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RESUMO 
 

Marina Pimenta Diniz. AUTONOMIA E LIBERDADE NA SALA DE AULA. Ano 2015. 
Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Artes Visuais) 
– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
 
 
 A presente pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Professora Etiene de 

Souza Oliveira, situada no município de Japeri, na Baixada Fluminense, com quatro turmas 

do sexto ano do ensino fundamental. O trabalho formulou-se a partir de dificuldades nas 

relações professor/aluno e da turma com o conteúdo lecionado, encontradas durante as 

aulas de artes visuais. O incentivo à autonomia crítica e transformadora (PACHECO, 2011) 

foi definido como forma de minimizar estes conflitos. Através de círculos de estudos, com o 

tema “Cultura africana e afro-brasileira” os alunos foram incentivados a realizar pesquisas 

individuais ou coletivas que seriam, a cada encontro, compartilhadas com a turma. 

Pretendeu-se estabelecer conexões entre os assuntos trabalhados e o cotidiano dos alunos, 

trazendo-os para a sala de aula de forma horizontal, sem hierarquias, de maneira que 

permitisse a criação de um ambiente agradável e acolhedor para a troca de informações e 

vivências, priorizando e incentivando o respeito ao conhecimento compartilhado e a escuta. 

Após o trabalho de 5 semanas (uma aula de 1 hora e 40 minutos semanais por turma) 

notou-se melhora significativa na postura dos alunos, bem como em seus discursos, em 

todas as turmas participantes. Esta avaliação foi feita através de observação durante os 

encontros e posterior questionário de avaliação respondido pelos alunos. Ao final do 

documento estão conclusões, reflexões, uma avaliação do desenvolvimento do trabalho e 

possíveis desdobramentos.  

Palavras-chave: autonomia, liberdade, colaboração, círculo de estudos 

Idiomas: português  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Em 2014, o município de Japeri iniciou o ano letivo com uma significativa mudança: 

substituiu a grande maioria de seus professores contratados por profissionais concursados, 

recém aprovados no certame de 2012/2013. A Escola Municipal Professora Etiene Souza 

Oliveira, até então considerada uma das piores escolas do município, recebeu em massa 

estes novos concursados que foram incorporados à uma instituição com gestão também 

renovada. Com exceção de alguns poucos funcionários e ainda menos professores, o 

restante dos profissionais estava pisando naquele local pela primeira vez.   

 Com um histórico de abandono e um dos piores Ideb’s do município – este que já 

figura entre as piores colocações do estado do Rio de Janeiro – a instituição ofereceu 

muitos desafios para o grupo de recém chegados. Os problemas disciplinares, a depredação 

das estruturas físicas e a grande defasagem dos alunos aliaram-se à complexa realidade 

social do lugar, tornando o trabalho extremamente difícil. As aulas eram quase sempre 

interrompidas por conflitos dentro e fora da sala. Esta situação demandava tanto da atenção 

do professor a ponto de ocupar mais tempo das aulas do que a ação pedagógica 

propriamente dita e planejada para aquele dia. Foi um primeiro ano que exigiu muito de 

todos, desde os auxiliares de limpeza até a direção, que optou por medidas bastante rígidas 

e, por vezes autoritárias, na tentativa de manter um ambiente minimamente adequado para 

o trabalho e vivência escolar. 

 Não cabendo aqui avaliar o que deste modelo de gestão foi acerto ou equívoco, 

pôde-se observar significativa melhora ao longo do ano letivo, e, principalmente, no início 

dos trabalhos de 2015. Porém, ainda que o ambiente escolar estivesse mais organizado a 

dinâmica em sala de aula permanecia exaustiva, e o desinteresse dos alunos era constante. 

Como que condicionados, os estudantes respondiam bem a aulas escritas com “matéria” ou 

“dever”, mas entendiam como recreação qualquer outra atividade que não utilizasse o 

quadro. Essa postura dificultava muito as atividades práticas, pois dependiam sempre de 

cooperação e calma para o uso coletivo dos materiais. Com turmas de 35 alunos, salas e 

mesas pequenas e poucos materiais oferecidos pela instituição, as aulas práticas eram 

momentos muito desgastantes devido a uma conjunção de fatores. Alguns alunos, 

principalmente os que tinham idade avançada, não se interessavam pelas atividades, 

apresentando inúmeras desculpas para não participar. Recusavam ajuda, mas quando não 

recebiam atenção ficavam frustrados, desistiam do trabalho e se distraíam com outras ações 

que por vezes incluíam agressões ou depredações de materiais e estrutura. No grupo de 

alunos que se interessava pela atividade também ocorriam problemas quando estes não 

conseguiam se organizar para o uso coletivo do material. Seguia-se igual frustração, 

desistência, agressão e depredação. 
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 Neste universo, já caótico, surgiam ainda conflitos de natureza racial quando as 

agressões enveredavam para esta temática. As ofensas racistas surgiam naturalmente a 

partir de algum outro conflito entre alunos, mas também invadiam as aulas e o grupo 

quando, por exemplo, uma imagem com personagem negro ou alguma forma de arte 

africana ou afro-brasileira era exposta durante a aula. Mesmo quando o debate não tinha 

como foco a cultura negra, a simples presença de imagens que abordassem negritude 

estimulava insultos às imagens ou a colegas que a ela eram comparados, sempre com 

adjetivos pejorativos.   

 Tornou-se, então, primordial procurar alternativas e práticas que pudessem estimular 

a participação dos alunos, minimizar os conflitos e assim permitir um ambiente adequado 

para as aulas. Mas que ação poderia abarcar tantos diversos estímulos que iam desde à 

introversão ou desconcentração até problemas sérios da convivência doméstica, como 

crimes contra a mulher ou envolvimento de familiares com o tráfico de drogas, que 

acabavam transbordando e atravessando a prática em sala de aula?    

 Buscou-se orientar esta pesquisa em direção a propostas que privilegiassem uma 

participação real nas atividades em sala, que incentivassem o respeito e a iniciativa dos 

alunos, bem como a colaboração e o trabalho em equipe.  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver, no microcosmo da sala de aula, um ambiente de liberdade intelectual 

que permita e desenvolva a autonomia dos alunos em seus processos de trabalho escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover respeito de ideias e culturas entre alunos e professores através de 

estruturas colaborativas 

 Estimular autoestima dos alunos através da valorização de seu repertório cultural e 

de sua capacidade de produção  

 Incentivar a participação dos alunos nas aulas e mais ainda, na escolha de 

atividades, temas e propostas, na busca de entendimento por sua posição e 

responsabilidade na dinâmica da aula 

 Realizar trabalho prático de artes visuais a partir da iniciativa e desejos dos 

estudantes 
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3 JUSTIFICATIVA 

 Em seu capítulo sobre disciplina, no livro Educar o cidadão?1, Patrice Canivez 

explora as condições e contratos implícitos na realidade escolar que vão construindo as 

relações de autoridade entre professor e aluno.  

 A autora propõe que a postura do cidadão frente às regras de convívio e leis de uma 

sociedade se forma a partir da recepção do educando à dinâmica hierárquica na escola. 

