estudantes.  

Possivelmente as memórias e as identidades afrodescendentes e indígenas tenham 

sido forjadas para um esquecimento, conforme análise de Munanga. O autor afirma que 

“o surgimento e uma etnia brasileira [...] passa tanto pela anulação das identificações 

étnicas de índios, africanos e europeus quanto pela indiferenciação das várias formas de 

mestiçagem” (MUNANGA, 1999, p.100). 

Segundo este pensamento, a identidade nacional teve sua origem em decorrência 

de outras identidades, porém sem que se deixasse de reprimir e oprimir as identidades e 

culturas anteriores. Estas foram submetidas ao genocídio e etnocídio, frente à 

hegemonia da cultura branca. Este trabalho propõe uma possibilidade de valorização, 

pelo viés do interculturalidade, utilizando a Educação Patrimonial como método. 

Considerando que o estudo, sobretudo o das Arte, está marcado por uma hiper-

valorização de narrativas e de estéticas de origem européia, apresentadas como 

“universais”5(NOGUERA, 2014, p. 33), faz-se a necessidade de uma prática pedagógica 

que valorize as figuras do negro e do indígena como produtores de cultura e integrantes 

da mesma, que desfaça estereótipos culturais e raciais. 

O Ensino de Arte tem como uma de suas responsabilidades, a formação crítica do 

indivíduo – o que perpassa a análise crítica das imagens e das visualidades. A disciplina 

de Arte, que abrange Dança, Teatro, Música e Artes Visuais, foi a que mais sofreu 

redução de carga horária6, o que questiona subjetivamente sua importância hierárquica 

ante as demais disciplinas da Educação Básica, sobretudo no Ensino Médio. Urge uma 

                                            
5 “Universal” pode ser lido como uma composição do latim unius (um) e versus (alternativa de...) 

contradizendo a ideia de contraste ou alternância. A contradição ressalta para a exclusão do outro. 
6 A partir da Resolução da SEEDUC Nº 4746 de 30 de novembro de 2011. E atualmente com a 

implementação da Medida Provisória, aprovada em 8 de fevereiro de 2017, e que determina a Reforma do 

Ensino Médio e a divisão de carga horária, de forma que a disciplina de Arte está inserida em Linguagens 

e suas Tecnologias. 
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prática que reafirme a relevância do Ensino das Arte como possibilidade de afirmação 

identitária e cultural. 

Vincular as questões das Leis Leis Afirmativas 10.639/03 e 11.645/08 atrelados à 

apresentação do Patrimônio Imaterial7, e mesmo Material8, nas aulas de Artes Visuais a 

alunos do Ensino Médio, nas modalidades Formação Geral noturno e Curso 

Profissionalizante Normal diurno, como fontes de referência e valorização das Artes e 

das Culturas Negras, Afrodescendentes e Indígenas no Estado do Rio de Janeiro. 

A educação patrimonial pode ser inserida neste contexto meio de aplicação das 

leis citadas. Discorreremos sobre possibilidades e formas de pôr em prática essas leis, 

em referência às questões de identidade e memória, e as razões que levaram a 

necessidade das leis. As Artes Visuais podem ser entendidas como fator de valorização 

de identidade, pelo viés da interculturalidade (CANDAU, 2008), que consiste no meio 

de intervir na sociedade por meio da relação entre culturas distintas, como um diálogo 

de interpenetração de grupos de diferentes culturas intensificando o hibridismo cultural. 

O conceito de interculturalidade propõe superar a hierarquização cultural anterior ao 

multiculturalismo9. 

É importante firmarmos a arte como gigantesca potência transformadora, 

possibilitando, a partir da Educação Patrimonial, que estudantes se percebam enquanto 

produtores de culturas, e se expressem como parte integrantes delas. Devemos 

possibilitar através da Proposta Triangular proposta por Ana Mae Barbosa, que consiste 

na experimentação prática, apreciação e compreensão desses valores, que estejam 

presentes nas aulas de Artes Visuais. 

Nesse sentido, o Patrimônio Cultural Imaterial pode ser percebido como meio de 

reconhecimento e pertencimento às culturas Afrodescendentes e Indígenas. Cabe ao 

Ensino da Arte, a responsabilidade por um aprendizado significativo, cultural e crítico, 

sobre a expressão artística na sociedade em que estamos inseridos, a valorização da 

cultura, bem como a valorização de bens culturais. 

                                            
7 Patrimônio Imaterial – Segundo definição do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), diz respeito às práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes; ofícios e 

modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares 

(mercados, feiras de práticas coletivas). 
8 Patrimônio Material – Segundo definição do IPHAN, conjunto de bens culturais protegidos pelo 

instituto e classificados por sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico e artístico. 
9 Multiculturalismo -  Conceito bibliográfico anglo-saxão que busca o reconhecimento dos diversos 

grupos culturais no interior de uma sociedade, contanto que preserve suas estruturas originais. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Usaremos para este projeto a Proposta Triangular, formulada por Ana Mae 

Barbosa para o Ensino de Artes, que corresponde aos atos de compreender, conceber e 

fruir arte. Fazer com que a Arte estimule o comportamento do cidadão enquanto fruidor 

de culturas e conhecedor de construção de sua própria nação. A linguagem artística não 

pode ser comparada com as linguagens discursivas ou científicas. A própria definição 

de diversidade cultural pode ser inserida na Arte Educação, de maneira que a 

interculturalidade propicie que o estudante conheça a cultura local, no contexto amplo, 

consiga, pela linguagem artística, decodificar diferentes códigos culturais.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional10, de 1996, instituiu a 

obrigatoriedade da disciplina Arte no Ensino Básico, que inclui os Ensinos Fundamental 

e Médio. Mas como não ficou especificado na lei a obrigatoriedade em todas as séries, a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu a oferta do Ensino de 

Arte somente para o segundo ano do Ensino Médio, da modalidade Formação Geral. A 

partir de 2019, por recomendações da Base Nacional Comum Curricular, essa vigência 

passará a ser apenas no terceiro ano de todos os três anos de progressão. A 

interdisciplinaridade11 aqui, é usada como subterfúgio para não obrigatoriedade da 

oferta da disciplina em todos os anos (BARBOSA, 2002). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997, estabelecem a transversalidade. 

