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“Que harmonia suave é esta que na mente  

Eu sinto murmurar, 

Ora profunda e grave, 

Ora meiga e cadente, 

Ora que faz chorar? ” 

 (Alexandre Herculano) 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 
FERREIRA, Carolina Morais Alarcão. Refletindo sobre multi e interculturalidade, 
patrimônio e pertencimento: a transformação pela palavra escrita. 2018. 35 f. Produto 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Português) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
2018. 
 
 
 
O presente trabalho tem o objetivo de descrever as estratégias e o processo de práticas em 

aulas de Literatura e Língua Portuguesa no Colégio Estadual São José, situado na área 

rural do Rio de Janeiro - Cachoeiras de Macacu, pertencente à regional estadual Serrana II - 

a partir da necessidade de disseminação de culturas para o entendimento de literaturas 

africanas.  Houve a necessidade de se construir primeiramente o conceito de tolerância e 

respeito dentro da escola em relação às diferentes culturas, para que os alunos pudessem 

refletir e fazer parte de uma transformação por meio de textos que tratam da diversidade 

cultural sem as barreiras do preconceito, visto que a localidade se encontra embutida em um 

modelo padrão de religiosidade protestante. Foram utilizados projetos interdisciplinares para 

que os estudantes buscassem a identidade por meio de datas comemorativas, ocasiões em 

que poderiam se apropriar da identidade afro-brasileira na história antropológica, nos 

grandes líderes, na alimentação, na música, no estilo de vida, na língua. O produto do 

projeto traz textos elaborados em variadas linguagens, como músicas e poemas, fruto de 

pesquisa dos alunos e apresentados no dia da culminância do projeto. 

 

Palavras-chave: Culturas; Interculturalidade; Tolerância; Práticas Pedagógicas; Patrimônio; 

Pertencimento. 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 
FERREIRA, Carolina Morais Alarcão. Reflecting on multi and interculturality 
heritage and belonging: transformation by the written word. 2018. 35 f. Produto 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Português) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 
de Janeiro, 2018. 

 

 
The present work has the objective of describing the strategies and the process of 
practices in classes of Literature and Portuguese Language in the State College of São 
José, located in the rural area of Rio de Janeiro - Cachoeiras de Macacu, belonging to 
the regional state Serrana II - from the need to disseminate cultures for the 
understanding of African literatures. There was a need first to build the concept of 
tolerance and respect within the school in relation to different cultures, so that students 
could reflect and be part of a transformation through texts that deal with cultural 
diversity without the barriers of prejudice, seen that the locality is embedded in a 
standard model of Protestant religiosity. Interdisciplinary projects were used for 
students to seek identity through commemorative dates, occasions on which they could 
appropriate Afro-Brazilian identity in anthropological history, in great leaders, in food, in 
music, in lifestyle, in language. The product of the project give texts elaborated in 
varied languages, as songs and poems created and search by the students and 
presented in the day of the culmination of the project. 
 
Keywords: Cultures; Interculturality; Tolerance; Pedagogical Practices; Patrimony; 

Belonging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Professora da escola e docente há seis anos, me vi com um projeto em mãos, 

referente ao dia da Consciência Negra por solicitação da direção. A ideia de como 

eram desenvolvidas anteriormente as atividades é a de que trabalhos individuais de 

alguns professores em sala tenham sido feitos como parte de um currículo ou livro 

didático  porque nunca participei de culminâncias interdisciplinares na escola, mas sei 

que tenho um pensamento diferente de outros docentes da mesma escola em 

relação às culturas: sempre militei contra a forte influência religiosa dentro da escola, 

atendendo ao disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e ainda na Lei 

nº 10.639 de Diretrizes e Bases da Educação que “altera a Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-brasileira” e dá outras providências.” (BRASIL, 2003, p.1) A lei pouco 

influencia os docentes a corrigirem suas práticas a fim de levar os discentes à 

reflexão sobre a igualdade social, que deveria ser favorecida pelo governo, sobretudo 

na escola como espaço público, e as injustiças históricas de ações governamentais 

que excluem a população afrodescendente.  Assistimos às práticas nas quais os 

docentes não valorizam as culturas fazendo uso apenas textos informativos sobre 

negros escravizados sem um trabalho efetivo sobre a valorização da riqueza cultural 

que foi oprimida através dos séculos de escravização: isso não configura 

“consciência negra”; na verdade, faz parte de um programa na disciplina de história. 