Ressalta alguns efeitos perversos, assinalados por Rousseau (Emílio, 1995), que podem ser 

desencadeados deste encontro, como o perigo de que estas relações possam ser 

construídas em cima de uma obediência cega e incondicional, produzindo um cidadão 

adulto “inclinado a se submeter a todas as arbitrariedades, que vêm da opinião ou da moda, 

ou de um tirano qualquer” (CANIVEZ, 1991). Uma outra resposta possível pode ser a 

rebeldia onde “a criança buscará burlar as exigências de seu mestre. Ele obedecerá, em 

aparência, mas não descuidará de fazer aquilo que quer” (CANIVEZ, 1991). 

 De acordo com Canivez, a criança responderia destas maneiras porque não tem 

maturidade para discernir a regra de uma imposição arbitrária, resultado das vontades 

particulares do adulto que a propõe, no caso, o professor. 

 Ainda que reconheça os possíveis desagradáveis resultados da formação do cidadão 

por decorrência de suas primeiras relações de autoridade na vida escolar o texto assinala 

uma distinção chave entre a postura do adulto e da criança quando diz:  

“Sem o hábito de respeitar a lei, nenhum indivíduo pode se integrar à vida 

social. Entretanto, o cidadão deve respeitar a lei porque, diretamente ou 

através de seus representantes, ele participa de sua elaboração. Sua 

obediência é sempre requerida, pois nunca se supõe que ele obedeça sem 

compreender e sem julgar. No entanto, a educação escolar está voltada para 

as crianças e, não, para os adultos. Ela se dirige a indivíduos incapazes de 

compreender e de julgar, já que são os mais jovens. Portanto, o hábito de 

obedecer deve vir, necessariamente, antes do desenvolvimento da 

capacidade e do gosto da reflexão.” (CANIVEZ, 1991) 

 Acontece que na realidade estudada algumas destas ditas crianças “incapazes de 

compreender e de julgar”, mesmo que assim sejam, já são cobradas em seu cotidiano a 

responder por questões que certamente são incapazes de processar, mas que ainda assim 

são colocadas sob sua responsabilidade. Alguns dos alunos do sexto ano, com idade entre 

11 e 14 anos, cuidam de seus irmãos mais novos, dos parentes idosos, da casa, de prover 

seus recursos financeiros, de suas frustrações e de seus desejos, sozinhos. Seguem seus 

códigos de conduta e seus instintos para abarcar as competências que lhes são impostas, 

                                                 
1
 CANIVEZ, P. Educar o cidadão? 2ed. Campinas: Papirus, 1991. 
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sendo, de certa forma, independentes. É fácil, portanto, compreender a dificuldade em 

acatar ordens ou regras, que não estejam de acordo, quando já estão tão acostumados a 

terem em suas mãos o controle e a responsabilidade de suas escolhas, além de uma 

perspectiva muito mais ampla do que pode ser realmente a prioridade em suas vidas: o 

compromisso com o cuidado da casa e de parentes ou a escola? 

 Além da complexa dinâmica social e familiar a estrutura emocional de muitos destes 

alunos ainda sofre o agravo das agressões raciais diretas ou indiretas, explícitas ou 

implícitas, que atacam sua autoestima por meio da imposição de padrões estéticos 

eurocêntricos sobre seus corpos, suas manifestações artísticas em dança e música, suas 

práticas culturais, típicas da periferia, no andar e no falar ou mesmo sua espiritualidade, 

para alguns poucos. Sobre esta última, ainda que a maioria dos estudantes se declare 

inserido na fé cristã, não é raro que tenham praticantes das religiões de matrizes africanas 

entre seus parentes ou vizinhos, de forma que estas manifestações religiosas estão sempre 

dentro do seu cotidiano.  

 O racismo, presente em vários aspectos da vida e da sociedade, atravessa 

violentamente o espaço escolar, também em forma de rebeldia, como nas atitudes em sala 

relatadas na introdução deste texto. Em algumas ocasiões chegaram a impedir que se 

trabalhasse eficientemente assuntos relativos à cultura negra, dificultando o cumprimento 

das recentes leis, que asseguram o estudo das diferentes contribuições culturais na 

formação do país e seu povo.  O desconhecimento da importância histórica e cultural da 

população africana e afro-descendente dificulta muito a construção de uma identidade negra 

positiva. É paradoxo o comportamento de certos alunos em relação à identidade étnico-

racial pois colocam em posição de alvo das agressões sempre o outro, negro ou “mais 

negro”, porém se inserem neste contexto negro, como grande entendedor desta cultura, 

quando recusam o debate destes temas nas aulas, alegando que já sabem o que há para 

saber sobre o assunto. É a segurança de quem já responde por si aparecendo mais uma 

vez e a imaturidade do ser em formação que rejeita aquilo que lhe causa desconforto. 

 Por mais inapropriado e cruel (por vezes, ilegal) que a realidade destes jovens se 

mostre, a infância tradicional e dependente já não pode mais ser oferecida e parece 

impossível não reconhecer a necessidade de buscar outras formas de relação pessoal e 

pedagógica com estes adolescentes que se vestem de adultos. É preciso respeitar seus 

desejos e senso de urgência, para que se sintam valorizados e participantes de um 

processo que até então só os tinha tentado condicionar – ao que obviamente resistiram. E 

ainda, o desafio de equilibrar esta relação de autoridade instituição/aluno reconhecendo nos 

alunos suas duas facetas: a mentalidade infantil, em formação, e o ímpeto de agir, já “adulto” 

e independente.   
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4 METODOLOGIA  E  DESENVOLVIMENTO 
 

 O trabalho foi conduzido através de uma pesquisa-ação, metodologia escolhida por 

compartilhar concepções com o tema do projeto como seu caráter cooperativo ou 

participativo. Concilia-se também com a proposta do programa de residência e seu produto 

final na medida em que pensa e desencadeia ações que possam de fato intervir na prática 

docente a fim de melhorá-la, já que “com a pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem 

desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.”2 

 A proposta metodológica da pesquisa-ação incita à proximidade de teoria e prática e 

é propícia em um contexto onde haja relacionamentos complexos. Tem como um de seus 

aspectos que o objeto de investigação não seja “constituído pelas pessoas e sim pela 

situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessa situação”3. 

 Para a construção da proposta de atividade a ser executada em sala foram usadas 

como inspiração, ainda que tenham sofrido muitas adaptações, as experiências dos círculos 

de estudos, aqui estudados a partir do livro Escola da Ponte, de José Pacheco4.  

 Na busca por uma ação que permitisse verdadeira experiência de participação, 

dentro das limitações que a estrutura da instituição escolar apresenta e que fogem ao 

controle dos professores, a metodologia de círculos foi escolhida por sua grande gama de 

possibilidades, mas não pôde ser implementada sem certos ajustes. 

