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RESUMO 

SILVA, Natália Barbosa da. Um passeio pelo Nordeste: O ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana no ciclo de alfabetização. 2018. 64 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica nos Anos Iniciais) – Colégio Pedro II, Pró-

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

Rio de Janeiro, 2018. 

 

Esse trabalho, como produto final da Especialização em Docência da Educação Básica nos 

Anos Iniciais do ensino fundamental, é uma pesquisa-ação, ao qual o objetivo é compreender 

de que forma o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana influencia na construção 

das identidades de crianças que estão no ciclo de alfabetização. A metodologia utilizada foi 

levantamento bibliográfico e documental sobre o a lei 10.639/2003, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e educação antirracista no currículo 

escolar; pesquisa-ação prática; observação participativa de um projeto que ocorreu de agosto a 

novembro, de 2017, em turma do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola na 

Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias-RJ. Os resultados da pesquisa 

apresentam participação e interação das crianças no desenvolvimento do projeto; construção e 

desconstrução do racismo em sala de aula; inserção da história dos povos africanos, no 

currículo do ciclo de alfabetização; reconhecimento do negro como protagonista de sua 

história, sujeitos que constroem e contribuem para a formação histórica, social e cultural no 

Brasil. A conclusão dessa pesquisa compreende que o ensino de história e cultura africana e 

afro-brasileira no currículo do ciclo de alfabetização, pode influenciar na construção das 

identidades e subjetividade das crianças. Demonstra que não é a solução, única, para o fim do 

racismo na sociedade brasileira, porém, é um caminho possível para desnaturalização do 

racismo.     

 

 

Palavras-chave: Educação Antirracista. Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. Ciclo de Alfabetização. Identidades.  
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1  INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira teve sua história forjada através de diferentes 

contribuições étnicas. Povos indígenas, africanos e europeus fazem parte da história que 

constrói o Brasil. Entretanto, o desejo de controle social e a dominação ideológica fez o 

pensar à construção de uma identidade nacional de cunho racial para embranquecer, 

(LIMA, 2006). Essa política de embraquecimento da sociedade brasileira, acreditava 

que através da miscigenação seria possível o branqueamento da população através de 

novos descendentes. Diante disso, o incentivo a imigração europeia ocorrida em meados 

do século XIX, tinha como intenção tornar, a longo prazo, o Brasil como uma sociedade 

branca. Essa política ocasionou a marginalização da história e cultura indígena e 

africana. Apesar disso, as resistências por parte desses povos continuaram e se mostram 

presentes através da oralidade, histórias, danças, culinárias entre outras manifestações 

culturais.  

Alguns movimentos sociais, especificamente o movimento negro, lutam na 

busca do empoderamento e protagonismo dentro dos setores sociais, econômicos e 

educacionais. Fóruns de discussões, debates e diferentes movimentações foram e são 

realizados com o intuito de criar uma ruptura frente ao eurocentrismo, que busca ter a 

cultura europeia como centro, imposto no Brasil. Um dos resultados e ganhos dessas 

discussões foi à promulgação da lei nº 10.639/2003, que estabelece em toda a educação 

básica a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, tendo 

sua redação complementada pela lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino de 

história e cultura indígena. Com a lei, outras ações e documentos norteadores foram 

elaborados entre eles as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História de Cultura Africana e Afro-Brasileira (DCNs), que 

trazem orientações e norteamento da ação pedagógica e educacional dos profissionais 

da educação.  

Diante da lei, das DCNs e de toda a discussão acerca do racismo presente no 

Brasil, e da necessidade de uma educação antirracista que discuta essas questões, é 

imprescindível que a escola trabalhe e dialogue dentro do seu currículo toda a 

abordagem sobre o tema.  

Segundo Cavalleiro (2006) há importância da educação antirracista, e de uma 

escola que trabalhe com as questões étnicas raciais. Para ela:  
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O silêncio da escola sobre as dinâmicas das relações raciais tem permitido 

que seja transmitida aos(as) alunos(as) uma pretensa superioridade branca, 

sem que haja questionamento desse problema por parte dos(as) profissionais 

da educação e envolvendo o cotidiano escolar em práticas prejudiciais ao 

grupo negro. Silenciar-se diante do problema não apaga magicamente as 

diferenças, e ao contrário, permite que cada um construa, a seu modo, um 

entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente. Esse 

entendimento acaba sendo pautado pelas vivências sociais de modo acrítico, 

conformando a divisão e a hierarquização raciais (CAVALLEIRO, 2006, 

p.23). 

 
 

Para Cavalleiro (2006), a escola precisa repensar em suas práticas de forma que 

não protagonize e influencie o racismo e a desigualdade. Através de suas indagações é 

possível refletir a importância e o impacto de se pensar no ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana na educação básica, como uma forma de explicitar os entraves 

sociais e raciais a fim de proporcionar a desconstrução. Ao entender como isso se 

relaciona dentro do campo escolar, é possível identificar a necessidade e urgência dessa 

discussão estar institucionalizada dentro do currículo da educação básica. 

Nessa mesma perspectiva, Gomes (2001) também ajuda a pensar no tema, dando 

um enfoque para uma formação docente que ajude a pensar sobre as questões. Segundo 

ela:  

A existência do texto legal só se transforma em direito para toda comunidade 

escolar à medida que a escola construir, no seu interior, práticas concretas e 

inclusivas que não discriminem nem excluam nenhum grupo social, étnico e 

religioso, principalmente os que já trazem consigo um histórico de exclusão e 

discriminação como o povo negro. (GOMES,2001, p.90). 

 

Para Gomes (2001), a escola precisa ser o ambiente de transformação, 

entretanto, para isso, é necessária uma formação docente que reflita e entenda que 

práticas discriminam e segregam. O currículo escolar não pode mais ser excludente, sua 

construção remete a uma avaliação e diagnóstico da história e cultura da comunidade 

escolar. Pensar em currículo é entender que as relações culturais estão totalmente 

ligadas à educação. Ao pensarmos no ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana, o currículo precisa contemplar esse universo em uma profunda articulação.  