As leis são ineficazes quando não há fiscalização e orientação nas unidades de 

ensino em relação a projetos; quando se aceitam como projeto, atividades rasas, 

muitas vezes por falta de planejamento do corpo docente. 

Partindo desse pressuposto, comecei a elaborar o projeto o qual teria como 

culminância um sábado de evento englobando vários aspectos culturais que remetem 

à matriz africana e, para minha surpresa, não obtive quórum para a exposição e o 

desenvolvimento de atividades. Descobri, mais tarde, o quanto a região em que se 

situa essa escola é influenciada pelas concepções das religiões evangélicas e, por 

isso, há barreiras para a ampliação do conhecimento no que tange a outras culturas 

e, por isso, o preconceito – percebido aos poucos quando alguém manifesta suas 

preferências em adereços; quando em filmes como “Avatar” (2009), rituais são 

mostrados e os alunos entoam dizeres da própria denominação religiosa, de 

escárnio, como se fosse “do mal”. 
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Diante dessa realidade, cheguei à conclusão de que somente os aspectos 

históricos de escravização que trouxeram os negros para o Brasil e as atrocidades 

cometidas durante esse período não são suficientes para que os discentes aceitem 

ou respeitem qualquer manifestação de raiz africana, mesmo sendo a maioria negra, 

mas que não se autodenominam negros – tudo que envolve a música de terreiro ou 

objetos da mitologia é visto com preconceito, havendo boicote. E como reverter esse 

cenário? Como promover a tolerância? 

 

1.1 O início do processo de reversão 

  

Tudo que haviam feito até aquele momento sobre culturas afrodescendentes, 

inclusive o meu projeto, foi como uma espécie de placebo para que fosse cumprida a 

lei. Por isso, decidi buscar estratégias de levar os alunos a um sentimento de respeito 

ao grupo étnico que trouxe inúmeras contribuições para a formação da identidade 

brasileira, como o vocabulário, a culinária, as histórias orais, a música e a dança, entre 

outros. Não podemos esquecer também que grande parte de nosso patrimônio 

arquitetônico foi construído pela mão do povo africano que para aqui foi trazido.  

Em vista dessa necessidade de reversão, busquei e continuo buscando, por 

meio de palestras, oficinas, cursos, visitações e tudo que envolve qualquer 

manifestação afrodescendente, o embasamento para poder introduzir a cultura 

africana com a finalidade de ampliar o conhecimento dos alunos, e assim, procurar 

tornar mais respeitosas a convivência entre os indivíduos. Para isso, é necessário 

fazer com que entendam o processo de multiculturas no qual o Brasil está inserido. 

Também é necessário colocar o negro como protagonista no processo de construção 

da nacionalidade; do que é ser brasileiro. Esse homem negro é protagonista também 

na luta pelos direitos de ter e praticar sua cultura milenar, resistindo à tentativa de 

apagamento de uma tradição, que foi feita pelo poder das classes dominantes. 

De acordo com Candau (2008, p.49): 

 

O multiculturalismo não nasceu nas universidades e no âmbito 
acadêmico em geral. São as lutas dos grupos sociais discriminados e 
excluídos de uma cidadania plena, os movimentos sociais, 
especialmente os relacionados às questões étnicas e, entre eles, de 
modo particularmente significativo, os relacionados às identidades 
negras que constituem o locus de produção do multiculturalismo.  

 

Em vista da necessidade de expressar sua ancestralidade, esses grupos 

sociais lutam diariamente para que sejam reconhecidos, e a melhor forma de fazê-lo é 
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por meio da ampliação do conhecimento das multiculturas, assim como o 

aprofundamento do conhecimento sobre sua origem, a divulgação dos fatos curiosos e 

suas contribuições para o desenvolvimento da humanidade.  

É necessário fazer com que os discentes entendam que a história dos negros 

também é patrimônio que formou o povo brasileiro. É necessário também que haja 

uma conscientização de que a divisão vigente das classes sociais mostra que o 

afrodescendente, de um modo geral, ocupa as camadas mais desfavorecidas devido à 

falta de oportunidades no que tange à saúde, à educação e, consequentemente, a 

melhores oportunidades no mercado de trabalho. Só assim poderão situar-se e 

compreender o que são, como são e por que são, independente da religião que 

praticam. Reunir estratégias para que os pais e os líderes religiosos também 

entendam o processo em que haja tolerância e respeito se torna cada vez mais um 

desafio em vista do momento em que todos querem lutar por seu espaço de cultura, 

sua expressão individual, o que acaba sendo radical e divide não só os pensamentos, 

mas também os grupos. 
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2 OBJETIVOS 