Deve se dar a partir de temáticas que podem ser objeto de estudo em diversas 

disciplinas – estabelecendo a Pluralidade Cultural (BARBOSA, 2002. p. 86) através da 

interdisciplinaridade e a premissa de “Arte como conhecimento”. O desafio se dá em 

determinar quais conteúdos devem ser privilegiados, e de como tornar estes conteúdos 

significativos em apenas 80 horas anuais, inseridos em apenas um, dos três anos de 

progressão, além de utilizar a Arte como acesso a conhecimentos, e valorização de 

culturas como bens patrimoniais. 

O estudo das formas de abordagem de aplicação da lei 10.639/03, prevê, 

principalmente nas aulas de Arte e História, a inclusão de conteúdos Afro brasileiros, 

atualizada para a lei 11.645/08, que inclui também conteúdos Indígenas. Segundo 

                                            
10 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
11 Interdisciplinaridade, do qual o prefixo “inter” indica a inter-relação entre duas ou mais disciplinas, 

sem que, no entanto, uma se sobressaia sobre a outra, mas que fique estabelecido uma relação de 

reciprocidade e colaboração, e o desaparecimento de fronteiras entre as áreas do conhecimento. E suma, 

inter-relação de reciprocidade entre as culturas. 
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Munanga (p.88), a maior parte da população Afro brasileira interioriza valores 

negativos forjados contra os mesmos, e projetam mérito de validação na assimilação dos 

valores brancos dominantes. Daí sucede a alienação que dificulta o sentimento de 

solidariedade necessário em qualquer processo de identificação e identidade coletiva. 

Deste modo, os conceitos de identidade e memória são fatores que agregam valor às 

múltiplas variedades da cultura. A primeira porque afirma a identidade do indivíduo e a 

segunda carrega em si uma parte da memória cultural do país (MUNANGA, 1999, 

p.80).   

Assim, temos como desafio promover uma Arte Educação que faça referência à 

educação libertária freiriana, que rejeite a segregação cultural na Educação; 

proporcionar uma Educação que faça com que o indivíduo domine referências culturais 

de sua própria classe social, assim como, códigos dominantes do poder para poder 

combatê-los. Dado posto, uma Arte Educação que reforce a herança artística e estética 

dos alunos, conforme orienta Ana Mae Barbosa (2002), sem isolar-se no que chama 

guetos culturais ou grupos amarrados em códigos de cultura próprios, sem que possuam 

ferramentas que possibilitem a decodificação de outras culturas.  

Segundo o artigo 216 da Constituição Federativa do Brasil, do ano de 1988, ainda 

em vigência, constituem Patrimônio Cultural Brasileiro: 

 

Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

I – as formas de expressão, 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos; edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Deste modo, o acervo que compõe o patrimônio corresponde aos valores 

identitários de grupos, que constituem em conjunto o amalgama da pluralidade 

brasileira. Se até então predominava o entendimento e ideia de uma “única” identidade 

nacional, atualmente, essa concepção é dada pelo conjunto que constitui essa memória 

intercultural, cuja característica é dada pela diversidade.  Urge, portanto, a quebra de 
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uma hierarquia dada pelo etnocentrismo histórico. Uma das particularidades da 

modernidade é o hibridismo cultural, que não minimiza a hierarquização, refletida no 

ambiente escolar através do desinteresse por valores e conteúdos Africanos, Afro-

brasileiros e Indígenas, com exceção nas datas comemorativas de 19 de abril, 13 de 

maio ou 20 de novembro, ocasiões em que o conteúdo é largamente tratado de forma 

folclorizante, e estereotipada, levando à ausência de referências identitárias. Em suma, 

neste trabalho propomos uma renegociação identitária em consonância às Leis 

Afirmativas, que impeçam a camuflagem cultural provocada hierarquicamente pela 

transculturação, que consiste no fato de um grupo cultural adotar formas culturais e 

padrões de outro grupo cultural, característica essencialmente brasileira. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O projeto foi aplicado em duas escolas pertencentes à 3ª Região Administrativa. A 

primeira escola, o Colégio Estadual João Marques dos Reis, é uma escola de Ensino 

Médio noturno que funciona nas instalações compartilhadas de uma escola de mesmo 

nome pertencente ao Município do Rio de Janeiro. Por não possuir prédio próprio, 

dispõe das dificuldades iniciais quanto a logística espacial. Está localizada na Praça 

Saicã, no bairro da Vila da Penha, e atende a alunos, em sua maioria, de comunidades 

próximas, como Quitungo e Morro da Fé. Na escola funcionam turmas de Ensino Médio 

Regular e Nova Educação de Jovens e Adultos. Foi selecionada turma de 2ª ano noturna 

do Ensino Médio Formação Geral, por ser a única série de Ensino Médio Regular a ter o 

atendimento de disciplina de Arte. A turma era mista, e teve como característica alunos 

faltosos e com idades que variavam a média entre os 17 e 20 anos. 

A segunda escola a ser aplicado o projeto, o Colégio Estadual Heitor Lira, está 

localizado próximo à Avenida Brasil, na altura do viaduto Lobo Júnior, no Bairro da 

Penha. Na Unidade Escolar funcionam turmas de Curso Normal, Médio Regular 

Noturno e Nova Educação de Jovens e Adultos que se intercalam nos três turnos: 

manhã, tarde e noite. Atende a alunos oriundos de localidades variadas da cidade. Os 

alunos da do Curso Normal já vivenciam a proximidade da cultura Afroindígena, o que 

gerou inclusive a oportunidade de visitação à Aldeia Maracanã em projeto 

interdisciplinar. Foi selecionada a turma 1007 do Curso Normal diurno, por estarem 

inaugurando no Ensino Médio. A turma teve como característica a maioria de alunas, 

embora se tratasse de uma turma mista, com idades que variavam em média os 16 anos 

de idade. 