Tanto Cavalleiro (2001), como Gomes (2001), em seus estudos ressaltam a 

importância de uma educação antirracista, da formação do professor, dos impactos e 

desconstruções possíveis de um ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na 

educação básica. Considerando os seus estudos, é possível entender a relevância desse 

pensamento incluso no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental. Há muitas 
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literaturas, estudos e produções científicas que abordam o tema e como se materializa o 

trabalho em sala de aula, entretanto poucas produções para o ciclo de alfabetização. 

Nesse sentindo, busca-se através desse projeto uma inserção no currículo do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana de forma eficaz e lúdica.  

Dessa forma, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira será 

abordado a partir de uma exploração da região Nordeste destacando a história, cultura e 

localização do estado do Ceará e principalmente da Bahia. Essa região reúne em sua 

história uma diversidade cultural e presença forte da influência africana, aglutina 

aspectos relevantes e significativos para a formação da história e sociedade brasileira. A 

cidade onde a escola, que terá o ciclo de alfabetização investigado, tem uma boa parte 

da sua população de origem nordestina.  

O público alvo será uma turma de primeiro ano do ciclo de alfabetização de uma 

escola localizada em município da baixada fluminense.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Compreender de que forma o ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira, através da exploração da região Nordeste, influencia na construção das 

identidades de crianças do ciclo de alfabetização. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar as possibilidades de inserção do ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira através da exploração da região Nordeste; 

• Analisar a percepção e envolvimento das crianças a partir do tema 

proposto e se está influenciando ou não à construção de suas identidades; 

• Avaliar, com base nos pressupostos teóricos de currículo e da 

importância das relações étnico-raciais para uma educação antirracista, 

como as crianças desenvolveram e produziram suas percepções frente às 

atividades realizadas.  
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3 JUSTIFICATIVA 

Sou mulher, negra, moradora da baixada fluminense. Residente, no município de 

Duque de Caxias com um dos maiores índices populacionais de pessoas negras (pretas e 

pardas). Oriunda da classe popular, minha identidade foi forjada por uma perspectiva 

eurocêntrica, desde cedo aprendi a alisar o cabelo e não aceitar meu nariz, já que o preto 

belo era aquele com traços finos. A minha educação básica foi baseada apenas na visão 

Ocidental, sem espaço para o questionamento e contribuições de outros povos. O negro 

aparecia somente no período que abordava a escravidão, os livros didáticos retratavam 

as imagens dos navios negreiros e só se falava em África nesse período. Enquanto, 

criança, fui submetida a forjar uma identidade que não contemplava toda a história da 

minha ancestralidade, hoje, descontruo e me construo através das pesquisas e trocas de 

saberes sobre o povo negro, as nossas identidades, culturas e histórias. Entretanto, 

percebo que a escola ainda mantém práticas segregadas e racistas, fato observado 

através das escolhas dos livros didáticos, murais e até mesmo das falas do cotidiano. 

Observo também que muitas crianças negras não se reconhecem e nem se aceitam. 

Piadas preconceituosas relacionadas ao cabelo, cor e outras características de cunho 

fenótipo fazem parte da trajetória de muitas crianças negras que são silenciadas, às 

vezes por seus próprios professores.  

Durante a graduação participei do grupo de Programa Tutorial Conexões de 

Saberes e Etnia (PET), coordenado na época pelo Professor Doutor Amílcar Araújo 

Pereira, o programa tinha como temática de trabalho o ensino, pesquisa e extensão 

voltada para as questões étnico-raciais, tendo como pesquisa central a inserção da lei 

10.639/2003 na educação básica. Através do PET, e de algumas disciplinas cursada com 

Amílcar Araújo Pereira, entendi a importância do ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana, compreendendo que era parte da história do Brasil que por muitos 

anos foi e é silenciada no currículo escolar. Identifiquei aspectos que influenciaram e 

atravessam a minha trajetória enquanto mulher, negra, que por vezes se encontrou em 

conflito com sua própria identidade.  

Diante disso, é imprescindível, enquanto docente, construir um currículo que 

seja inclusivo e traga as diferentes histórias que atravessam e constrói as identidades do 

povo brasileiro. Histórias que propiciem o espaço para reflexão, conhecimento e 

construção de identidades sem hierarquização de uma única cultura, ou dentro de uma 

perspectiva de embraquecimento.  
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Em 2003, sancionada então pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era 

promulgada a lei 10.639, modificando a lei nº 9.394, Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), acrescentando os artigos 26-A, 79-A e 79-B, tornando 

obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, 

em todo território nacional. A lei, que é uma das motivações para a construção desse 

trabalho, ratifica a luta do movimento negro e proporciona o espaço, dentro do currículo 

escolar, para ensinar, discutir e reconhecer a história dos povos africanos e afro-

brasileiros. 

Segundo Rocha e Trindade (2006), a educação precisa incluir as diferentes 

perspectivas e contribuições históricas e culturais da população brasileira, perpassa pelo 

atendimento e especificidades da população negra, estabelecendo uma prática 

pedagógica integrada com os diferentes saberes pertencentes à sociedade. A escola, 

sozinha, não será capaz de desconstruir o racismo naturalizado na sociedade, entretanto, 

é possível construir caminhos, possibilidades através do afeto, da valorização histórica e 

cultural, diálogo e discursos que emergem nas relações sociais dentro do espaço escolar. 