 No livro de Pacheco, os círculos foram utilizados na formação de professores, 

portanto, com adultos. A complexa realidade em que o projeto se desenvolveu, já abordado 

na justificativa e introdução do trabalho, instigou o desafio de pensar uma forma diferente de 

abordagem. Pareceu apropriado, portanto, apostar na estrutura de círculos de estudos para 

trabalhar desta vez com crianças e adolescentes, por ter objetivos bastante alinhados com 

as questões originais desta pesquisa. Pacheco enuncia “três objetivos concretizados nesta 

modalidade de formação: que os participantes adquiram conhecimentos e aptidões 

relevantes, que a sua auto-confiança se fortaleça e que se desenvolvam do ponto de vista 

social e democrático” (2011, p.44). 

 A escolha do tema de estudo do círculo é geralmente definida pelo coletivo. Aqui, 

com a obrigatoriedade de seguir o currículo mínimo municipal e o planejamento anual da 

disciplina de Artes, definido pela escola, o tema geral Cultura Africana e Afro-Brasileira foi 

dado e apenas os temas específicos foram decididos com a turma. Também colaborou para 

                                                 
2
 PRODANOV, Cleber Cristiano & FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico [recurso 

eletrônico] : métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico  2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

3
 THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

4
 PACHECO, J. Escola da Ponte: formação e transformação da educação. Petrópolis: Vozes, 2011 
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decisão do tema geral a dificuldade já relatada em abordar questões relacionadas à cultura 

negra com estes grupos. 

 Dentre todas as adaptações a mais radical e necessária foi a que diz respeito ao 

professor. No círculo o professor é substituído por um coordenador de círculo, escolhido 

pelo grupo, que conduz os encontros, mas não possui posição hierárquica superior aos 

demais. Nesta ação a posição do professor se manteve, pois ainda era preciso ter presente 

uma referência de autoridade que não permitisse desvirtuar demais os debates e garantisse 

um ambiente não-agressivo, ou o menos agressivo possível. A decisão de manter o 

professor se sustenta principalmente pela falta de experiência destes alunos em discussões 

respeitosas, já que a autoridade escolar prioriza calá-los e não ensiná-los a discordar ou a 

opinar. Assim, as relações hierárquicas dentro da sala de aula permaneceram e foram 

apenas minimizadas.  

 O trabalho foi organizado para acontecer em todas as turmas do sexto ano (6 

turmas), porém, apenas 4 delas participaram de fato do projeto. Como a dinâmica escolar 

não possui uma estrutura rígida – principalmente na localidade em questão, onde o descaso 

geral do poder público afeta fortemente a estrutura da escola, mas também se utiliza dela 

quando convém – as turmas de sexta-feira foram muito prejudicadas. As complicações 

foram desde a falta de abastecimento de água até o cancelamento de um dia letivo, sem 

aviso prévio, para que a unidade sofresse reformas superficiais, com a finalidade de estar 

apresentável para receber um evento da prefeitura. O desenvolvimento do plano de ação foi 

altamente prejudicado por estes inconvenientes, e alguns outros menores, como ter a aula 

interrompida para que se pudesse conversar com responsáveis de alunos indisciplinados. A 

carga horária de trabalho do professor é organizada para ser exclusivamente da docência, 

sendo necessário interrompê-la para que o profissional possa dar conta das outras 

competências e responsabilidades que a função exige. O projeto caminhou com cinco 

turmas (uma das turmas não gostou da proposta e não quis participar) apesar de todos os 

percalços, porém em uma das turmas de sexta-feira o trabalho desenvolvido não pôde ser 

aproveitado para esta pesquisa, devido ao pouco contato e várias interrupções que a 

professora e a turma tiveram. 

 Dividido em quatro etapas, abaixo temos o desenvolvimento do trabalho realizado. 

 

ETAPA 1:  

 

Apresentação da modalidade de Círculo de Estudos, definição dos temas a serem 

trabalhados e planejamento das atividades com a turma. (1 aula) 
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Em aula anterior já havia sido conversado sobre a culminância que a escola estava 

planejando para a comemoração do Dia da Consciência Negra. Foi explicada a origem do 

feriado, a importância e razões para sua criação.  

Assim, o primeiro assunto da aula foi a apresentação da proposta de círculo de 

estudos: o que era, como funcionava, quanto tempo duraria, qual era o objetivo, etc. Em 

todas as turmas a receptividade foi boa. Deixar claro que as suas idéias e opiniões eram o 

ponto central das aulas trouxe a responsabilidade para eles e trouxe colaboração para esta 

conversa inicial. Ter a atenção de todos raramente é uma tarefa fácil, geralmente é o que 

mais drena a energia do professor. Neste ponto, acreditava-se ser de grande ajuda o novo 

formato. Foi falado também que devido ao nome do projeto e ao fato da circularidade ser um 

dos valores civilizatórios na cultura africana todas as aulas aconteceriam em círculo. 

Como primeira atividade deveríamos decidir juntos que temas seriam trabalhados 

nas semanas seguintes. A dinâmica escolhida para esta etapa foi um brainstorm onde os 

alunos diziam o que já sabiam serem temas da cultura africana ou afro-brasileira, os temas 

eram organizados no quadro e depois decidíamos quais seriam trabalhados e em qual 

ordem. 

A organização do tempo também foi compartilhada, com todos já cientes da duração 

do projeto e seus objetivos. Eram muitos os temas que despertavam interesse, talvez até 

por estarem se permitindo escutar as sugestões dos colegas e assim percebendo a 

curiosidade por assuntos que a princípio não pensaram. Foi difícil decidir em conjunto quais 

temas seriam trabalhados. Não perdendo de vista o objetivo de criar algo para apresentar na 

culminância da escola, os alunos decidiram deixar a última semana para finalizar os projetos 

que íamos desenvolver ao longo dos debates e pesquisas.  

Na turma 603 as motivações estavam muito desiguais. Esta é uma turma muito difícil 

de trabalhar pois conta com vários alunos mais velhos e de temperamento agressivo. Foi até 

bastante organizada a maneira com que decidiram não distribuir os temas por dia. Optaram 

por realizar pesquisas individuais e organizar-se em grupos para troca de materiais e 

informações durante os encontros. 

Os planos de trabalho ficaram assim divididos: 

 

 601 602 603 606 

Semana 1 Capoeira Candomblé 

e Máscaras 

Candomblé, 

Capoeira, 

Comidas e 

Roupas 

Introdução* 

Semana 2 Racismo Capoeira e 

Brincadeiras 

Capoeira e 

Comidas 

Semana 3 Escravidão Samba e Escravos e 



16 

 

 

 

comidas samba 

Finalização     

*Na turma 606 a aula de introdução aconteceu uma semana depois por problemas na estrutura da 

escola, naquele dia todas as turmas foram dispensadas. Logo, a programação teve que ficar mais curta. 

 

Nas turmas 601, 602 e 606, após a organização dos trabalhos, ainda nos restava um 

pouco do tempo de aula. Aproveitei para mostrar alguns memes da internet que tratavam 

sobre racismo (anexo 1). Achei que o meme seria uma boa idéia de produto final, pois é 

uma forma de comunicação visual bem atual, difundida largamente na internet e de baixo 

custo de produção. Acreditei também que estaria bem inserida no cotidiano desta geração 

super conectada, porém, por seu contexto econômico-social nem todas as crianças 

corresponderam a esta expectativa. Ainda assim pudemos fazer observações interessantes 

acerca das imagens, pois mesmo aqueles com menos acesso à internet entenderam 

rapidamente sobre o que se tratava. 