A construção do plano de curso, para as aulas de Artes Visuais apresentadas aqui 

neste projeto, se deu a partir da delimitação do problema: falta de reconhecimento por 

parte dos estudantes, para com os valores culturais de memória e identidade de matrizes 

Africanas, Afrobrasileiras e Indígenas – valores estes deslegitimados historicamente 

desde a colonização e enraizados durante a constituição das múltiplas identidades 

nacionais.  Como problema específico, temos a precária abordagem, no currículo formal 

da disciplina de Artes Visuais, que faça referência a esses bens culturais. As poucas 

referências a estes valores culturais são feitas pela perspectiva de uma narrativa 

projetada pelo colonialismo, de forma a forjar referências identitárias e de memória dos 

povos supracitados em detrimento de narrativas de origem eurocêntrica. 



19 
 

  

No início do trabalho foi realizado um questionário de diagnóstico com perguntas 

abertas a respeito da relação dos alunos com esses valores em três ambientes distintos: 

na escola, nas exposições de arte considerando o ambiente “catedrático” dos museus, e 

na grande mídia aberta. Segundo Gil (PRODANOV, 2013, p. 36), “Esses métodos têm 

por objetivo proporcionar ao investigador meios técnicos, para garantir a objetividade e 

a precisão no estudo dos fatos sociais”. De forma que foi observado que os alunos, em 

sua maioria afrodescendentes no Colégio Estadual João Marques dos Reis, não se 

sentiam representados, seja na grande mídia, em exposições de arte e mesmo nos 

conteúdos escolares. Nos questionários preliminares foi possível perceber que eles 

pouco se relacionam com valores interculturais, e possuem como referência, valores 

eurocêntricos impostos como referências dominantes. No Colégio Estadual Heitor Lira, 

os alunos identificaram a falta de equidade nessas representações, sem, no entanto, 

problematizá-las. 

A pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, cujos dados analisados 

levaram ao fenômeno da falta de reconhecimento com valores que não correspondessem 

ao etnocentrismo. Os problemas que foram diagnosticados a partir de observação e do 

questionário aberto levaram à utilização de uma metodologia, que promovesse a 

inclusão de uma reflexão dos fatores que levaram a esta hierarquização dos conteúdos 

escolares. A motivação dessa escolha parte deste interesse pessoal pelo tema trazendo a 

relevância do lugar de fala, conceito cunhado na década de 1980 por Patricia Hill 

Colins, e da significância de conteúdo para as turmas. 

É de responsabilidade da Educação Básica o resgate e transmissão de memórias. 

Aqui memória como órgão com a capacidade de armazenar experiências, positivas ou 

não, e a importância de se gerar na escola um ambiente favorável à criação deste 

arquivo. Gerar subsídios para a criação desses fragmentos de identidade ordenam são 

propostos como parte desta metodologia. A finalidade de realizar a construção desse 

repositório de “fragmentos de identidade” constituem a proposta de construção do  

chamado “status de pertencimento”, conforme afirma Andrade (MUNANGA, 2005, p. 

119).  

As aulas iniciais seguiam um encaminhamento conceitual com a finalidade de 

apresentar a importância da preservação do patrimônio, usando como referência 

monumentos materiais de conhecimento prévio dos alunos, para uma posterior 

desconstrução reflexiva de que não somente objetos de materialidade visível são 

passíveis de preservação e pertencimento de identidade. As aulas posteriores consistiam 
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na apresentação de manifestações, festas, e até pratos de culinária que fazem referência 

à diversidade da cultura, e a ampliação da noção de que preservação está para além do 

imaginário material, como detentor de carga cultural tanto quanto como bem de 

importância patrimonial. 

Na escola noturna, as turmas realizaram a visitação guiada à exposição “Dja 

Guata Porã - Rio de Janeiro Indígena”. A exposição foi determinante para que os 

alunos renovassem o olhar diante de uma exposição e do ambiente físico de um museu, 

cujo espaço muitos daqueles alunos realizavam a visita pela primeira vez. Estes alunos 

que se encontravam nas redondezas do Museu de Arte do Rio, também conheciam pela 

primeira vez a história da região conhecida como “Pequena África”, que engloba o sítio 

do Cais do Valongo, que foi  recentemente patrimonializado por ter sido o maior porto 

de desembarque de africanos escravizados em Diáspora, muitos dos quais sequer 

chegavam com vida e eram “amontoados” no Cemitério dos Pretos Novos, na mesma 

região. O território também guarda a chamada Pedra do Sal, reduto de origens 

quilombolas.  

O passeio levou os alunos a atravessarem a Avenida Brasil, não para serem 

espectadores de um conteúdo visual de cunho dominante, mas sim de algo que poderia 

dialogar com suas referências culturais familiares. Existia o objetivo de realizar, para 

ambas as turmas de ambas escolas, a visita ao sítio arqueológico do Cais do Valongo, 

tombado recentemente pela Unesco. Mas diante da dificuldade de conseguir 

agendamento de ônibus sem que isso gerasse um ônus que pudesse ser repassado para 

os alunos, a possibilidade acabou por ser descartada. A visita terminou por ser 

substituída por trabalhos de pesquisa sobre as origens históricas do Cais do Valongo.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Escola: C. E. João Marques dos Reis 

 

As aulas eram realizadas semanalmente às terças-feiras em dois tempos noturnos. 