Pretendi neste trabalho, analisar sistematicamente as práticas pedagógicas 

atuais em relação aos textos escolhidos e produções artísticas, a fim de que se 

configurassem como funcionais.  Busquei promover a diversidade cultural por meio do 

viés de identificação do sujeito e levá-lo à reflexão na prática, fazendo reconhecer-se e 

reconhecer o seu semelhante. Por fim, tive ainda, a intenção de mediar conflitos em 

razão das diferenças de classe, etnia ou credo.  
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3 JUSTIFICATIVA 

No presente produto educacional baseei-me em um estudo de campo com 

vistas à observação, reflexão e conclusão sobre as práticas pedagógicas no atual 

sistema de ensino, considerando o espaço e a diversidade cultural nos quais o 

público-alvo se insere. É importante um estudo mais abrangente em relação a esse 

cotidiano escolar e à linguagem utilizada que esbarra na divergência de pensamentos 

influenciada pelo meio em que esses alunos vivem fora do ambiente escolar e, até 

mesmo, pela divergência de pensamentos dos docentes.   
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4 A IDENTIDADE E O ENSINO DE CULTURAS 

 

Cultura no minidicionário Caldas Aulete (2011, p. 240) está definida como 

“conjunto de conhecimentos de um indivíduo”; “soma de conhecimentos que os 

homens acumulam e transmitem através de gerações”; “costumes de um grupo 

social”; “valores e tradições de um certo período; civilização” – portanto, não existe 

um monopólio de cultura e é extremamente importante que se difundam todas elas. 

Diante de uma maioria seguidora de uma ramificação cultural protestante mais 

fechada e rígida, o diálogo começa com o foco em versões mais abertas, como explica 

Candau (2008, p. 49): “É necessário identificar e potencializar aquelas versões mais 

abertas, amplas, e que apresentam um círculo de reciprocidade mais amplo, que 

favoreçam o diálogo com outras culturas”. É necessário procurar, de acordo com a 

autora, textos que exponham e destaquem os pontos de vista em comum, para que se 

reconheçam e aceitem e, mais ainda, entendam o espaço como produto da 

diversidade. 

A questão principal é fazer com que os alunos relacionem a cultura politeísta 

aceita e antes estudada a outras culturas politeístas menos reconhecidas. Os 

professores, como agentes promotores de mudanças, devem salientar que ser 

conhecedor de mitologias, dar espaço à reflexão sobre narrativas representantes das 

diversas culturas e satisfazer a curiosidade de cada um não irá mudar a convicção e a 

fé do indivíduo, e como exemplo, citar a mitologia grega, sempre estudada em Artes e 

Literatura com fundo de análise de contos e representação dos primórdios de uma 

civilização que muito contribuiu para o desenvolvimento da política, da arquitetura, das 

leis, das ciências etc. Negar essa origem é voltar no tempo em relação às questões da 

humanidade e não se valer dos benefícios deixados pelos antigos para as gerações 

seguintes. Sem cultura, essas estruturas sociais não existiriam. Segundo Bauman em 

Ensaios sobre Cultura (2012, p. 25), cultura 

 

[...] é o posto de abastecimento do sistema social; ao penetrar nos 
“sistemas de personalidades”, nos cursos dos esforços de 
manutenção de padrões [...], ela garante a “identidade consigo 
mesmo” do sistema ao longo tempo – ‘mantém a sociedade 
funcionando em sua forma distintamente reconhecível.” (destaques 
da autora) 

 

Os esforços para que os padrões sejam mantidos é uma forma de garantir a 

sobrevivência de um grupo social com identidade própria, que tem a certeza de 

pertencimento, que não é rejeitado dentro dos limites de um espaço. É desse modo 
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que a sociedade evolui e se transforma por meio das reflexões acerca de suas 

manifestações culturais.  

Relacionar a própria crença nessa localidade, que é um fator determinante no 

modo de vida da população, com o processo histórico e a forma como se apresenta 

hoje é contribuir com a amplitude do tema, para que as pessoas reconheçam que a 

cultura está em constante mudança como o protestantismo, por exemplo, que nasceu 

da insatisfação do próprio seguidor, contra os dogmas da Igreja e contra as 

indulgências exigidas. Essa mudança é a garantia da manutenção da identidade de 

um grupo e dos seus valores morais.  

A aprendizagem depende de uma pré-disposição para qualquer tema. 