Para Gomes (2008) 

É preciso igualmente tomar cuidado para não depositarmos toda a nossa 

esperança de superação do racismo e das desigualdades raciais na educação 

escolar. A escola sozinha não dá conta de tudo, mas nem por isso ela deixa de 

ser responsável nesse processo. Ela é uma instituição formadora e ocupa um 

lugar de relevância social e cultural, juntamente com outros espaços em que 

também nos educamos. Por isso, é importante entender que o momento atual 

de discussão e implementação de um estudo sistemático sobre a questão 

racial na escola básica está inserido em um contexto maior de luta pela 

construção da democracia e de um Estado realmente democrático, com todos 

os conflitos que esse debate possa acarretar. (GOMES, 2008, p.87) 

 
 

O que Gomes (2008), coloca é a sensibilidade ao entender de que a escola não 

será a única promotora em dar fim ao racismo no Brasil, mas, é um espaço que 

apresenta e permite a implementação de uma educação mais inclusiva e antirracista. 

Permite articulação de diferentes saberes e promove caminhos plausíveis à inserção das 

discussões étnico-raciais no currículo, tanto em sua forma explicita como implícita.  

Segundo Santos (2001), a escola tem um potencial transformador, a longo prazo 

é possível que ela influencie na formação da subjetividade dos sujeitos. Permite a 

construção da concepção de uma sociedade mais justa, plural, mantendo o respeito às 

diferenças, “Possibilitando que todas as vozes possam ecoar no espaço escolar, chegar-

se à consciência de que é na diversidade que se constrói algo novo” (SANTOS, 2001, 

p.132). 
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Se for à diversidade que construímos algo novo, o currículo da escola precisa ser 

um campo a ser disputado e construído. É no currículo que agregamos valores, 

concepções e leituras de mundo, decide-se o grau maior ou menor de importância e 

relevância dos diferentes saberes que circulam na sociedade.  

Segundo Candau e Moreira (2007), existe uma hierarquia de saberem inseridos 

no currículo e conhecimento escolar, eles estabelecem o que é ou não significante de ser 

aprendido, vivido e valorizado. Essa hierarquização silencia e segrega as diferentes 

vozes e culturas que permeiam no meio escolar e na sociedade, ocasionando o 

distanciamento e padronizando o saber. Trabalhar com o ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira não é tirar um conhecimento pelo outro, ou sobrepor, é 

segundo Bhabha (1998), negociar os diferentes saberes para que se tenha o 

entendimento das disputas pelo poder, da segregação e o silêncio que por anos 

perpetuou e foi ocasionado por alguns grupos no Brasil. 

Portanto, a escolha da temática desse projeto surge na eminência de construir um 

currículo que permita a discussão, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana 

no ciclo de alfabetização, entendendo que desde pequenos a nossa identidade é forjada 

pelas histórias que atravessam a nossa trajetória. Assumo assim um compromisso, 

também político, de construir um espaço que proporcione uma educação antirracista que 

valorize e resgate as histórias dos povos africanos e a construção da imagem e história 

do afro-brasileiro. A escolha e recorte do ciclo de alfabetização estão relacionados à 

minha atuação enquanto docente, nesse segmento do ensino, justifica-se também pela 

importância, já mencionada, de desde cedo está inserido em um contexto plural e 

antirracista. 

A escolha da região nordeste configura-se pelo número de famílias de origem 

nordestina que residem em Duque de Caxias, e por ser a primeira região onde 

desembarcou as primeiras navegações portuguesas, dando início a colonização europeia. 

O estado da Bahia, local de enfoque do projeto, foi escolhido por ser o primeiro em 

conexão com a região sudeste. O estado do Ceará, inicialmente, seria mais explorado, 

porém, por questões de planejamento só teve sua inserção no projeto na fase inicial.  

Dessa forma, esse projeto reúne a importância do ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana para uma educação antirracista inserida no currículo do ciclo 

de alfabetização, garantindo a pluralidade, diversidade e protagonismo na formação das 

identidades e subjetividade das crianças.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Historicamente o currículo escolar foi segmentando e visto apenas como uma 

grade de normas a ser seguida, segmentada em “caixinhas”. Segundo Gallo (2009), o 

currículo apresentava-se como algo fragmentado sem representar o todo, relacionado 

aos saberes, da sociedade. Ainda, segundo Gallo (2009), quanto maior for fragmentando 

o currículo, mais difícil ter a visão do conjunto de ideias e saberes que circulam no 

mundo.  

Com os diferentes estudos relacionados ao currículo e a construção do 

conhecimento escolar, outras concepções de organização foram inseridas. Apesar de 

Gallo (2009), defender outra concepção de organização do currículo, esse projeto 

enfoca na interdisciplinaridade, como possibilidade para a construção de um 

conhecimento escolar que não seja tão segmentando e isolado, partindo de um todo e de 

um projeto que inclua os diferentes saberes que circulam na sociedade.  

Nesse sentindo, para Candau e Moreira (2007), o currículo precisa representar 

sentido para os educandos, em uma perspectiva que valorize as manifestações culturais 

dos diferentes grupos que integram a nossa sociedade. Currículo é assim uma escolha, 

poder e decisão do que é ou não importante de ser inserido e valorizado.   

Considerando essa concepção de currículo, a escola precisa atribuir ao discente a 

possibilidade de construir um olhar crítico frente à sociedade, percebendo também as 

multiplicidades de contribuições culturais, históricas e sociais que permeiam na 

sociedade brasileira e por vezes são negligenciadas.  

A discussão e escolha dos pressupostos teóricos não só trazem para evidência à 

discussão sobre o que é currículo, algo muito mais do que um documento normativo, 

mas, integra a formação, segundo Gomes (2003), da subjetividade dos sujeitos. Nesse 

sentindo, é crucial entender que a história do Brasil e consequentemente a educação 

brasileira, teve sua construção influenciada por uma política de embranquecimento, 

eurocêntrica e colonizadora.  