A turma de segundo ano noturno tinha por característica inicial a apatia e constantes 

atrasos justificados em razão de trabalho. O questionário inicial realizado para 

identificar a relação dos estudantes com valores culturais de Matrizes Africanas e 

Indígenas, confirmou a relação dos mesmos com um histórico das narrativas culturais 

sob a perspectiva de uma linearidade eurocêntrica, e acabam por confirmar que esses 

alunos se tornaram receptores de uma indústria cultural, e que reafirmam narrativas 

etnocêntricas.  

Não obstante, foi realizado um planejamento afirmativo dos valores culturais 

Afros e Indígenas de importância patrimonial, cujo objetivo final era realizar a visita ao 

Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, localizado na Pequena África, recentemente 

declarado Patrimônio da Humanidade. As etapas tiveram que ser alteradas diante da 

impossibilidade de promover o deslocamento dos alunos e levá-los a ter essas vivências. 

Na sequência segue a descrição dos resultados obtidos em cada etapa: 

 

1ª Etapa: (23/5/17) Questionário diagnóstico e discussão. 

O questionário diagnóstico foi aplicado para identificação da compreensão por 

parte dos alunos sobre como eles avaliam a representação da figura do negro, do 

indígena e de suas respectivas culturas. O objetivo do questionário era verificar se os 

estudantes percebiam estes valores culturais sendo representados de forma estereotipada 

ou hierarquizada em nossa sociedade.  

Imagem 1 - Resposta de Aluno X: “Não, nas escolas que estudei não recebi suporte nenhum para ter 

uma reflexão sobre os temas afro brasileiros” 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Nesta aula os alunos responderam a perguntas que faziam os mesmos refletirem 

sobre a expressão do negro e do indígena, e de suas respectivas culturas em três 

ambientes: na escola, nas exposições de arte e na grande mídia em geral. No 

questionário os estudantes trouxeram depoimentos que apontaram, em sua grande 

maioria, que eles ainda não tinham parado para reflexão e debate sobre estes temas. O 

questionário foi, portanto, ponto crucial para apresentação da temática que seria 

trabalhada no decorrer do ano letivo. 

 

2ª Etapa: (20/06 e 27/06/17) Apresentação Arte Marajoara e Tapajós. 

Desconstruindo paradigmas indígenas. 

A pesquisa consistia em uma tarefa a ser realizada pelos estudantes, e tinha a 

finalidade da apresentação em sala de aula das respectivas culturas pré-colombianas das 

etnias indígenas da Ilha de Marajó, no estado do Pará; e entre Foz do Rio Amazonas, 

com o trecho do Rio Tapajós, próximo a Santarém. Os alunos realizaram as pesquisas, 

embora ainda não compreendessem sua relevância. Ao apresentar a pesquisa os 

estudantes puderam perceber a importância daqueles povos que são dos mais antigos 

ceramistas, cuja produção se estende desde urnas funerárias, tangas (um dos primeiros 

biquínis) e vasilhas, com padronagem geométrica, labiríntica, de caráter policromático, 

que alternava entre o antropomorfismo e o zoomorfismo. Além do requinte na cerâmica 

o amuleto muiraquitã, e o amplo Patrimônio Arqueológico. 

A conclusão da pesquisa apontou para uma das mais antigas civilizações, que 

detinham alto grau de desenvolvimento pertencentes ao imaginário da constituição da 

cultura brasileira. Mas somente a pesquisa ainda não era possível perceber uma 

proximidade dos estudantes com a temática, ainda seria necessária uma prática de 

vivência para que os estudantes se sentissem integrados ao Projeto. Essa vivência seria 

Imagem 2 - Resposta de Aluno Y: “A própria mídia poderia divulgar mais as culturas afros e 

indígenas, as escolas poderiam estimular as crianças a gostar, respeitar e etc.” 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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promovida posteriormente com a visitação da exposição “Dja Guata Porã – Rio de 

Janeiro Indígena”, no Museu de Arte do Rio – Centro do Rio de Janeiro. 

 

3ª Etapa: (15/08 e 22/08/17) Definição e conceituação de Patrimônio. 

A aula continuou com uma apresentação teórica-conceitual, com a finalidade de 

apresentar aos alunos a importância da preservação da memória e da identidade de um 

povo, que como o Brasil, com uma ampla diversidade cultural, perpassa pelo hibridismo 

e que compreende o amalgama das diversas identidades  que compõe a nação brasileira. 

Essa busca por uma identidade submete as matrizes constituintes da mesma por grau de 

importância ideológica, política e econômica. A função da Escola na Educação Básica é 

de equalizar afirmativamente as matrizes constituintes dessas identidades fazendo com 

que o estudante detenha códigos para decifrar e fruir as expressões de quaisquer 

culturas, incluindo as citadas amplamente neste trabalho. 

Foram apresentadas as duas naturezas destes bens culturais: Material e Imaterial. 

Ambas foram conceituadas e exemplificadas. Os bens culturais que representam modos 

de fazer, festividades, cerimônias e culinárias tiveram maior ênfase nesta aula. Foi 

enfatizado que o que precisa ser preservado está para além da materialidade, pois 

carrega uma significância histórica, artística e cultural. Após a ampla exemplificação e 

debates, os alunos tiveram como tarefa a escolha de um bem cultural ou artístico de 

natureza imaterial, cujo pré-requisito tivesse de ser de caráter nacional, para realizar 

uma apresentação exaltando a importância de sua preservação.  