Entretanto percebi que a apresentação de qualquer assunto que divirja dos conceitos 

estruturais de uma tradição acaba sendo rejeitada, bloqueada do pensamento daquele 

a quem desejo ensinar. Ao invés da imposição de uma cultura sobre outra, as partes 

se transformam “através do ajuste de interesses que se mesclam, meio pelo qual 

estas partes recebem, umas das outras, a chance de transformação”. (QUEIROZ E 

MELO, 2011, p. 179). Dar a oportunidade a um aluno (em minoria) de reconhecer-se e 

o poder de argumentar em favor de sua cultura é, portanto, aprendizado para todos à 

sua volta; que aprendem mutuamente. O próprio ato de ensinar, mediar conflitos, 

orientar para as consequências de atitudes em relação ao outro, dar sentido sobre o 

porquê de certos discursos enraizados que são reproduzidos através das gerações 

que diminuem o outro, orientar com a finalidade de tolerar na (micro) sociedade da 

escola é, por si, o posicionamento político abraçado. 

É fundamental que essa visão ampliada de mundo seja entendida para que o 

aluno seja um multiplicador no que diz respeito ao sentimento humanitário. Todas as 

atividades realizadas devem afetar “[...]a seleção curricular, a organização escolar, as 

linguagens, as práticas didáticas, as atividades extraclasse, o papel do/a professor/a, a 

relação com a comunidade [...]” (CANDAU, 2008, v. 13, p.54). O aluno acaba sendo o 

difusor das ações de tolerância nesses âmbitos. Com isso, os docentes movidos pela 

curiosidade ao ver os trabalhos expostos no dia da culminância, acabam se sentindo 

sensibilizados pelas manifestações artísticas que tratam a multiculturalidade 

produzidas pelos colegas. A exposição parece ser a melhor forma de manifestação 

para conduzir a comunidade ao conhecimento de uma ideia desconhecida porque é 

feita por alunos com delimitações feitas por eles, com escolhas deles, ou seja, o que 

os produtores desejam que outras pessoas saibam a respeito daquele tema, o que é 

relevante pelo ponto de vista daquela comunidade. 

Com o objetivo de um movimento de construção de identidade partindo do 

menos abrangente para a mais abrangente, trabalhei no segundo ano do Ensino 
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Médio o conceito de símbolos individuais por meio do resgate de memórias em que o 

discente funcionou como agente cultural: ele foi responsável por transmitir 

experiências aos outros e aos mais jovens – primordial para recordar e contribuir para 

o não apagamento de momentos da história local. A atividade escolhida para 

sistematizar esses conceitos foi a construção de um relicário individual (para 

construção de identidade pessoal). Levei caixinhas e tintas para a sala de aula, para 

que os discentes pudessem pintar e enfeitar com cores que sugerissem sensações e 

recordações. Essas representações deveriam ser apresentadas por cada um dos 

colegas. Essa atividade foi inspirada em minicurso ministrado pela Professora Eloísa 

Saboia “Artes e culturas na escola”, oferecido pelo Programa de Residência Docente 

do Colégio Pedro II (PRD). Com esse pré-conhecimento construído por eles de 

maneira empírica, sendo uma atividade reflexiva dentro da própria prática do aluno, 

aproveitei para introduzir o contexto histórico e as características da Escola Literária 

Simbolista (final do século XIX) que compartilha algumas características comuns às 

características da atividade trabalhada. Os alunos do 2º ano se sentiram motivados 

na realização dessa atividade, porém, não foi o suficiente para que valorizassem as 

memórias de outros povos, como relatado nas atividades posteriores. 

Percebi o quanto a aula prática auxilia a aprendizagem, fazendo com que os 

alunos sintam prazer em participar e buscar o conhecimento. Percebi também o 

quanto foi importante para eles exibirem os objetos trazidos e expressarem suas 

emoções quando ativada a memória. Foi interessante observar, ainda, que muitos 

objetos trazidos eram pequenos presentes recebidos na escola. Esse foi o momento, 

então, para que eu introduzisse a noção da importância de se pertencer a um lugar. 

Dessa forma, pude falar de patrimônio e também chamar atenção para o fato de que 

aqueles objetos eram importantes para que pudessem se lembrar das histórias que 

tinham sido contadas por eles. 