Segundo Paixão (2006), há no Brasil o mito da democracia racial, ou seja, de 

que todos são iguais e por esse motivo não há racismo. Nessa perspectiva brancos e 

negros viveriam de forma harmônica sem nenhuma desigualdade social produzida pelo 

racismo. O falso mito da democracia racial ocasiona o não entendimento do que é ser 

negro no Brasil, deixando de perceber as construções étnicas que ocorrem na sociedade, 
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tendendo assim a concordar e defender de que não há uma supremacia racial. Para 

Paixão (2006, p.24): 

 

No Brasil, vigora uma modalidade de preconceito entendido como de marca, 

em que a questão da origem racial de um indivíduo seria pouco relevante. 

Nesse caso, o preconceito e as formas correlatas de discriminação se 

reportariam à intensidade dos fenótipos de cada pessoa. Entre esses fenótipos, 

incluem-se: a tonalidade da cor da pele, o tipo de cabelo e o formato de partes 

da face – nariz, boca etc. Destarte, considerando-se a inexistência de uma 

linha rígida de cor no Brasil, quanto mais próximas forem as características 

pessoais de um indivíduo em relação a um tipo negróide, maior será a 

probabilidade de que essa pessoa venha a ser discriminada ao longo de seu 

ciclo de vida.  

 

 Segundo o autor, o preconceito racial no Brasil está ligado aos fenótipos e a uma 

construção cultural feita no entorno do que é ser negro. O racismo no Brasil produz a 

segregação e interfere nas relações sociais, econômicas e educacionais da população 

negra. Segundo Paixão (2006), é possível observar que alguns estudos estatísticos 

demonstram diferenças alarmantes referentes a indicies educacionais, alfabetização, 

emprego e progressão escolar. Tais índices, que demonstram a população negra sempre 

abaixo da branca, chamam a atenção de pensar em políticas que possam atender essa 

população e construir caminhos possíveis para por fim a desigualdade e supremacia 

racial.  

Alguns movimentos sociais, especificamente o movimento negro, atuam na 

resistência em busca da ruptura com esse sistema desde os primórdios da escravidão, 

passando pelo período pós-abolição até a institucionalização do movimento negro. 

Diferentes proposições e ensaios de uma sociedade mais igualitária, justa e antirracista 

são feitas. Entre elas destaca-se a inserção da discussão e ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana na educação básica, redação dada pela lei nº 10.639 em 2003, 

modificada pela redação da lei nº 11.645 em 2008, que insere também a história e 

cultura indígena.  

A referida lei não surgiu de um dia para o outro. Ao contrário, antes de ser 

sancionada, passou por diversos estágios, resultando dos movimentos negros 

da década de 1970 e do esforço de simpatizantes da causa negra na década de 

1980, quando diversos pesquisadores alertaram para a evasão e para o déficit 

de alunos negros nas escolas, em razão, entre outras causas, da ausência de 

conteúdos afrocêntricos que valorizassem a cultura negra de forma 

abrangente e positiva. (PEREIRA; SILVA, 2013, p.126) 

 

Segundo Pereira e Silva (2013), a lei é fruto do engajamento do movimento 

negro, ao qual é pouco relatado e acrescido nos currículos da educação básica. A 
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redação dada pela a promulgação da Lei 10.639 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003) que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), 

além de incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do ensino da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica, especifica também a 

inclusão da luta do movimento negro, da história da África e dos africanos e as 

contribuições da cultura negra para a formação da população brasileira, 

preferencialmente nas disciplinas de educação artística, literatura e história.  É um 

marco importante, pois além de institucionalizar a obrigatoriedade do ensino de história 

e cultura africana e afro-brasileira, permite caminhos possíveis para uma educação 

antirracista.  

 Para Lima (2006), ao tornar a lei obrigatória é possível oferecer meios de tornar 

em evidência o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira dando elementos 

para a formação de suas identidades. Pensar em políticas étnico-raciais dentro da escola 

é entender que os grupos que circulam dentro dela também necessitam de uma atenção 

especial, não é apenas ter o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas ter 

um compromisso para uma educação antirracista. 

Dessa forma, a educação é um dos percursos viáveis para a transformação de 

uma sociedade antirracista e desigual. Nesse sentindo, é crucial que nos anos iniciais do 

ensino fundamental o currículo esteja em concomitância com essas discussões.  

Segundo Cavalleiro (2006), na escola a criança convive em espaços onde pode 

se sentir acolhida ou não, diante disso, os pressupostos teóricos selecionados para esse 

trabalho estão inseridos na discussão de uma educação antirracista e da importância de 

um ensino de história e cultura africana e afro-brasileira potente nos anos iniciais. 

 Destaca-se assim, entre outros autores que já foram citados, Eliane Cavalleiro 

(2001), organizadora do livro Racismo e antirracismo na educação, compreende que as 

crianças, desde pequenas, são influenciadas pelo racismo e desigualdade, são ensinadas 

a construir suas identidades por uma perspectiva eurocêntrica, não reconhecem a origem 

de suas histórias e ancestralidade por uma perspectiva africana. 

 Quando se fala das crianças negras, a situação e ainda mais alarmante, desde 

muito cedo tem suas identidades forjadas através da branquitude,ou política do 

embraquecimento, não se aceitam como negras e despreza a cor, cabelo e parte de sua 

história. Não é raro encontrar na escola, mesmo com as crianças menores, falas racistas, 

apelidos pejorativos e autorretratos que não condizem com a sua verdadeira imagem, no 

geral muitas crianças negras se desenham brancas.  
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Diante disso, “ou nós educadores realizamos esse trabalho ou atuamos a favor da 

disseminação do preconceito” (CAVALLEIRO, 2001, p.151). Como a própria 

Cavalleiro coloca, cabe a nós, docentes, fazer um trabalho que permita a desconstrução 

da naturalização racial voltada para a branquitude, construída ao longo dos anos e 

afirmada nas práticas cotidianas, inclusive didáticas. A escola não proporciona, de 

forma abrangente, os espaços para as desconstruções frente à imagem e história do povo 

negro e a centralidade imposta pela história do ocidente. Pensando na importância de 

trazer para a sala de aula esse debate destaca-se também, como um dos pressupostos 

teóricos, a Professora Doutora, com estudos sobre questões étnico-raciais, Nilma Lino 

Gomes.  