Após a exposição das definições de Patrimônio Histórico e Artístico, e a diferença 

das naturezas materiais e imateriais, os estudantes passaram a debater com maior 

seriedade sobre o assunto, embora o aprofundamento da temática ainda representasse 

um tabu. A patrimonialização de bens como a Feijoada, que representa o legado da 

alimentação dos negros que foram escravizados e constitui atualmente o repertório da 

culinária nacional, do Maracatu ou dos ritmos como o Samba, e o Funk12, remeteram 

aos alunos do Ensino Médio uma proximidade e ampliaram a seriedade e a aceitação 

desses temas nas aulas de Arte. Na aula posterior os alunos foram convidados a refletir 

sobre as razões de determinados bens terem sido tombados, e de acordo com esses 

parâmetros, quais outros bens seriam passíveis de patrimonialização. A sequência 

contou com mais trabalhos sobre o histórico do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo 

                                            
12 Promulgado Patrimônio Cultural Imaterial do Rio e Janeiro de caráter popular, em votação realizada 

pela ALERJ em 1º de setembro de 2009. 
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e sua importância. O conteúdo pôde enriquecer a reflexão cultural de forma afirmativa 

entre os estudantes. 

 

4ª Etapa: (28/10/17) Visitação à Exposição Dja Guata Porã – Rio de Janeiro 

Indígena, no Museu de Arte do Rio - MAR. 

A visita à exposição Dja Guata Porã – Rio de Janeiro Indígena, no Museu de Arte 

do Rio foi previamente agendada para um sábado, para que assim pudesse contemplar 

maior número de estudantes que estariam impossibilitados de realizá-lo durante a 

semana, por razões de trabalho. Às 7 horas da manhã o ônibus do museu já estava 

estacionado em frente à escola, assim como o primeiro aluno que estava ansioso pelo 

passeio. 

Os estudantes demonstraram total atenção ao guia do museu que começou a visita 

guiada ressaltando a importância da região Portuária, e da chamada Pequena África. 

Adentrando a antessala da exposição, o guia perguntou quantas lendas ou mitologias 

indígenas aquele grupo seria capaz de citar, e só foi citado um com muito custo: Tupã. 

Depois, em consonância, questionou quantos deuses nórdicos ou gregos o mesmo grupo 

poderia exemplificar; e prontamente e até com orgulho foram citados Thor e até o 

segundo nome Odin. Esta comparação serviu como base para demonstrar como 

conhecemos ou nos interessamos indiretamente em maior parte sobre culturas europeias 

do que culturas indígenas e mesmo africanas, que são matrizes constituintes e base da 

formação da cultura brasileira. 

Imagem 3 - Visita à exposição Dja Guata 

Porã -  Estudantes exploram a exposição Dja 

Guata Porã, no Museu de Arte do Rio. 

 

Imagem 4 - Visitação ao Museu de Arte de 

Rio - Estudantes usam a tecnologia diante da 

exposição Dja Guata Porã, no Museu de Arte 

do Rio. 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Imagem 7 – Visitação ao Museu - Estudantes 

recepcionados pelo guia do Museu de Arte do 

Rio. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Imagem 8 – Recepção aos estudantes - 

Estudantes atentos à visitação da exposição de 

temática Indígena, no Museu de Arte do Rio. 

 

Imagem 6 – Explorando o Museu - Estudantes 

diante da série Boris do artista Ayrton Heráclito, no 

Museu de Arte do Rio. 

 

 

Imagem 5 – Visita ao Museu de Arte do Rio - 

Estudantes são estimulados pelo guia do museu a 

expor as fotos que tiraram da exposição. 

 

Para a cultura indígena o tempo vai e volta tal qual a natureza, e pode inclusive ser 

comparável ao conceito filosófico de mônada. A exposição Dja Guata Porã 

apresentava, em contraposição à linearidade da temporalidade europeia, uma 

temporalidade na sequência indígena, em 4 tempos: Tempo da Autonomia, Tempo da 

Invasão, Tempo da Usurpação e Tempo da Retomada. O primeiro, enquanto os 

indígenas possuíam autonomia própria, antes das invasões do período colonial, e sua 

subsequente usurpação colonialista, e por fim a retomada para que haja o futuro tempo 

do governo dos indígenas. 

Uma das atividades sugeridas pelo guia do museu foi para que os alunos 

explorassem livremente essas temporalidades, os vídeos, os áudios e os livros escritos 

em línguas indígenas e que tirassem fotos daquilo que achassem interessante e aguçasse 

encantamento e o imaginário pessoal.  

O momento da visita em que foi possível parar na escada de frente para a Serie 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Boris do artista plástico brasileiro Ayrson Heráclito foi a oportunidade para o guia 

apresentar sobre mitologia iorubá e africana, de grande importância neste contexto. 

Após todo esse processo foi espetacular perceber a atenção e altíssimo interesse dos 

alunos, e percebê-los como espectadores de arte e culturas africanas e indígenas, sendo 

representadas em um grande museu e sem resquícios caricaturais. O que fez com que os 

alunos se sentissem à vontade e não tivesse rejeição à temática. Essa visita foi bastante 

relevante para a realização da etapa seguinte do projeto, que foi a confecção dos 

cartazes para apresentação dos projetos de pesquisa dos grupos. 

A visita ao museu foi fundamental para o reconhecimento e valorização de 

saberes e alguns alunos citaram a comunidade Quitungo, na qual estão inseridos e são a 

maior parte dos alunos desta Unidade Escolar, e seu histórico de resistência enquanto 

comunidade Quilombola.  

 

5ª Etapa: (07/11/17) Confecção de cartazes para apresentação dos trabalhos em 

comemoração pelo dia 20 de Novembro.  

As atividades foram realizadas em duas aulas de dois tempos, em que os alunos 

executaram a pesquisa de referência em livros que contemplavam os conteúdos das leis 

citadas, livros que em outro contexto não eram utilizados e se encontravam arquivados 

na biblioteca da escola. A atividade contribuiu para a quebra da aversão ou pré-

julgamento para o uso desses livros e para valorização da temática. Os alunos foram 

Imagem 9 – Preparação para a 

culminância - Estudantes diante da série 

Boris do confeccionam cartazes. 