As duas imagens mostradas geraram maravilhosas discussões sobre a estética 

negra, além de uma breve explicação sobre cotas raciais nas universidades, política pública 

que eles não sabiam existir.  

Desta vez, depois da longa conversa inicial sobre a participação e responsabilidade 

deles no projeto, a exibição da imagem de uma pessoa negra não gerou os insultos e 

comparações pejorativas de antes. 

 

ETAPA  2 :  

Realização dos círculos (3 aulas) 

 

 Esta etapa compreende a execução do planejamento de temas realizados em cada 

turma. Não houve grandes particularidades no desenvolvimento de cada grupo. A 

organização da sala ao início da aula já é um desafio e um processo de aprendizagem. 

Como conversado na aula anterior, faríamos os próximos encontros em círculo. Este é um 

recurso pouco usado, principalmente devido ao tamanho da sala em relação ao número de 

alunos. Um debate sério sobre falta de infraestrutura teria que começar de pontos bem 

básicos, já que até os artifícios mais simples de didática nos são retirados na escola pública, 

como um simples sentar em roda.  

 Na escola estudada, a postura da direção impediu que a prefeitura impusesse o 

superlotamento das turmas. São apenas 30 crianças por classe que ainda disputam espaço, 

pois a sala é realmente pequena. Sentar no chão também não é possível já que não há 

serviço de limpeza que dê conta da poeira característica da cidade, deixando o espaço 

muito sujo. O trabalho em círculo só foi possível por ter acontecido no quarto bimestre e, a 
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esta altura, muitos já haviam desistido do ano letivo fazendo com que a quantidade de 

alunos fosse bem menor. A arrumação da sala foi bem barulhenta por causa do ruído ao 

arrastar as carteiras (mesmo depois dos pedidos para que levantassem as mesmas). 

Algumas disputas de espaço também aconteceram, mas estes problemas foram 

amenizando durante as aulas. Até nisso houve aprendizado, pois o tempo gasto para 

arrumação da sala foi cada vez menor no decorrer das aulas. As crianças iam sendo sempre 

lembradas a colaborar para que aquela “aula diferente” pudesse acontecer. Se todo o tempo 

de aula fosse perdido na arrumação não seria possível realizar os debates. 

Mesmo com as dificuldades iniciais persisti no formato de círculo acreditando que era 

algo a ser aprendido também (como de fato aconteceu) e por ser a melhor maneira de 

conduzir um debate com tantas pessoas. 

A proposta da aula era que, nesta grande roda, as crianças compartilhassem com os 

colegas de classe o que pesquisaram previamente. Porém, realizar tarefas de casa ou 

pesquisas não é um hábito para a maioria dos estudantes na instituição, principalmente pela 

falta de apoio, incentivo ou ajuda em casa. Além disso, trabalhos e pesquisas são sempre 

apresentados com conteúdos copiados da internet, palavra por palavra. Há uma falha 

anterior de alfabetização, a nível municipal, que dificulta a realização de trabalhos escritos 

mais elaborados. Ainda que se entenda o nível inicial de alfabetização dos alunos de sexto 

ano, e a esperada dificuldade de compor textos longos, o sistema de “copia e cola” já está 

instaurado tal forma que se torna impossível, para o professor, avaliar se aquele conteúdo 

foi de fato compreendido. Ao entregar trabalhos, os alunos não têm o menor 

constrangimento em afirmar que não leram sobre o assunto e não sabem o que está escrito 

no texto que acabaram de entregar. Os processos didáticos são compreendidos como 

etapas de uma execução formal, com o objetivo de ser aprovado no ano letivo, e não como 

parte de um raciocínio que se espera ser construído.   

 Por estes motivos os alunos foram instruídos de que não seria necessário trazer 

trabalho escrito. O mais importante seria conseguir explicar aos colegas o que descobriram 

de interessante acerca do tema em questão. Poderiam, obviamente, fazer anotações, porém 

estas não seriam obrigatórias. O objetivo era facilitar ao máximo a participação para que o 

projeto de círculos não se tornasse demasiadamente rígido, exigindo este ou aquele tipo de 

comprovação participativa, permitindo que cada indivíduo trouxesse a sua maneira os 

aspectos que lhe interessavam e se permitisse buscar o conhecimento onde julgasse mais 

de acordo. Primordialmente buscava-se despertar o ânimo para o processo de descoberta, 

investigação e aprendizado. 

 Nos três dias previstos para o debate o primeiro momento da aula, após arrumação 

das cadeiras, era sempre oferecer a palavra para quem quisesse expor o que pesquisou. No 
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primeiro dia, em todas as turmas, nenhum aluno lembrou de fazer e trazer a pesquisa. 

Longo tempo foi despendido para explicar a importância da participação deles a fim de guiar 

o conteúdo em direção aos seus interesses ou dúvidas de maneira que não só o julgamento 

do professor sobre o que é relevante fosse considerado. Os estudantes foram sempre 

lembrados de seu espaço para participação, porém, ao longo dos círculos, mesmo com as 

facilidades formais, pouquíssimos alunos colaboraram com esta etapa de pré pesquisa e, 

quando o fizeram, trouxeram informações que inicialmente pareciam vagas e confusas. 

Aproximando-se muito de uma aula expositiva comum nos primeiros minutos de “debate”, 

era possível observar a vontade de participação surgindo, aos poucos, principalmente 

quando conseguiam relacionar a fala do professor com algo que já tinham pesquisado. 

Aquelas mesmas vagas e confusas apresentações iniciais tomavam forma e sentido quando 

se conectavam com a fala do professor. Talvez, pela falta de hábito na escrita e, portanto, a 

dificuldade em fazer anotações, a fala do professor fosse o lembrete necessário para 

organizar aquilo que já conheciam, mas não tinham conseguido expressar. 

 Outro aspecto até então ausente no cotidiano escolar, mas importantíssimo para o 

sucesso do debate, era a capacidade de ouvir e manter atenção. Boa parte dos 

desentendimentos entre alunos, ou entre aluno e professor, aconteciam pela incapacidade 

de esperar uma resposta, esperar sua vez ou precipitar conclusões, acusações (até mesmo 

defesas), simplesmente por não conseguirem se dar o tempo de ouvir.  

 Desde a apresentação do projeto, após explicar a idéia dos círculos e reforçar a 

importância da participação dos alunos, notou-se drástica mudança de postura na sala de 

aula. Aqueles mais ávidos por deboche não sentiram abertura para praticá-lo. Pelo contrário, 

as dificuldades iniciais em conduzir o debate (passado o primeiro momento de timidez) 

foram por euforia em participar. Por vezes precisou-se interromper o assunto principal para 

mostrar que ao falarmos todos juntos estamos falando sozinhos. Indagados sobre qual teria 

sido a fala do colega, não sabiam responder. Acordou-se que seria necessário levantar o 

braço para pedir a palavra e aguardar o seu momento, como instruído em, possivelmente, 

todas as escolas do mundo. Ali, porém, o acordo soou como novidade. Não houve, em 

nenhum dia de debate, falas propositalmente pejorativas. Alguns preconceitos apareceram 

em forma de “opinião” mas, devido ao processo de organização das falas e um real 

compromisso com a escuta e o respeito mútuo, tais observações foram respeitosamente 

rebatidas e discutidas, ainda que com certa exaltação. 