 Segundo Gomes (2001), muitos educadores tendem a reafirmar e reproduzir 

algumas práticas racistas. Há uma dificuldade em estabelecer rupturas, o que ocasiona 

práticas pedagógicas excludentes. Da escolha de um mural, até a forma como os 

meninos negros são tratados, a escola, muitas vezes, proporciona e reafirma toda a 

exclusão racial e social que perpetua na sociedade.  

Isso acontece, segundo Gomes (2008), em virtude da própria formação cultural e 

social construída em nossa subjetividade devido aos conceitos ensinados enquanto 

crianças, até mesmo na vida adulta. As construções sociais em razão do ser negro foram 

estereotipadas, em grande escala, reportadas ao um senso comum “forjando o 

imaginário sobre a nossa ancestralidade negra e africana” (GOMES, 2008, p.75). Para 

Gomes (2008, p.75): 

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

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

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

escravizados em nossa trajetória escolar. Somos ainda a geração adulta que 

durante a infância, teve contato com a imagem do africano e seus 

descendentes no Brasil mediante as representações dos pintores Jean-Baptiste 

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

costumes. Africanos escravizados recebendo castigos, crianças negras 

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

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

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

imaginário sobre a nossa ancestralidade negra e africana.  

 

A inserção da lei 10.639/03 na educação básica é um dos caminhos possíveis 

para o avanço e modificações dessas práticas. Junto à lei, documentos norteadores, e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (DCNs) apontam possibilidades para 
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desconstruções e construções de uma educação antirracista. A análise desses 

documentos e principalmente das DCNs (BRASIL, 2004), fazem parte desse trabalho, 

com o intuito de entender e ratificar o que está escrito no plano legal, e como é possível 

sua inserção no cotidiano da escola. 

A escola, é um lugar de construção e transformação, é potente em suas relações 

sociais sendo um ambiente de disputa e negociações de saberes e culturas. Dessa forma, 

o currículo jamais será neutro ou homogêneo, mas um instrumento de contingências 

formadas pelos diferentes saberes que circulam nesses espaços.  

Para isso, os estudos de Homi K. Bhabha (1998) sobre as formações de 

identidades e cultura ajudará a compreender como essas relações se materializam nas 

relações do cotidiano, perpassando pelo currículo, influenciam na sua potencialidade e 

impacto na construção das identidades das crianças. Para Bhabha (1998, p.20): 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade 

de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e 

de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o 

terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou 

coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 

inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 

ideia de sociedade.  

 

 

Partindo da análise de Bhabha (1998), será possível compreender as 

subjetividades presentes nas relações entre as crianças e o currículo que estará sendo 

apresentado no ciclo de alfabetização, da turma inserida na escola pesquisada. 

Juntamente à concepção de formação de identidade e culturas de Bhabha (1998), será 

articulada a construção do currículo valorizando os aspectos culturais, segundo Candau 

e Moreira (2007), e o entendimento dos povos africanos e afro-brasileiros como sujeitos 

históricos que constroem e fazem parte desse currículo.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Para trazer um aprofundamento e qualidade na pesquisa é necessária uma 

metodologia que permita um olhar crítico e analítico frente ao problema indagado. 

Considerando que o campo de pesquisa é uma turma de alfabetização e que as 

atividades são interativas onde as crianças são protagonistas, essa pesquisa apresenta 

participação ativa tanto das crianças como da pesquisadora, e ao mesmo tempo 

interação uma vez que há proposta de ruptura dos currículos tradicionais.  

Segundo Corazza (2002), não existem verdades absolutas, mas formações 

históricas. Refletindo sobre o que Corazza expõe, as possíveis abordagens teórico-

metodológicas construídas buscam contrapor e ao mesmo tempo negociar com as 

verdades históricas construídas pelo pensamento europeu. Entendendo como o ensino 

de história e cultura africana e afro-brasileira nas séries iniciais implica em uma decisão 

política que inclui uma ruptura nos currículos tradicionais da educação básica.  

Segundo Minayo (1994), a pesquisa não é só teórica, pode ser também criativa e 

participativa, é capaz de permitir novas leituras e desconstruções. Diante disso, e 

entendendo que em uma especialização em docência prática teoria e pesquisa são 

indissociáveis, essa pesquisa se configura como pesquisa-ação. Segundo Tripp (2005, 

p.445): 

 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles 

possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 

decorrência, o aprendizado de seus alunos, mas mesmo no interior da 

pesquisa-ação educacional surgiram variedades distintas.  
 

 

Considerando o que Tripp (2005), aborda sobre esse tipo de pesquisa, 

entendendo que a prática docente é também uma forma de refletir, pesquisar e aprimorar 

a sua prática, e que há distinções variadas sobre a pesquisa-ação, a abordagem 

metodológica é a pesquisa-ação prática.  

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação prática consiste nas escolhas teóricas e de 

atividades que o educador faz diante do interesse e necessidade dos alunos, escolhendo 

ou projetando o que será modificado no seu trabalho, o melhor momento para fazê-lo e 

como isso contribuirá para a aprendizagem dos discentes. No caso desse trabalho, a 

pesquisa-ação está em torno de um projeto que foi sendo desenvolvido de acordo com a 
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necessidade das crianças, anseios e questões relacionadas ao racismo na sala de aula. As 

atividades elaboradas, o tempo de duração e os desdobramentos foram selecionados 

seguindo os anseios que a turma apresentava frente ao currículo que estava sendo 

trabalhado.  