 

Imagem 8 – Aula Prática - Estudantes 

confeccionam cartazes para apresentação na 

culminância escolar. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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incentivados a participar da culminância escolar interdisciplinar, e por tratar-se de uma 

turma noturna, foram reservadas duas aulas para que, sob orientação, os mesmos 

colocassem em prática a execução cartazes na própria escola. 

 

6ª Etapa: (14/11/17) Finalização da confecção de cartazes. 

A aula final reservada para conclusão dos cartazes serem apresentados na 

Culminância Escolar, uniu toda a turma, embora selecionada em grupos de 6 a 8 

estudantes. Todos se sentiram encorajados a participar quebrando paradigmas anteriores 

de questionamentos como “Porque estamos aprendendo sobre Arte Africana?”, 

questionamentos que não aconteciam quando o tema de aula consistia em Arte Grega. 

Cada etapa do projeto foi essencial para este momento de congregação anterior à 

culminância. 

 

7ª Etapa: (27/11/17) Culminância.  

Concomitante às comemorações de 20 de novembro, foi realizada a culminância 

interdisciplinar dos trabalhos realizados pelos alunos de toda escola. Não foram 

apresentados trabalhos apenas do projeto aqui citado, mas também trabalhos realizados 

em outras disciplinas cuja temática central era de agregar à valorização de saberes e das 

culturas Africanas ao conhecimento interdisciplinar desenvolvido com outras áreas de 

conhecimento. Foram apresentados trabalhos sobre origem linguística de palavras, 

personalidades e escritores africanos e mitologia Iorubá. A culminância foi fundamental 

e indispensável para afirmação da importância dessas culturas e saberes como parte do 

currículo escolar. 

Foi notável a mudança de percepção dos alunos após a culminância. Quando um 

conteúdo africano era apresentado nas aulas sem a prévia preparação, era muitas das 

vezes motivo de questionamento. Inversamente quando era apresentado um conteúdo 

relacionado à Arte Grega ou Arte Clássica. Foi crucial perceber a mudança de recepção 

de conteúdos e a forma de expressão da turma ao final desta etapa. 

 

Na segunda escola: C. E. Heitor Lira 

 

A turma já dispunha de palestras e vivências que garantiam experiências 

pedagógicas voltada para a interculturalidade, cujos conteúdos contemplavam os temas 

africanos e indígenas, integrados à interdisciplinaridade. Alguns alunos já tinham 
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inclusive realizado uma visita à Aldeia Maracanã, e interagido com lideranças indígenas 

em palestras realizadas na Aldeia e no auditório da escola, voltados para toda a 

comunidade escolar.  

As aulas para esta turma eram ministradas em dois tempos diurnos às sextas-

feiras. Um dos grandes obstáculos foi garantir a continuidade das reflexões, com os 

diversos feriados prologados e constantes paralizações de aulas, que ocorreram no 

decorrer do ano letivo. Por se tratar de um curso de Ensino Médio, com 

Imagem 12 – Grafismos indígenas na prática -  

Estudantes mostram a pintura indígena mirrau 

feita com sumo genipapo.  

 

Imagem 11 – Visita à Aldeia 

Maracanã - Congregação onde 

professores e alunos participaram da 

cultura e fazeres indígenas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Imagem 10 – Recepção na Aldeia Maracanã - 

Estudantes diante das lideranças indígenas em 

visitação à Aldeia Maracanã. 
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Profissionalizante de Formação de Professores, os alunos não somente da turma, mas da 

escola em geral, já possuíam uma rotina voltada para a diversidade em variados 

âmbitos, e já estavam previamente dispostos a participar de discussões de cunho 

intercultural.  

 

1ª Etapa: Questionário diagnóstico e discussão. 

O mesmo questionário diagnóstico foi aplicado a esta turma. Nesta etapa, os 

alunos não tiveram resistência refletir sobre como o negro e o indígena têm suas 

respectivas culturas representadas no ambiente escolar, no museu e na grande mídia. A 

temática da aula ampliou o debate entre os alunos, que puderam demonstrar a visão 

crítica que alguns já detinham sobre o tema. A grande maioria dos alunos afirmou a 

ausência do conteúdo no ambiente escolar sobre as temáticas das Leis 10.639/03 e 

11.645/08, embora recém ingressos em um curso profissionalizante voltado para a área 

da Educação. Foram capazes de identificar a mesma falta espaço e divulgação para as 

expressões das culturas negras e indígenas, tanto nos museus quanto na grande mídia. 

 

 

Imagem 13 - Resposta de Aluno Z: “Se a mídia parasse de divulgar tantos estereótipos sobre a cultura 

afro/ indígena, usando exemplos de negros/índios empoderados. Então só usando negros em elencos 

quando é para apoiar a causa.”  

 

Imagem 14 - Resposta de Aluno W: “A própria mídia poderia divulgar mais a cultura afro/indígena, 

as escolas poderiam estimular as crianças a gostar/respeitar e etc.” 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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2ª Etapa: (31/03/17 e 07/04/17) Apresentação Arte Itacoatiara: Marajoara e 

Tapajós. Desconstruindo paradigmas indígenas. 

Os alunos não tiveram oposição em apresentar trabalhos de Arte Indígena cuja 

particularidade era apreciar sobre as culturas Marajoara e Tapajós e seus respectivos 

artefatos e cerâmicas. Os trabalhos foram pontualmente apresentados, porém sem 

grandes entusiasmos. Embora se tratasse dos mais antigos ceramistas das Américas, era 

de desconhecimento amplo na turma. O tema foi pontual para o andamento do Projeto, a 

aproximação dos estudantes com o tema que foi adquirido aula a aula. 

 

3ª Etapa: (05/05/17) Definição de Patrimônio. 