Iniciei, assim, o conceito de patrimônio por meio de um texto motivador, 

adaptação (por se tratar de um livro que deveria ser lido por vinte e cinco alunos, tive 

que reduzir o texto a uma lauda) do livro Preservando o Patrimônio e Construindo a 

Identidade, de Martins (2001) que faz parte do acervo da biblioteca da nossa unidade 

escolar. Dei início, também, a uma roda de conversa, que teve como subtemas: 

Patrimônio Comunitário e Pessoal; Cultura como Patrimônio; e por fim, Patrimônio e 

Construção da Identidade. Assim, durante a leitura, os alunos foram capazes de fazer 

analogias às experiências pessoais. Com isso trabalhei os significados de palavras do 

texto e pude ampliar conhecimentos a respeito do tema. Em um segundo momento da 

atividade, os participantes misturavam-se entre as séries do Ensino Médio Regular e 

elaboraram perguntas em duplas e trios para que fossem feitas entrevistas. O teor da 
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atividade proposta estava subdividido nos seguintes subtemas, de acordo com todo o 

conceito estudado: 1) entrevista com pessoas da família sobre o patrimônio familiar 

(levando em conta o conceito de patrimônio estudado); 2) entrevista com alunos do 

colégio para o conhecimento dos hábitos de leitura da pessoa entrevistada; 3) 

entrevista com membros da comunidade a fim de se descobrirem as principais 

ocupações; 4) entrevistas com ex-alunos da escola; 5) entrevista com membros da 

comunidade a fim de descobrir se conheciam a história local através dos pontos 

turísticos; 6) entrevista com professores a respeito de seus hábitos; 7) entrevista com 

um homem e uma mulher notáveis, responsáveis pela promoção de projetos sociais. – 

Essas informações colhidas seriam matérias de um jornalzinho de circulação interna, 

produzido com notícias, reportagens e entrevistas a partir da descoberta.  

De acordo com Candau (2008, v.13, p.54): 

 

A educação intercultural não pode ser reduzida a algumas situações 
e/ou atividades realizadas em momentos específicos nem focalizar 
sua atenção exclusivamente em determinados grupos sociais. Trata-
se de um enfoque global que deve afetar todos os atores e todas as 
dimensões do processo educativo, assim como os diferentes âmbitos 
em que ele se desenvolve. 

 

Toda mudança de ponto de vista exige habilidade de ser trabalhar com o 

tempo; significa dar base para que se possa refletir de maneira dialógica. Portanto, 

todos os aspectos culturais, assunto bem extenso, devem ser tratados durante todo o 

ano letivo em diferentes âmbitos, sempre que houver oportunidade. 

No mesmo dia, alunos autorizados pelos pais ou responsáveis participaram de 

uma visita agendada à Casa da Ciência, em Botafogo, RJ – onde puderam assistir à 

exposição guiada “Portinari e Meio Ambiente”. A mostra expôs obras do artista 

relacionadas à história dos ciclos de mineração que ocorreram no Brasil, associada 

aos estereótipos de trabalhadores. A percepção das imagens fez com que 

reconhecessem os trabalhadores da “roça”, nome que utilizam para designar o local 

onde vivem, reconhecessem como indivíduos explorados em um sistema que pouco 

mudou através dos séculos. Ainda tiveram contato, na exposição, com o ponto de 

vista do artista em relação aos ecossistemas brasileiros; o processo de favelização 

dos morros em diferentes momentos da vida do pintor.  A última atividade dos alunos 

na exposição foi assistir à exibição do curta animado “The Last Flower” (James 

Turber, 1939) traduzido para “A última flor – uma parábola em desenhos”, cuja 

história trata dos motivos da guerra, o que ela provoca, sendo a flor metáfora para 

esperança: onde houver, ao menos uma flor, sempre haverá esperança de recomeço. 
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Com base na história, os alunos participaram de uma pequena oficina de desenho na 

qual puderam expressar o ponto de vista individual sobre o tema Esperança. 

A partir dessas atividades, tive a oportunidade de levá-los à reflexão sobre 

memória e à consciência da importância e da necessidade da preservação das 

histórias para que os descendentes de determinado povo tenham a noção de 

pertencimento, acima de tudo pelas questões biológicas, geográficas, linguísticas e 

psicológica, características de seres humanos que vivem em sociedade.  

Pude ainda constatar que qualquer estímulo é extremamente importante para 

que os alunos o associem ao aprendizado, tornando-se empírico. Esse conceito foi 

chamado de teoria ator-rede, no qual indivíduo não interioriza o aprendizado em 

blocos, mas sim associando tudo que vê, formando uma ampla rede de aprendizado, 

acumulando interações entre elementos textuais e materiais que permite verificar 

“uma multiplicidade de materiais heterogêneos conectados em forma de uma rede 

que tem múltiplas entradas, está sempre em movimento e aberta a novos elementos 

que podem se associar de forma inédita e inesperada. ” (QUEIROZ E MELO, 2011, p. 