Uma das ações indispensáveis nessa metodologia é o reconhecimento, 

investigação e reflexão. O reconhecimento consiste na análise da prática daquilo que 

precisa ser modificado, fazendo um planejamento que permita as interferências e 

avaliação do que está sendo aprimorado na prática. A investigação é ação em conjunto 

com o reconhecimento, pesquisando, planejando e avaliando o plano antes mesmo de 

sua implementação. A reflexão ocorre durante todo o ciclo da pesquisa-ação, ela é 

constante e permite o rever da prática e avaliação.  (TRIPP, 2005, p.454).  

Segundo Baldissera (2001), a pesquisa-ação permite a interação das pessoas no 

projeto, contribuindo e construindo sendo atores do processo ensino-aprendizagem. 

Além disso, divide-se em fases que envolvem a elaboração de um referencial teórico 

comum e a delimitação do espaço onde é realizada a pesquisa-ação.  

No caso dessa pesquisa-ação, a delimitação do lugar foi em uma turma de 

primeiro ano do ciclo de alfabetização, dos anos iniciais, com 18 crianças, em uma 

escola localizada na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias-RJ. 

 Como a escola está inserida em um município com um contingente de pessoas 

negras e nordestinas, e com alguns casos de racismo, principalmente envolvendo o 

cabelo crespo, os referenciais teóricos escolhidos foram aqueles que dissertam sobre o 

ensino de história e cultura afro-brasileira na educação básica e educação antirracista. 

  Para essa primeira fase, foi utilizado o registro reflexivo, em forma de relatório, 

da turma, as ações das crianças e percepções diante da diversidade e racismo, para a 

elaboração de um possível roteiro inicial. 

Na segunda fase, foi estabelecido o objetivo geral e os objetivos específicos a 

serem alcançados, construindo a proposta inicial da primeira atividade de acordo com o 

currículo que já era estabelecido na turma. O roteiro foi sistematizado em forma de 

projeto, dividido em atividades com a temática afro-brasileira e africana a partir da 

exploração da região Nordeste, e desenvolvido no decorrer de um a três dias para cada 

subtema pertencente ao projeto. Esse trabalho envolveu áreas interdisciplinares, 

contemplando história, geografia, matemática, artes, língua portuguesa, corpo e 

movimento. O roteiro foi sendo construído ao longo do projeto de acordo com os 

anseios, dúvidas e questões que surgiam das crianças durante as rodas de diálogo. 
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As rodas de diálogo foi um recurso metodológico que envolve a participação 

ativa das crianças e a da pesquisadora. Elas iniciavam e terminavam a atividade do dia, 

dessa forma, o registro no caderno de observação era realizado após a aula considerando 

a fala e avaliação das crianças.  

A observação participativa, como um recurso metodológico, permitiu a interação 

com as crianças durante a pesquisa e também a ação de reflexão. Diante disso, optou-se 

por realizar a avaliação por dia de atividade, descrevendo, primeiro, o que ocorreu e 

depois as percepções, pensando tanto na prática, o que pode ou deveria ser modificado, 

como nas questões que surgiam através das falas e atividades realizadas. Para esse 

momento, utilizou-se mais uma fase da pesquisa-ação, que Baldissera (2001), define 

como teorização, trazendo os referenciais teóricos analisados para discutir os dados 

coletados a partir das falas e envolvimento das crianças diante da atividade escolhida.   

Os sujeitos da pesquisa são crianças com faixa etária entre 6 e 7 anos. A escolha 

desses sujeitos está diretamente ligada à atuação de trabalho da pesquisadora e também 

das reflexões frente às situações que envolvem discriminação racial, falas pejorativas e 

uma autoimagem forjada em uma única concepção étnica e cultural. Para preservar a 

identificação das crianças, optou-se pelas iniciais do nome e idade no destaque de 

algumas falas. É interessante observar que a idade se modifica no decorrer do projeto, 

como a duração foi de aproximadamente cinco meses, algumas crianças fizeram 

aniversário durante esse período modificando assim a sua idade.  

A apresentação e discussão de dados contêm algumas falas das crianças, 

coletadas do caderno de registro, e fotos que explicitam as atividades realizadas. Apesar 

de ser uma pesquisa-ação prática, optou-se por fazer as avaliações das propostas 

trazendo para a discussão algumas questões abordadas pelas referências teóricas para 

aproximar a teoria com a prática. As considerações finais reúnem as reflexões finais, 

avalição do projeto e retomada dos objetivos apontados como iniciais evidenciando se 

foram ou não alcançados. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

A escola em que atuo está localizada em um município da baixada fluminense. 

Grande parte dessa população é majoritariamente negra e oriunda da região Nordeste. A 

atividade apresentada com o grupo de alunos teve como intuito iniciar o passeio por esta 

região. A partir da discussão sobre o folclore e da contação de lendas, até então 

desconhecidas para a turma, iniciou-se uma sequência de atividades com o grupo com o 

objetivo de despertar reflexões e desconstruções relacionadas à imagem do negro.  

 

6.1 A cidade encantada de Jericoacoara 

 

A primeira atividade foi realizada em duas etapas, a primeira no dia 26 de agosto 

de 2017 e a segunda no dia 4 de setembro de 2017.  