 

4.3 ETAPA 3: 

Realização e apresentação dos projetos (2 aulas) 
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 Em todos os encontros os estudantes eram lembrados de que um dos objetivos 

esperados era produzir um trabalho para apresentar na culminância da escola em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra. A concepção inicial do projeto pretendia que os 

trabalhos práticos surgissem espontaneamente a partir dos debates, de algo que viesse por 

iniciativa dos alunos junto com suas pesquisas e, principalmente, com uma “vontade de 

fazer”. A atenção, porém, acabou se concentrando muito nos debates que, apesar de 

demandarem tempo demasiado, permitiam observar contínuas melhoras na relação entre 

alunos, entre aluno e professor e entre aluno e conteúdo. Pouco tempo foi destinado à 

produção, por falta de idéias que viessem da iniciativa dos alunos, mas principalmente 

porque os debates tomavam quase que a totalidade da aula. Muitos eram os pontos que 

demandavam calma e aprofundamento, tornando-se não impossível, mas desanimador, 

interromper a conversa que fluía vagarosamente em nome de uma programação que não 

tinha razão de ser rígida. Não quando havia algo de produtivo se desenvolvendo. Ainda que 

transformado em segundo plano, algumas idéias surgiram e se adaptaram às possibilidades. 

Aqui trataremos dos trabalhos que foram de fato apresentados ou realizados na culminância. 

 Desde a primeira indagação acerca do que gostariam de produzir para ser 

apresentado, a turma 606 expressou a vontade de confeccionar maquetes. Não conseguiu-

se definir porém, o que seria representado nestas maquetes. Durante a conversa sobre 

escravidão foi mostrado uma imagem da recomposição de um quilombo (imagem ?) e 

imediatamente um dos alunos apresentou a resposta: fariam maquetes de quilombos. Os 

alunos se encarregariam de trazer os materiais, já que a escola possui poucos recursos para 

a confecção de trabalhos, além de outros problemas na dinâmica escolar que por vezes 

impedem a chegada do material às mãos do professor. No entanto, enquanto decidíamos os 

materiais necessários muitos alunos expressaram o desejo de fazer as maquetes em casa 

por encontrarem lá um espaço mais adequado, terem maior tempo para trabalhar além do 

prazer de realizarem estes trabalhos na companhia dos pais ou outros parentes que gostam 

de participar destes tipos de trabalho. Avaliando a importância desta relação com a família, a 

oportunidade de estender os assuntos da aula para o ambiente doméstico e a real falta de 

estrutura da escola ficou combinado que as maquetes seriam trazidas prontas para a escola, 

mesmo que dificultasse a verificação da real participação dos alunos.  

 Diferente das pesquisas necessárias para os debates, que chegaram muito 

timidamente à sala de aula, as maquetes foram entregues no dia certo e assim suas 

fotografias puderam fazer parte do vídeo realizado por todas as turmas, que trataremos 

adiante. As maquetes foram também expostas no dia da culminância. 

 A estrutura da culminância, organizada por todos os professores em encontro 

pedagógico, previa, além da apresentação de trabalhos, a realização de oficinas ou 
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palestras dos mais diversos temas desde que relacionados à cultura africana ou afro-

brasileira. Assim, o tema “brincadeiras africanas” que fazia parte da programação da turma 

602 transformou-se em oficina para ter o tempo necessário de aprender as regras e poder 

brincar um pouco. Apenas metade da turma se inscreveu para a oficina o que permitiu que 

algumas crianças de outras turmas pudessem participar. Mesmo que um pouco complexas, 

as regras de dois jogos (Shisima e Mankala) puderam ser compreendidas por todos. 

 Alguns dos temas suscitaram ótimas iniciativas de trabalho que, infelizmente não 

puderam ser realizadas por falta de estrutura ou logística. Foi o caso do tema “comidas 

africanas” que desencadeou a óbvia idéia de degustar ou até aprender a fazer as receitas. A 

proposta foi, infelizmente, refutada pela administração escolar com o argumento de que, 

nem as funcionárias nem as dependências da cozinha escolar, poderiam participar da 

proposta. Uma série de regras de utilização e outras preguiçosas justificativas foram 

apresentadas. Uma das alunas interessada pelo tema chegou a tentar convencer a mãe a 

fazer uma receita e trazê-la pronta para escola, mas esta solução também não foi possível. 

Por fim, o grupo da turma 603 que estava tratando deste tema confeccionou um cartaz com 

as receitas que foi apresentado para a escola durante a culminância.  

 O maior projeto desenvolvido foi o vídeo da música “Aide: Negra Africana” (Anexo 4), 

que teve colaboração de todas as turmas e constituiu-se da reunião de iniciativas de vários 

alunos, de diferentes turmas, como uma forma de atender a vontade de todos, mesmo que 

adaptando às possibilidades. A ideia surgiu a partir da apresentação de capoeira na turma 

601, onde o aluno J. mostrou a referida música de capoeira - ainda que neste primeiro 

momento a vontade de usá-la no trabalho final não tenha se anunciado. Em outra aula, 

quando indagados novamente sobre o trabalho a ser apresentado na culminância, os alunos 

expressaram a vontade de fazer uma peça de teatro, mas não tinham idéias sobre o tema. A 

aluna S. propôs então que usássemos o roteiro da música apresentada pelo aluno J. Na 

turma 602 também já havia ocorrido a idéia de uma peça de teatro e foi resolvido reunir as 

turmas nesta empreitada. Em vista do pouco tempo, recursos materiais e falta da 

participação da turma inteira – o que impossibilitaria desenvolver os preparativos e ensaios 

no tempo de aula – acordamos fazer encontros no turno da tarde, especialmente para 

planejar e construir a peça. Um encontro extra-classe chegou a acontecer, porém, a 

participação foi muito pequena, visto que nem todos os alunos podiam estar na escola 

naquele horário. Não havia, portanto, maneira de realizar a peça.  

 Mesmo com as dificuldades os alunos de ambas as turmas estavam muito 

interessados em contar a história de Aide e a solução encontrada foi fazer um vídeo, onde a 

história seria apresentada através de fotografias. Nesta configuração o número de alunos 

interessados foi bem maior do que na opção do teatro. Por vontade dos estudantes, o 
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projeto do vídeo se estendeu a todas as turmas e pôde ser realizado durante as aulas, já 

que a produção de fotos não exigiria a participação de todos os alunos ao mesmo tempo e 

poderia ser continuada na próxima turma, respeitando o horário das aulas. Por esta razão 

optou-se por não escolher um único ator para representar cada personagem da música, 

deixando que a composição da foto fosse suficiente para fazer esta relação.  