177). Esses elementos podem variar entre pessoas, máquinas, dinheiro, texto, 

arquiteturas, laboratórios, instituições... ou seja, tudo é estímulo para que o indivíduo 

associe cognitivamente a algum aprendizado.  

 

 4.1 Introduzindo culturas 

 

  Com o objetivo de um trabalho com culturas, organizei uma visitação ao 

Museu Nacional, programada para 21 de novembro. Nesse passeio interdisciplinar, 

esperava que os alunos ampliassem o conhecimento de mundo, visto que muitos não 

saem de seu bairro ou município e tivessem contato com a diversidade de culturas 

através da experiência visual que o Museu pode proporcionar. Como objeto de 

posterior trabalho, chamei atenção para o processo migratório de pessoas saídas da 

África para outros continentes nos primórdios da civilização humana. Também 

ressaltei as características do fóssil Luzia, encontrado no Brasil. Era importante que o 

grupo conhecesse a seção africana presente no acervo do museu, além de observar 

as outras obras expostas no museu. 

  Na semana do dia de comemoração da Consciência Negra, procurei fazer 

com o grupo a pesquisa comparativa sobre mitologias e seus respectivos desenhos 

por meio das histórias de criação do mundo, como exemplos, as mitologias egípcias 

(antiga e muçulmana), iorubá, cristã, indígena tupi, grega e oriental. 

  Ao término das atividades relatadas, propus aos alunos que pesquisassem 

com o objetivo de que encontrassem e descobrissem que a África está muito mais 
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presente no cotidiano do que imaginam: nas músicas de que tanto gostam: o samba, 

pagode, funk, o rap; nas festas, na língua com palavras de origem banta presentes 

no nosso vocabulário, nos fatos históricos, nos contos, na religião e nos traços físicos 

que nos constituem. Também chamei atenção para a origem de estereótipos e o 

racismo presente em certas falas, e, ainda a utilização de atores negros no cinema, 

em novelas, nos poemas. Procurei conversar com o grupo sobre a forma como é 

feita, a descrição do negro de um modo geral. Foi possível também chamar a 

atenção para a questão do mulato no determinismo presente na Escola Literária 

Realista/Naturalista. 

 Na semana do dia 21 ao dia 24 de novembro de 2017 houve uma palestra com 

agentes externos - Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos - e 

exibição de filme (12 anos de Escravidão), preparação de comida feita pelos negros no 

Brasil (feijoada) e história, a modalidade de luta capoeira, ritmos de dança e música 

como o jongo e o samba, e o funk, todos contextualizados por meio de pesquisas 

desenvolvidas. Também promovi com os alunos e professores sessão de contação de 

histórias, oficina de turbantes e de penteados afro. Houve debates sobre a 

desigualdade racial e social e o processo que desencadeou o abismo socioeconômico 

entre negros e brancos. 

Orientados por mim, a turma de 1º ano do Ensino Médio, construiu um mural 

com o título “Soul África”, interdisciplinar com Língua Inglesa. Supervisionados, os 

alunos foram à biblioteca, onde puderam pesquisar as leituras que deveriam 

fundamentar a escrita dos cartazes. Os alunos, em grupo, construíram os próprios 

temas e títulos à medida que iam encontrando livros na biblioteca: “África, Berço da 

humanidade”, “O Continente Africano”, “Banto: que língua é essa?”, “Candomblé”, 

“Jongo”. A confecção dos cartazes foi feita em aula e, além de ilustrações de um texto 

resumido, propus a reflexão sobre o quanto aprenderam do assunto tratado, em forma 

de poema ou dissertação. 

De todos os presentes, somente uma aluna se recusou a fazer o trabalho. 

Diante da pesquisa apresentada, a aluna não realizou nenhuma das propostas e, 

quando orientada novamente para a reelaboração do cartaz, ficou desmotivada e 

acabou convencendo o grupo a desistir. Os demais, mesmo sem pontuação para 

média bimestral, se dedicaram ao trabalho dentro das limitações de cada um: dos seis 

trabalhos realizados, somente um concluiu totalmente a proposta e os outros somente 

fizeram pesquisa e ilustração. 