Em agosto, numa roda de diálogo, foi apresentada uma lenda ainda não 

conhecida pela turma intitulada “A cidade encantada de Jericoacoara”. A lenda conta 

que existe uma cidade encantada no fundo do mar e que lá mora uma princesa, a mais 

bela de todas as mulheres, que sofreu uma maldição e foi transformada em uma serpente 

com cabeça e braços de mulher. Para acabar o encantamento foi necessário que um 

corajoso homem doasse parte do seu sangue para ela. Ao final, a mulher volta a ser uma 

princesa e ressurge um lindo reino. Dentre os objetivos desta etapa do projeto destacam-

se: 

• Conhecer a região Nordeste; 

• Identificar a região Nordeste e seus respectivos estados através do mapa do 

Brasil; 

• Identificar no mapa o estado que a lenda contada pertence; 

• Ilustrar e criar possibilidade para outro final da lenda contada; 

• Refletir e problematizar a ausência da imagem do negro em revistas e 

novelas; 

• Problematizar a padronização de princesas e suas histórias; 

• Compreender que há outras performances de princesas na sociedade; 

• Conhecer algumas princesas africanas; 

• Construir uma nova história, através de ilustrações e escrita, a partir das 

discussões realizadas em sala de aula.  
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Após a contação da lenda foi indagado às crianças se já tinham ouvido falar da 

cidade e se sabiam onde ficava. Todos relataram que não. Em seguida, foi apresentado o 

mapa do Brasil e as crianças puderam encontrar a cidade em que se passava a lenda, 

identificar em que região e estado em que se situa.  Ao final o grupo identificou o estado 

do Ceará, o Nordeste, a região e estado de moradia. Durante a conversa, algumas 

crianças relataram que já tinha ouvido falar da região Nordeste e do estado do Ceará, 

pois parte da sua família viera de lá para morar no Rio de Janeiro.  

 

    Figura 1: Crianças explorando o mapa 

 

 

   

 

 

       

 

 

   Fonte: a autora, 2017.   

   

Após a exploração do mapa de forma coletiva, cada criança ganhou um mapa e 

individualmente localizaram o estado e a cidade em que a lenda se passava. Após esse 

momento, foi proposto que eles construíssem outra possibilidade de final da história na 

perspectiva de que alguém tivesse conseguido salvar a princesa. A grande maioria teve 

uma produção pequena de escrita e não encontraram uma solução para a princesa. As 

ilustrações mostravam apenas princesas brancas e com cabelos lisos, apesar de em 

nenhum momento ter sido apresentado para as crianças a foto de quem seria a princesa 

justamente para não influenciar nas ilustrações.  

Foi possível observar, através do movimento de reprodução das crianças, uma 

similaridade com histórias e personagens de contos de fada. Percebe-se que por não 

haver nenhuma ilustração de quem teria sido a princesa, as crianças utilizaram-se das 

imagens e representações de princesas que são familiares a ela e consequentemente 

fazem parte do imaginário infantil apresentado pela grande parte dos contos de fada. As 

ilustrações demonstraram também o entendimento de continuação de uma história e de 

sua reprodução através das imagens, sendo possível perceber que as crianças, de forma 
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geral, conseguiram entender a proposta e sistematiza-la através de suas ilustrações. Por 

outro lado, algumas crianças ainda não compreenderam esse ritmo de construção final 

de uma história, a criatividade e síntese ainda precisam ser mais estimuladas.  

No dia 04 de setembro, depois da rotina comum das crianças foi contada a 

história da “Princesa Sawana”. Antes de iniciar a história algumas indagações foram 

realizadas a partir da própria capa do livro. 

 

                                Figura 2: Foto da capa do livro 

 

 

              

 

 

 

                                            Fonte: a autora, 2017.   

 

Seguem alguns trechos transcritos do caderno de campo dessa conversa com o 

grupo sobre a capa do livro. 

 

- A princesa é igual a todas? Por quê? (Professora) 

- Não, porque não tem coroa e nem luvas (A. P, 7 anos). 

- Não porque o cabelo não é preso (Felipe, 6 anos). 

- Não porque o cabelo parece com o seu tia, com cachinhos (K., 6 

anos). 

- Não porque os olhos são diferentes (Y., 7 anos). 

-E o corpo é igual? (Professora) 

- Não, porque ela não usa vestido. (S., 7 anos). 

- Não porque ela está de pulseira no meio do braço (F., 6 anos). 

-E qual é a cor dela? (Professora) 

- Ela é cor de pele (L. F, 6 anos). 

-Mas o que é cor de pele? (Professora) 

- Ué tia, ela é chocolate (A. P, 7 anos). 

-Mas como assim? Chocolate? (Professora) 

- Ela é marrom igual a você tia (K, 6 anos). 

-Mas eu não sou marrom, eu sou preta. (Nesse momento os olhares 

foram de susto)-E as outras princesas que vocês conhecem são assim? 

(Professora) 

- Não, elas são de outra cor. 

-Por quê? (Professora) 

- Ah! Não sabemos né tia! 

- Brancas (resposta coletiva) 

 

Após a exploração da capa outras indagações surgiram: 
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-Na rua, será que as pessoas são mais parecidas com a princesa 

Sawana ou são iguais às outras princesas que vocês já conheciam? 

(Professora) 

- Elas são coloridas, são diferentes (L, 6 anos) 

- Elas são marrom, chocolate ( A.P) 

-Na televisão as pessoas são de que cor em sua maioria? (Professora) 

 

Em seguida, foi apresentada uma revista e solicitado para que as crianças 

olhassem bem cada página. Depois da observação das imagens e fotografias presentes 

em que apareciam predominantemente pessoas de pele branca, uma criança diz: 

-Na revista tem mais gente preta ou branca? (Professora) 

-Só branca né tia”. 

-Vocês acham certo terem somente pessoas brancas, já que vocês 

disseram que na rua tem pessoas de todas as cores? (Professora) 

- Não, as pessoas são diferentes, tia, tem que respeitar (L). 

-Porque vocês acham então que só tem pessoas brancas? (Professora) 

Nessa hora ficou um silêncio e insiste mais uma vez na pergunta. 

- Porque são mais bonitas (L.F). 

-E você acha isso correto? (Professora) 

- Sim, porque as pessoas as pessoas brancas são mais bonitas. 

- Mas L. F, você não se acha bonito? Eu sou preta e quando me olho 

no espelho eu falo “nossa como você está arrasando Natália”. Você 

não se olha no espelho e fala L.F, nossa como você é lindo, você é o 

cara! Nesse momento algumas crianças riram, ele deu um sorriso com 

um olhar brilhante.  
 