Nesta aula foram igualmente apresentados os conceitos de Patrimônio Material, 

Imaterial e Natural, atrelados aos conceitos de memória e identidade ressaltando a 

importância da preservação destes imaginários. Seria uma aula teórica-conceitual como 

outras, se não estivesse no âmago da questão a importância da valorização de memórias, 

que tiveram suas identidades forjadas no decorrer da história de um país fortemente 

marcado pelo colonialismo. Os alunos foram capazes de compreender a importância de 

preservação do Patrimônio Material, porém desconheciam a singularidade dos bens de 

natureza Imaterial. 

 

4ª Etapa: (26/05/17 e 02/06/17) Apresentação de trabalhos em grupo – 

Patrimônio Imaterial Brasileiro. 

Foram organizados grupos de 5 a 6 alunos para a escolha e apresentação dos bens 

patrimoniais de natureza imaterial. A apresentação de cartazes para apreciação oral dos 

patrimônios nacionais se deu com grade êxito pelos alunos. Os temas como Jongo, Festa 

de Iemanjá, Feijoada e Maracatu foram apresentados com orgulho visível, por parte dos 

estudantes. Os mesmos se sentiram estimulados a apresentar temas não usuais no 

currículo escolar. 

 

5ª Etapa: (18/08/17) Apresentação de trabalhos – Cais do Valongo e Patrimônio.  

Havia o planejamento de levá-los em visitação ao Sítio Arqueológico, que foi 

inviabilizada por fatores como tempo e agendamento de ônibus, assim como, pela 

urgência da logística das prévias solicitações de autorizações aos responsáveis, por se 

tratar de uma turma de estudantes menores de idade. O planejamento foi substituído 

pela execução de trabalhos sobre o histórico e importância do Cais do Valongo. Os 
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alunos se sentiram estimulados pela pesquisa - uma vez que O sítio Arqueológico do 

Cais do Valongo havia recebido recentemente o título de Patrimônio pela Unesco, por 

fazer parte do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, 

fazendo com que a mídia o apresentasse constantemente, o que gerou o debate entre os 

estudantes. 

  

6ª Etapa: (17/11/17) Relato e discussão sobre Gincana Organizada pelo Grêmio 

Estudantil: “África, sua celebração cultural”. 

Os alunos relataram atividade organizada em 8 de novembro de 2017, pelo 

Grêmio Estudantil, que tinha por proposta uma gincana cultural que promoveu a 

arrecadação de roupas e mantimentos, além de jogos, paródias e teatro organizados 

pelos próprios alunos da escola, de turmas variadas. A gincana cultural também tinha 

como proposta a criação e apresentação de um teatro mudo, baseados na temática 

africana.  

Os alunos da turma escolheram um tema midiático ocorrido na ocasião sobre um 

atentado terrorista na Somália, cujos intuitos eram os de alerta e denúncia. A turma 

concorrente optou por usar uma narrativa dramática de moradores de rua como pano de 

fundo para apresentação da Mitologia Africana, a partir de uma “salvação” dada pelos 

Orixás.  

Não teriam reduzido suas críticas se não problematizassem ambas as 

apresentações teatrais em representar o negro em situação de violência e desigualdade, 

lugar comum da representação Negro em diversas esferas da sociedade, e reproduzem a 

estratificação social e étnica nas narrativas perpetuando estereótipos. Incluindo a turma 

que já tinha trabalhado com valores afirmativos das culturas Indígenas, Negras e 

Imagem 15 - Aluno K: “No dia 8 de novembro ocorreu uma gincana cultural no Colégio Estadual 

Heitor Lira com o tema “África, sua celebração cultural”. 

As duas únicas turmas que competiram foram as 1007 e 3004. 

Na tarefa do teatro mudo, a turma 1007 retratou a história de um atentado duplo com 

caminhão-bomba na Somália, que matou mais de 230 pessoas, e na tarefa da dança, algumas pessoas 

dançaram a música “Pérola Negra”, de Daniela Mercury. 

Já a turma 3004 retratou a vida de duas moradoras de rua (mãe e filha) que nas dificuldades 

de sua vida eram protegidas por seus orixás, e na dança usaram ritmos e passos típicos da África. 

Mas apesar de todas as confusões que tiveram por toda a competição, a melhor parte foi a 

junção das turmas para fazer o bem ao próximo arrecadando roupas e alimentos não perecíveis para 

doar à Casa de Apoio à Criança com Câncer. 

A turma campeã foi a 3004, mas, nós da turma 1007 ficamos orgulhosos do trabalho lindo 

que fizemos e serviu para a turma se unir.” 
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Africanas, também optaram por uma representação teatral cuja temática consistia em 

abordagem de ato terrorista. 

Quantos projetos escolarem que trabalhem as Leis afirmativas 10.639/03 e 

11.645/08 ainda serão necesssários para que as escolas ainda apresentem e representem 

as culturas Afros e Indígenas pela vertente afirmativa, sem hierarquização ou estreótipos 

sociais e étnicos? Como estabelecer que o grande hibridismo que constitui a grande 

cultura nacional, e não seja fruto de uma hierarquização, ou que o processo de 

transculturação, tão comum às culturas brasileiras, não absorva e como resultado negue 

processos e elementos de criações propriamente Negros e Indígenas?   

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Imagem 19 – Arte Marajoara e 

Tapajó 3 - Escultura realizada por 

alunos de 1º ano. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Etapa Extra (A partir do ano letivo de 2018) Continuidade das Atividades. 

O Projeto realizado no 

decorrer do ano letivo de 2017 

foi de grande importância para 

que ocorresse a continuidade 

pedagógica a partir do ano 

letivo de 2018. Por isso 

optamos por relatar essa 

mudança impulsionada na 

própria prática e nas iniciativas 

das atividades realizadas nas 

aulas de Artes Visuais para as 

novas turmas de 1ª ano de 

Ensino Médio Profissionalizante.  

O primeiro bimestre 

iniciamos com a temática Arte Rupestre apresentando a relevância do Patrimônio 

Arqueológico em sítios nacionais localizados principalmente ao Norte do Brasil. Os 

estudantes foram estimulados a realizar um mural sobre o tema que serviu como marco 

para impulsionar a aula prática em argila inspirada nas Artes Marajoara e Tapajó.  