 Durante a realização das fotos, o grande avanço na dinâmica em sala foi que os 

alunos já conhecidos por sua posição afastada das atividades tiveram muito respeito pelo 

projeto que se desdobrava. Ao contrário do que acontecia nas aulas anteriores ao projeto de 

círculos, desta vez os alunos “desinteressados” estavam distantes, porém atentos – 

geralmente balançando negativamente a cabeça, reprovando as decisões de montagem dos 

colegas. Todos eram constantemente provocados a se posicionar sobre as decisões de 

ângulo da foto, maquiagem ou figurino e alguns dos “observadores” acabaram cedendo e 

participando, ainda que com uma postura de superioridade, como quem chegou para 

resolver o problema. Observou-se que a dinâmica da aula era ditada pela empolgação dos 

alunos que se espalhava até chegar aos mais reclusos. A tarefa de trazer a turma para a 

atividade não estava mais só nas mãos do professor, mas era compartilhada por todos 

aqueles que queriam ver o trabalho realizado. Da mesma forma, o zelo pela arrumação da 

sala e utilização dos materiais estava em cada um dos participantes, principalmente porque 

o trabalho em questão pertencia a todos, diferente da disputa que havia em tentativas de 

trabalhos individuais ocorridas no início do ano. A frustração daqueles que não conseguiam 

realizar trabalhos com a perfeição técnica alcançada por outros não se transformava em 

disputa ou agressão, já que na construção coletiva há espaço para todos os tipos de 

saberes e aptidões. Também contribuiu para o bom desenrolar da atividade a realização por 

etapas: pensar a imagem que melhor representaria o verso da música, decidir quais seriam 

os atores naquela fotografia, preparar maquiagem, figurino e o que podia ser decidido de 

cenário e o ângulo a ser fotografado. Assim, os alunos tinham também a escolha de 

participar ou não daquela etapa, ou seja, podiam escolher em que momentos e para que 

tarefas sentiam-se seguros ou estimulados a participar. Em trabalhos individuais propostos 

apenas pelo professor pode faltar identificação do aluno com a tarefa ou ser esta 

relacionada a alguma fraqueza técnica ou emocional deste, em sequência, poderá vir a 

recusa à proposta, manifesta de diversas formas já abordadas neste texto. Destaca-se ainda 

o fato de que a produção coletiva só foi possível graças ao repetido exercício da escuta 

realizado nos encontros de círculo que a antecederam, servindo de treinamento para o 

grande trabalho colaborativo que viria a seguir. 

 A parte final de montagem do vídeo, com adição da música à sequência de 

fotografias, ficariam também a cargo de um dos alunos, porém este não teve o acesso que 



22 

 

 

 

supunha ao computador e, portanto, a produção final foi entregue à professora. A falta de um 

laboratório de informática impediu que esta parte pudesse ser realizada na própria escola e 

com a participação dos alunos.  

 O vídeo fez parte de uma instalação promovida pelas outras professoras de artes da 

escola que tinha como inspiração um estúdio de revelação fotográfica e expôs autoretratos 

dos alunos que estimulavam questões de pertencimento e autoestima da população negra. 

(Anexo 2 – Fig.4 e 5) 

 Por último trataremos de um trabalho surpresa realizado pela aluna K. da turma 606, 

uma das mais dedicadas da turma. A estudante participou da aula introdutória que 

apresentou e planejou o projeto de círculos, porém, teve problemas familiares e ficou 

algumas semanas sem comparecer às aulas de artes. Sabendo dos temas que seriam 

trabalhados e inspirada pela idéia dos memes, apresentada nesta primeira aula, K. fez uma 

pesquisa em casa e criou memes para serem apresentados como trabalho final (Anexo 2 – 

Figuras 6, 7, 8 e 9). Estes foram adicionados à exposição de fotografia junto com a 

apresentação do vídeo coletivo.   

 

4.4 ETAPA 4: 

Questionário (1 aula) (apêndice 1) 

  

 Esta última etapa foi pensada após o término dos trabalhos como forma de avaliar os 

alunos que por qualquer motivo (faltas, pouca participação) tiveram pouco envolvimento com 

o desenvolvimento do projeto e também como forma de atender a uma exigência da escola 

por avaliações escritas em todos os bimestres. Buscou-se, então, aproveitar a idéia e 

realizar o questionário com todos os alunos para observar de que maneira eles 

expressariam a experiência dos círculos de estudo, bem como qualquer mudança em seu 

discurso sobre os temas que foram trabalhados. 

 Com exceção daqueles que tiveram pouquíssima frequência, todos os alunos 

responderam a pelo menos uma das perguntas de maneira positiva, em relação aos 

objetivos propostos neste trabalho. 

 A aplicação do questionário foi-lhes apresentada como avaliação de suas 

participações, mas também como maneira de avaliar a aula e o desenvolvimento das 

atividades. Também foram lembrados (já haviam sido informados na aula introdutória, porém 

poucos recordavam) de que o projeto fazia parte de uma pesquisa que estava sendo 

desenvolvida pela professora. Foi pedido que respondessem ao questionário com máxima 

honestidade e sem pressa. O senso de responsabilidade de quem tem a opinião solicitada 

aliado a todo o movimento de diálogo, respeito e cooperação das semanas anteriores 
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provocou um cenário até então inédito: todos individualmente concentrados, sem dispersões 

e sem os constantes pedidos de ordem da professora.  

 As imagens de algumas respostas especialmente interessantes podem ser 

encontradas nos anexos deste trabalho. 

 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 Inicialmente é necessário reconhecer o caráter multidisciplinar desta pesquisa, 

principalmente por ter sido realizada no âmbito do ensino da disciplina de artes visuais com 

foco na cultura negra. Tanto as artes visuais quanto a compreensão de qualquer cultura não 

podem ser estudadas simplesmente a partir de seus produtos visuais ou artísticos, pois 

estes possuem relação direta com o momento histórico ou ponto geográfico nos quais foram 

produzidos. Desta forma o estudo das artes sempre será um estudo de culturas e, portanto, 

envolverá saberes e discussões que se aproximem de outros campos das ciências humanas 

e sociais como a história, a antropologia ou a geografia, para citar alguns. 

 Para que a abordagem da cultura africana e afro-brasileira, dentro de sua 

complexidade de estudo e da realidade escolar retratada, pudesse alcançar os objetivos 

propostos neste trabalho buscou-se seguir o que nos indica o documento Orientações e 

Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais5 quando: 

 

“Reafirma o cotidiano escolar como um espaço de fazer coletivo no qual 

professores(as), estudantes e demais profissionais da educação se 

reconheçam como sujeitos co-responsáveis pelo processo de construção do 

conhecimento e do currículo, que deve ser concebido para atender à 

diversidade e à pluralidade das culturas africana e afro-brasileira.” (página 25) 

 

 Neste sentido foi de grande valia as considerações de Paulo Freire em seu livro 

Pedagogia da autonomia6, por abordar a atual falta e constante necessidade desta condição 

dentro do espaço escolar tanto para alunos quanto para professores. A obra e o autor 

também merecem destaque por estarem presentes nas referências de muitos projetos 

político-pedagógicos, porém distantes das práticas estabelecidas nas instituições que os 

produziram. 