O jornalzinho não ficou pronto porque as entrevistas e reportagens foram 

poucas. 
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No 2º ano do Ensino Médio, foi feita a atividade reflexiva intitulada “A Questão 

das Raças na Literatura Pré-Modernista”. O título tem como tema a imigração alemã 

incentivada pelo governo brasileiro no Espírito Santo, presente na obra “Canaã”, de 

Graça Aranha (1902). Foram trabalhados trechos de críticas de intelectuais do livro 

“Cultura Brasileira e Identidade Nacional”, de Renato Ortiz (1985), nos quais puderam 

perceber o pensamento em relação aos negros mesmo após a escravidão, sem 

nenhuma política de inclusão.  

Também propus um trabalho de pesquisa para apresentação a respeito dos 

mitos da história da criação em diferentes religiões: celta, grega, iorubá, hindu e 

budista. A partir dessa apresentação, promovi um debate sobre as diversidades 

culturais e o preconceito que é fruto do descrédito dos povos minoritários através dos 

séculos pelos povos dominantes, como se pode constatar neste excerto: 

    

[...] são forjadas situações de conflito, permeadas por atos de 
violência, que afetam os grupos e os indivíduos, uma vez que a 
intolerância os impede de negociar um espaço de solidariedade a 
partir de suas diferenças. Por outro lado, articulam-se relações de 
convivência, permeados por atitudes de tolerância, que transformam 
os grupos e os indivíduos em parceiros, uma vez que o respeito 
mútuo os estimula a desenhar espaços comuns para a vida social. A 
complexidade desse enredo se expõe, muitas vezes, através das 
práticas culturais, que trazem à tona os modos possíveis de 
apreensão do mundo e indicam que os marcadores de status social 
variam de um grupo para outro[...]. (PEREIRA, 2010, p.16) 

 
 

As questões fundamentalistas sempre põem em xeque a verdadeira 

mensagem das crenças, fazendo com que a interpretação seja feita de forma literal, 

que promove o embate com quem possui um conhecimento mais amplo e ainda se 

solidariza com o outro.  No entanto, a partir do momento que o fundamentalista pode 

enxergar esse outro como ser humano possuidor de direitos de livre arbítrio sem 

prejudicar o próximo, o indivíduo nessa situação se coloca no lugar do outro nas 

diferenças, promovendo empatia. Por essa razão é tão importante a abordagem das 

diferentes culturas em produções textuais. Os alunos são levados a refletir sobre suas 

práticas quando escrevem sobre elas. 
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5     PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

            As atividades foram realizadas a partir de minha observação de atividades e da 

reflexão sobre a forma de adequar teoria à prática pedagógica com escasso recurso 

disponível em escolas, e o escasso tempo de pesquisa do professor. A noção de 

pertencimento foi sendo construída à medida que os alunos iam entrando em contato 

com as culturas por meio de textos sobre patrimônio e identidade, para então se 

aceitarem como indivíduos que são: produto da miscigenação. Como reflexão docente, 

procurei levar para as aulas o conhecimento adquirido em textos de Candau (2008) e 

Pereira (2010), com a finalidade de buscar e impulso para continuar com o 

compartilhamento narrativo de experiências vividas em regiões, com diferentes 

estruturas e culturas.  Para o discente houve a leitura de textos de vários gêneros 

textuais, entre eles, inicialmente, o conto “Pai contra mãe”, de Machado de Assis, 

(1906). Em outros momentos, fragmentos literários de Graça Aranha (Canaã, 1902) e 

Renato Ortiz (Cultura Brasileira e Identidade Nacional, 1985) a fim de promover uma 

reflexão sobre os pensamentos da época. Mais tarde, pesquisas na biblioteca da 

escola sobre o título que chamasse atenção para produzir pesquisa. 

 Por meio do processo de investigação e análise dos diversos contextos e 

leituras, procurei introduzir experimentações como produção de cartazes sobre a 

questão afrodescendente, entrevistas -  para que descobrissem a influência africana 

na localidade. Como resultado, alguns alunos responderam a estímulos propostos e 

pude observar discentes que se inserem na sociedade, com a noção de seu papel no 

contexto e condições de expressar seu ponto de vista. A percepção de alguma 

transformação se deu por meio das experiências com as leituras que deram sentido ao 

trabalho produzido, na mudança de discurso dos alunos e no comprometimento 

quanto à realização de atividades. 
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6    CONCLUSÃO  

 

 Alguns trabalhos apresentados pelos alunos tiveram resultados já esperados e 

outros tiveram resultados surpreendentes. Na turma de 1º ano, pude observar o 

envolvimento dos alunos na atividade depois da leitura oferecida em que pus em 

prática a articulação em momentos de leitura e de realização de exercícios, de modo 

que o ato de ler e as tarefas fizeram parte de uma linha de interpretação, da inter-

relação entre os processos de leitura e de escrita por meio da teoria ator-rede.  Os 

alunos não foram seduzidos por pontuação na média bimestral.  