A aula seguinte consistiu na prática de modelagem em argila inspirada nos  

trabalhos das culturas Indígenas, o que permitiu o reconhecimento de mudanças e 

Imagem 18 - Arte 

Marajoara e Tapajó 2 - 

Escultura realizada por 

alunos de 1º ano. 

 

Imagem 17 – Arte 

Marajoara e Tapajó 1 -

Escultura realizada por 

alunos de 1º ano. 

. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Imagem 16 – Realização dos alunos de 1ª ano do Curso 

Normal – Turma 1004 - Mural confeccionado em conjunto 

por alunos de 1º ano com a temática Arte Rupestre. 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Fonte: A autora, 2018. 

 

Imagem 20 – Aula prática em acervo - Esculturas realizada por 

alunos de 1º ano dispostas em exposição na sala de leitura. 

 

Imagem 21 – Lei 10639 em mural - Mural em conjunto realizado pela turma 

de 1º ano enfatizando a importância dos conteúdos Africanos na sala de aula. 

 

avanços no fazer artístico de uma aula a partir da utilização da Proposta Triangular de 

Ana Mae Barbosa. Aqui, o fazer artístico está intrísecamente atrelado ao estímulo de 

oferecer essas vivências afirmativas aos alunos. A prática pôde resultar em uma 

exposição atualmente em disposição na sala de leitura da unidade escolar. 

Nas aulas práticas era visível a motivação e a intensa produção dos alunos. Os 

mesmos apresentaram o 

desfrute no fazer artístico 

no decorrer das aulas. Todo 

o processo de trabalho 

desenvolvido no PRD não 

finaliza aqui, mas será uma 

constante na prática diária 

em reafirmar os valores 

constituintes da arte e 

cultura brasileiras, de 

maneira a reforçar as 

referências identitárias de 

uma nação híbrida e pluricultural como o Brasil. 

Fonte: A autora, 2018. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O plano de curso desenvolvido buscou condições dentro do ambiente escolar de 

trazer para as aulas de Artes Visuais, meios de valorização das identidades culturais 

com os quais os alunos pudessem se identificar, em conformidade com as Leis 

10.639/03 e 11.645/08. A Educação Patrimonial é usada aqui como fator afirmativo 

dessas identidades, reiterando a importância da memória e da preservação na sua 

imaterialidade. 

A turma de segundo ano noturno de Formação Geral, na C. E. João Marques dos 

Reis, tinha como obstáculos passíveis de superação os fatores tempo e estímulo a 

apresentação de conteúdos pouco usuais em todo seu histórico curricular. Foi a turma 

que se predispôs a realizar a visitação à exposição de Dja Guata Porã – Rio de Janeiro 

Indígena, no Museu de Arte do Rio, que foi substancial para mudança na percepção 

desses conteúdos e para que os estudantes pudessem se predispor a debater temáticas 

que antes julgavam tabu.  

Os alunos de primeiro ano de curso de Formação de Professores do C. E. Heitor 

Lira, já possuíam em seu histórico um estímulo a um currículo e atividades de viés 

intercultural, o que não garante que esses conteúdos fossem tratados por uma 

“perspectiva afirmativa”. A citar, temos a gincana cultural organizada pelos próprios 

alunos, em que a turma escolheu um episódio de violência ocorrido em um país 

africano, a Somália, tendo a intenção de usar uma denúncia a partir da linguagem 

teatral. Daí a importância de uma prática que tenha o professor mediador para estimular 

que esses conteúdos sejam apresentados a partir de referências afirmativas, e não 

somente enquanto denúncia. É evidente que muitas vivências propostas pela escola 

como a visitação à aldeia Maracanã, e a fala do líder indígena José Guajajara no 

auditório da escola, contribuíram para um tratamento desses conteúdos, pela turma em 

que foi aplicado o projeto, assim como pela escola como um todo.  

Estava proposto previamente no planejamento inicial a visitação ao Cais do 

Valongo, e que em julho do mesmo ano recebeu o título de Patrimônio Histórico da 

Humanidade pela UNESCO. A visita foi inviabilizada em ambas as escolas por 

questões relativas a falta de consonância com o horário de trabalho dos estudantes do 

turno noturno na primeira escola, e quanto ao deslocamento de alunos menores de idade 

na segunda escola. A falta da visita não minimizou, porém, as possibilidades de 

discussão e ampliação sobre outras atividades no projeto. 
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A partir das observações, comparações e análises dos resultados foi possível 

perceber aproveitamento crescente. Uma turma noturna de segundo ano de Formação 

Geral que iniciou o ano letivo desmotivada e apática, teve seu interesse intensificado ao 

longo do projeto e ao final já trazia para os debates reflexões e posicionamentos críticos 

e uma apresentação que afirmava valores identitários afrodescendentes na culminância 

escolar. Já a turma diurna do curso Profissionalizante, onde já havia o interesse e 

algumas vivências sobre a temática no início do trabalho, foi observado que as reflexões 

permaneceram constantes e sem grandes progressões, e o trabalho final teve a escolha 

de uma apresentação teatral, que ainda consistia em reproduzir uma temática de 

violência, muito presente nas mídias.  

Apesar das inúmeras dificuldades, não podemos negar que o desenvolvimento do 

projeto foi prazeroso, e pôde contribuir para algumas das inúmeras finalidades de 

aplicação das Leis Afirmativas na Educação Básica, e discussão sobre equidade no que 

diz respeito ao trato das mais diferentes culturas Afros e Indígenas, na disciplina Artes 

Visuais. Foi mola propulsora para reflexão e ampliação da prática pedagógica ao 

reafirmar a Arte-educação como conhecimento e agente de tais mudanças. 
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