 Ao ressaltar a inter-relação entre a posição de professor e aluno, o autor estende-a a 

relação entre aprender e ensinar, onde afirma que a função de ensinar passou a existir 

                                                 
5
 Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais Brasília: SECAD, 2006. 

6
 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 
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através da constatação de que se poderia aprender e que, em algum momento, foi 

necessário aprender sozinho. A percepção concreta desta capacidade tem efeito 

multiplicador e criador, na medida em que traz incentivo para conhecer e aprender cada vez 

mais, construindo sentido e significado naquilo que se estuda e desenvolvendo o que Freire 

chama “curiosidade epistemológica”. A colaboração do professor neste processo se dá ao 

negar um tratamento superficial do conteúdo e sim trabalhar na “produção das condições 

em que aprender criticamente é possível” (FREIRE, 1996).  

 A relação do conteúdo de sala com a realidade do educando é outro aspecto 

primordial para dar início à sua aproximação com o aprender, pois é a partir de uma 

curiosidade ingênua sobre aquilo que se conhece, mas que por vezes não se sabe, que 

pode-se abrir caminhos para questionamentos e forças transformadoras que poderão vir 

quando esta curiosidade, antes ingênua, tornar-se crítica.  

 A questão da identidade cultural é levantada por Freire aliada com o conceito de 

assunção que, neste trabalho, integra-se perfeitamente com a idéia de autonomia no sentido 

de reconhecimento de si mesmo como ser capaz e pertencente a um contexto social, 

econômico e cultural, é o que possibilita aprender criticamente e tem especial relevância na 

formação cidadã. O professor também deve assumir-se e, ao entender esta ação como 

tarefa de todo ser humano, respeitar a autonomia do aluno tanto quanto a sua própria. É 

neste ponto que se destaca uma das tensões centrais aqui discutidas: como operar e 

conciliar o “encontro de autonomias”, ou ainda, a relação autoridade/liberdade. 

 Buscou-se equilibrar esta balança, primeiro incentivando a liberdade ao oferecer ao 

grupo de estudantes o direito de escolha sobre os assuntos específicos que seriam 

estudados e atentar constantemente para a importância de sua participação. A autoridade 

estava presente na forma de currículo, pois o tema maior lhes foi delimitado, e aparecia 

também nas intervenções do professor para garantir o respeito mútuo durante o processo.  

É a falta de costume em ter suas posições e opiniões respeitadas que fazia do dialogar uma 

experiência também nova para os alunos, pois os seus pontos de vista raramente eram 

solicitados ou levados em consideração. Porém, para tratar dos temas que seriam 

abordados, da forma que se pretendia e com a intenção de alterar comportamentos racistas 

e desrespeitosos (no mínimo em sala de aula), não havia outro caminho senão o diálogo. 

Neste sentido Freire coloca que: 

  
“Se, de um lado, não posso me adaptar ou me “converter" ao saber 

ingênuo dos grupos populares, de outro, não posso, se realmente 

progressista, impôr-lhes arrogantemente o meu saber como o 

verdadeiro. O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a 

pensar sua história social como a experiência igualmente social de seus 
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membros, vai revelando a necessidade de superar certos saberes que, 

desnudados, vão mostrando sua “incompetência” para explicar os fatos.” 

(página 32) 

  

 Quando se propõe uma educação democrática e dialógica, o autor afirma que para 

tanto é imprescindível a prática da escuta. Destaca que não se pode aprender a escutar 

falando aos outros, “de cima para baixo”, como detentor da verdade, mas que apenas 

ouvindo paciente e criticamente é que pode-se falar com o outro. A fala, portanto, depende 

da escuta e o diálogo, do silêncio. Diferencia, porém, o estado de estar silenciado do estar 

em silêncio, sendo este último condição alcançada a partir do respeito. Todo aquele que 

participa verdadeiramente de um diálogo assegura o seu direito de falar, quando julga 

pertinente o que tem a dizer, mas reconhece não ser o único com vontade e legitimidade 

para tal. Assim, se entende e estende ao outro o direito de também falar – para que se faça 

com real comprometimento ao diálogo – deve oferecer concomitantemente a escuta 

respeitosa e crítica do que este outro tem a dizer. Não pretende, então, ter a palavra final 

sobre o que é abordado, pois ao exercitar o respeito, percebe que aquele que discorda 

também tem o direito de fazê-lo. Em resumo, o tipo de silêncio desejado e possibilitador do 

diálogo produtivo e transformador, só pode ser alcançado através do reconhecimento e 

exercício de sua própria autonomia aliado ao respeito pela autonomia do outro. É o ato 

daquele que cala por consideração e não por opressão. Isto vale tanto para as relações 

entre alunos quanto para relação entre aluno e professor. 

 Para além das orientações ideológicas e de comportamento pensadas por Freire, 

tentou-se usar a experiência de Pacheco pra colocá-las em prática. Boa parte de sua 

proposta de círculos de estudo já foi tratada na metodologia, cabendo aqui ressaltar apenas 

alguns pontos que conciliam os pontos de vista dos dois autores.  

 Entre os três valores fundamentais que norteiam a elaboração dos círculos o 

mutualismo, entendido como “cooperação, solidariedade e interajuda” (PACHECO, 2011), é 

um conceito chave para regular iniciativas que pudessem aparecer de forma isolacionista 

em uma concepção equivocada de autonomia, onde o direito do ser autônomo fica 

preservado em excesso a ponto de sobrepor os outros indivíduos participantes. A idéia de 

autonomia apropriada é denominada por Pacheco autonomia crítica e transformadora por vir 

acompanhada de senso crítico e responsabilidade, permitindo a coexistência dos corpos e 

mentes envolvidos reconhecidamente livres e conscientes. Por último, a democraticidade 

está ligada a assunção de cidadania, também abordada por Freire, como o real 

entendimento de indivíduo participante da construção social e das estruturas de 

comunicação que o envolvem. É importante para conferir objetividade e concretude aos 

conteúdos trabalhados porque desloca-os da pura teoria ou saber abstrato para um campo 
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de ação, na medida em que torna claro a possibilidade do conhecimento teórico tornar-se 

interferência na realidade. 

 

 

6 RESULTADOS PARCIAIS 
 
 O desenvolvimento deste trabalho configurou-se principalmente como um exercício 

de cidadania e diálogo e teve êxito em suas propostas por ter desencadeado melhoras nas 

relações entre todos os presentes em sala de aula, bem como ter promovido um ambiente 

mais organizado e saudável para a realização das atividades práticas.  

 O hábito de ouvir foi de fato uma experiência nova para os alunos, mas que dentro 

do contexto anterior ao projeto pode ser contabilizado como um objetivo alcançado ainda 

que em constante construção e no início de sua caminhada. Sobre a relação entre fala e 

silêncio, lembrá-los de que podiam participar e que tinham voz fez com que, de certa forma, 

esta voz fosse oferecida ao professor e não tomada a priori por ele, como é comum. Apesar 

da pouca realização da pesquisa prévia solicitada, os alunos puderam participar da aula 

mesmo quando não tinham contribuições por estarem ali de fato presentes, no sentido de 

atentos. Dar a oportunidade da fala fez com que a ausência desta fosse uma escolha mais 

consciente e não um hábito automático, desprovido de reflexão, do ser silenciado.  