Por outro lado, a capacidade de escrever as próprias reflexões acerca do tema, 

deixou a desejar. Verifiquei um histórico de alfabetização e letramento deficiente – não 

que o problema tivesse sido constatado somente nessa atividade. O exercício de 

retextualização foi desenvolvido, mas foi pouco eficiente ao longo do ano. Mesmo 

assim, o objetivo de levar o conhecimento a fim de diminuir a intolerância foi iniciado, e 

a produção de textos (mesmo que com inúmeras inadequações de ordem ortográfica e 

sintática) foi coerente com a proposta. A orientação nessa questão e a busca motivada 

pela curiosidade foram as estratégias usadas para a aceitação do desafio por parte 

dos alunos. A ilustração foi a atividade que revelou mais empenho por parte da turma. 

 Já o 2º ano do Ensino Médio, não houve envolvimento na construção dos 

cartazes sobre as histórias de criação. O debate sobre as questões de preconceito 

também foi pouco eficiente. 

 O ensino de uma escrita reflexiva continua a desafiar os professores no 

ambiente escolar. Alguns discentes conseguiram evoluir ao longo do ano letivo, 

motivados pela atmosfera criada, já outros necessitam de mais tempo. À medida que o 

tempo passa, os alunos ficam mais resistentes ao exercício da escrita; por isso, é 

fundamental que seja exercitada a prática das próprias reflexões sobre o 

conhecimento de mundo desde o primeiro segmento do Ensino Fundamental. O 

exercício de reescrita e correção deve ser feito sempre, mesmo que não seja possível 

durante as aulas. O professor precisa usar a criatividade para que essa proposta seja 

atendida. O exercício da escrita não é complemento; é extremamente necessário para 

que adultos sejam capazes de argumentar sobre seu ponto de vista, ultrapassando o 

aprendizado adquirido, e, fazendo com que percebam que é primordial ampliar e 

buscar os saberes em relação ao modo de pensar de diferentes povos, e que esses 

pensamentos os influenciam nas suas atitudes, promovendo assim empatia e uma 

sociedade democrática. Em outras palavras, o objetivo é formar o cidadão consciente 
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de que precisa pesquisar para que se possa refletir e, consequentemente, ser capaz 

de tirar conclusões e não somente reproduzir. 
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APÊNDICE A: CONSTRUINDO RELICÁRIOS 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

APÊNDICE B: RODA DE CONVERSA SOBRE PATRIMÔNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

 

APÊNDICE C: VISITA AO MUSEU NACIONAL 

 

 

 
 

 
 

 
 



27 
 

 

      
 

 
APÊNDICE D: CASA DA CIÊNCIA 
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APÊNDICE E: “SOUL” ÁFRICA 
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Transcrição - trecho 

“Os especialistas das disciplinas biológicas nos ensinam que a África é o berço da 

humanidade, a África foi o continente onde surgiram os primeiros ancestrais” “As descobertas 

recentes desvendam cada vez mais os mistérios que cercam a pré-história humana. Elas não 

deixam dúvidas sobre os remanescentes dos nossos ancestrais Homo”. (Atividade de 

reescrita) 
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Transcrição: Conclusão – “No meu ponto de vista eu já ouvi e já falei, “mais” nunca 

pensei que “era” de origem africana. Na língua “portuguêsa” existem várias palavras 

“falando” na “Áfricar” vou “dá alguns exemplos: fubá, curam, “cachambi”, Cubatão, dengo 

a maioria dessas palavras “existem” na nossa língua. Eu nunca “imaginavam” que esse 

tipo de língua existia. Eu achei muito interessante porque o vocabulário de palavras é 

muito diferente do que eu imaginava”.(A atividade não foi reescrita). 
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APÊNDICE F: MITOS DA CRIAÇÃO 
 
 

     
 
     
Mural de Culminância 
 

 
Mural de Culminância 
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APÊNDICE G: ORIGEM DA FEIJOADA 
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APÊNDICE H: OFICINA DE TURBANTES 
 
 

 
 
 

        
 

 