 O questionário realizado na última etapa, apesar de trazer inúmeras contribuições, 

não configurou instrumento metodológico, pois não houve tempo hábil, entre sua criação e 

aplicação, para construí-lo com rigor acadêmico. Foi um material produzido para fins de 

avaliação escolar, que contribuiu para o enriquecimento desta pesquisa por mostrar algumas 

visões bastante interessantes dos alunos, quanto ao tema pesquisado. Algumas das 

respostas mais interessantes podem ser encontradas nos anexos. 

 Destaca-se também a satisfação dos alunos ao assistir o trabalho pronto durante a 

culminância do projeto. Tiveram assim, a compreensão de processo que leva ao resultado 

(fora do imediatismo que estão acostumados), além da constatação de que podem realizar 

trabalhos dos quais se orgulhem e que estes podem ser construídos na coletividade. 

 O projeto foi acompanhado timidamente na escola pela gestão, por outros  

professores que também participavam do PRD-2015 e pela equipe pedagógica. A exposição 

do conceito do projeto para estes colegas colaborou pra desencadear também mudanças 

coletivas no ano letivo de 2016. Até o momento duas foram as propostas desenvolvidas em 

direção a abertura de diálogo e participação de toda a comunidade escolar. Com a inédita 

eleição de representantes de turma e um documento de regras da escola desenvolvido em 

conjunto com professores e orientadores vemos um esforço de toda a instituição em 

melhorar a comunicação e a participação na dinâmica escolar. Cabe ressaltar que as regras 
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de conduta e convívio escolar foram formuladas pelo corpo docente, mas seu conjunto 

contou com debate em sala de aula durante toda a primeira semana de aula, aprovação dos 

alunos e espaço para que eles, enquanto turma, criassem uma última regra que seria 

integrada ao documento. 

 

 
 
7 CONCLUSÃO PARCIAL 

  

 Em um mundo onde a educação não recebe o devido investimento e todos os seus 

profissionais se encontram sobrecarregados, o professor tem como seus maiores parceiros 

os alunos. Torna-se primordial, portanto, trazer os estudantes para o centro das decisões, 

pois são eles os maiores afetados (e responsáveis) pelo sucesso ou não do trabalho ali 

realizado.   

 O projeto desenvolvido, no entanto, mostrou-se muito cansativo para o professor em 

vista do número de turmas que tem para atender – apesar da vontade em desenvolver este 

trabalho e da certeza que a aproximação com os estudantes é a melhor escolha 

pedagógica. O tempo necessário para programar as aulas mais particularmente, em vista de 

atender o interesse de cada turma, multiplica o trabalho do professor e torna este tipo de 

abordagem possível em projetos pontuais, porém impraticável durante todo o ano letivo. 

Volta-se à questão do isolamento do professor e da falta de oportunidades que tem para 

debater e construir com todos os agentes da escola uma proposta de educação que 

reconheça as individualidades de seus alunos. A dificuldade em dialogar, ou se relacionar de 

maneira respeitosa em geral, não é exclusividade da aula de artes ou dos alunos do sexto 

ano, mas uma característica presente em todo o corpo discente. Com o exercício semanal 

do debate, durante apenas três semanas, notou-se melhora significativa nas relações em 

sala de aula - o que faz pensar no progresso que se poderia alcançar se este fosse um 

exercício mais constante na dinâmica escolar. Ficou clara a necessidade de que este tipo de 

iniciativa seja uma ação conjunta de toda comunidade escolar, e que passe também por 

uma reestruturação organizacional, envolvendo outras esferas da educação pública,, que 

não só as unidades escolares, pois depende principalmente de outra distribuição de tempos 

por disciplina ou conteúdos e de alunos por escola/turma/professor. 

 Enquanto a estrutura ideal não é conquistada cabe ao professor, junto com seus 

parceiros alunos, continuar a busca por um trabalho de qualidade em um ambiente 

saudável. Os debates realizados foram muito demorados, até pela falta de prática em 

dialogar, e por uma falta de clareza por parte da professora sobre até que ponto deveria 

intervir. O que é mediação e o que é atravessar o direito de expressar-se do outro. A 
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programação para a realização do trabalho prático também pode ser melhorada a fim de 

melhorar a produção. Um erro de medida, apenas um ajuste que deve vir com a prática, 

sendo aperfeiçoado nas próximas experiências, e que não pode ser conseguido de 

nenhuma outra maneira. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Memes exibidos às turmas 601, 602 e 606 após introdução da proposta de 

círculos de estudo. 

 

FIGURA 1 

 

 

FIGURA 2 
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ANEXO 2 – Trabalhos realizados e apresentados durante o evento em comemoração ao Dia 

da Consciência Negra 

 

FIGURA 1 – Cartaz sobre comidas africanas e maquetes 
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FIGURAS 2 E 3 – Maquetes  
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FIGURAS 4 E 5 – Vídeo coletivo na exposição de fotografia 
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FIGURAS 6, 7, 8 e 9 – Memes realizados pela aluna K. 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

FIGURAS 10 e 11 – Oficina de jogos africanos 
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ANEXO 3 – Aplicação de questionário na turma 602 
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ANEXO 4 – Letra da música Aide Negra Africana, de Marquinho Coreba 

 

Aidê era uma negra africana, 

Tinha magia no seu cantar 

Tinha os olhos esverdeados 

E sabia como cozinhar 

Sinhozinho ficou encantado 

E com aide ele quis se casar 

Eu disse: Aidê, não se case, 

va pro quilombo pra se libertar, Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

No quilombo de camugere 

Liberdade Aidê encontrou 

Juntou-se aos negros irmãos 

Descobriu um grande amor 

Hoje aide canta sorrindo, 

Ela fala com muito louvor: 

Liberdade não tem preço, 

O negro sabe quem te libertou, Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

 

 

Aidê 

foge pra camugerê 

Sinhozinho que disse então 

com o quilombo eu vou acabar 

se Aidê não se casa comigo, 

com ninguém ela pode casar 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Chegando em camugere, 

Sinhozinho se surpreendeu 

O negro mostrou uma arma, 

Que na senzala se desenvolveu 

O negro venceu a batalha, 

E no quilombo sinhozinho morreu, Aidê 

foge pra camugere 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 

Aidê 

foge pra camugerê 
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ANEXO 5 – Algumas respostas dos alunos às perguntas do questionário aplicado 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 – Questionário 
 

Escola Municipal Professora Etiene de Souza Oliveira 

Questionário de avaliação do Círculo de Estudos 

 

Nome:______________________________________________   Turma:____________ 

 

1- Você gostou do formato da aula em círculo que utilizamos para estudar a 

cultura africana e afro-brasileira?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2- Você acha que aprendeu melhor com este formato? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3- Você se sentiu mais a vontade para participar da aula? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4- Você acha que estudar outras culturas é importante?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5- Qual foi a aula ou o assunto que você mais gostou de estudar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6- Você gostaria de estudar outros assuntos neste formato de círculo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7- Estas aulas mudaram o que você pensava sobre a cultura africana e afro-

brasileira? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