Depois desse momento, foi iniciada uma discussão sobre a presença de pessoas 

negras em revistas e novelas. Em seguida, a partir de algumas fotos de princesas de 

países da África foi explorado o continente africano. As crianças mais uma vez teceram 

muitos comentários a respeito das imagens veiculadas pela mídia. 

 Na segunda parte da atividade, o grupo analisou o desenho que haviam feito no 

encontro do dia 28/08 em que tinham representado princesas brancas com cabelos lisos. 

Durante a conversa o grupo percebeu que seus registros sobre princesas se 

assemelhavam muito a imagem das pessoas que apareciam, em sua maioria, na televisão 

e revistas. Nesse momento foi sugerido que a partir do que havíamos discutido eles 

fizessem uma nova história de princesa encantada.  
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        Figura 3: Fotos de princesas africanas 

 

                           

 

 

 

                       Fonte: a autora, 2018.     

 

6.1.1 Reflexão e avaliação da proposta. 

 

A atividade foi enriquecedora e ao mesmo tempo causou um impacto e ruptura. 

Ao trazer para o contexto infantil outras representações de princesas e a discussão da 

homogeneização característica de princesas brancas, as crianças trouxeram outras 

contribuições ligadas à representação da cor da pele e com um olhar de que isso não 

difere as pessoas, mas que em suas diferenças mantém suas singularidades. O impacto 

se manifesta justamente na preposição e reflexão de que há uma escolha mediata da 

segregação, em poucas representações, de mulheres negras nos espaços alavancados da 

mídia, literatura e publicidade. A ruptura se consagra no entendimento dessas questões 

apontadas e no reconhecimento que pessoas negras são tão representativas e importantes 

nesses espaços como as brancas. Não desconsiderando a imagem de um, ao detrimento 

do outro, mas, reconhecendo que dentro dos espaços literários e midiáticos há uma 

seleção e o quão importante é refletir porque um tem destaque e o outro não 

(CANDAU; MOREIRA, 2007, p.33). 

Durante as atividades as crianças se mostraram abertas e curiosas, 

principalmente com a exploração do mapa. Elas puderem identificar as regiões do 

Brasil, principalmente o Nordeste entendendo a sua localização geográfica no mapa e 

compreendendo como é a divisão entre regiões, estados e cidades no país. Foi possível 

fazer também um paralelo de distância geográfica entre Brasil e África, uma vez que 

foram trazidas princesas que habitam no continente africano para a discussão e 

descontextualização da homogeneidade embraquecedora e da concepção de princesa no 

contexto sociocultural brasileiro. Entretanto, poderia ter ocorrido uma exploração maior 
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em relação a parte conceitual do mapa e fracionado para outras aulas. Além disso, uma 

pesquisa e análise mais ampla e com mais fotos da região Nordeste, comparando 

inclusive com algumas imagens da cidade onde a lenda contada se estabelece para saber 

as semelhanças e diferenças. 

O trabalho com a utilização do gênero textual lenda possibilitou uma abordagem 

mais explicativa e que fizesse sentindo para as crianças. Isso porque antes do projeto ser 

iniciado o trabalho com diferentes lendas, principalmente de origem indígenas, já estava 

sendo realizado na turma em vista de que o bimestre tinha como tema central no 

folclore brasileiro. Ao trazer uma lenda para iniciar a discussão da padronização da 

beleza feminina, através do tema princesas, e da caracterização ser feita por 

protagonistas brancas, foi viável uma discussão mais contextualizada do que já havia 

sendo trabalhado em sala de aula. 

 Segundo Lima (2006), a utilização de lendas e contos é um dos caminhos 

viáveis e possíveis para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, e de 

implementação para uma educação antirracista. O trabalho com contos e lendas permite 

a articulação com a oralidade, dá a voz às narrativas de sujeitos históricos que 

perpassam na vivência das crianças. 

Em termos de produção textual, a escrita não foi alcançada com êxito. Esperava-

se que a opinião discente sobre os assuntos abordados, principalmente na realização das 

atividades propostas, a partir da escrita de frases curtas, por exemplo, mas, considerando 

a realidade ao qual município estava vivenciado, com atrasos de salário dos servidores 

ocasionando greve e paralisações, é entendível as dificuldades apresentadas pelas 

crianças. Além disso, eles ainda estão no período de alfabetização, de conhecimento do 

sistema alfabético e de representação de suas ideias em textos escritos, dessa forma 

apresentaram maior segurança no registro com ilustrações e nos relatos orais. A maioria 

optou por não pintar os desenhos. Toda vez que a atividade envolve escrita e ilustração 

a maioria não colore, pois ficam cansados (segundo o próprio relato deles).  

A exploração da questão da imagem do negro, principalmente da mulher, as 

falas e todo o diálogo criado geraram muitas indagações. Na fala das crianças é possível 

identificar uma visão de mundo que está sendo construída a partir de suas experiências 

sociais. A falta de referência negra nas literaturas, contos de fadas e no meio midiático é 

algo que acarreta do não reconhecimento e sentimento de pertencer aquele determinado 

grupo, fato observado quando uma criança que é negra diz que as “pessoas brancas são 
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mais bonitas”. A questão que fica é: por que são mais bonitas? Para Gomes (2003, 

p.80): 

Uma sociedade racista usa de várias estratégias para discriminar o negro. 

Alguns aspectos corporais, no contexto do racismo, são tomados pela cultura 

e recebem um tratamento discriminatório. São estratégias para retirar do 

negro o status de humanidade. Talvez seja esta uma das piores maneiras de o 

racismo se perpetuar. Ele transforma as diferenças inscritas no corpo em 

marcas de inferioridade. Nesse processo são estabelecidos padrões de 

superioridade/inferioridade, beleza/feiúra.  

 

 Considerando a citação de Gomes (2003), é possível entender o porquê da 

afirmação de uma criança negra, referente a uma pessoa branca, ser mais bonita. O 

corpo e a cultura produzem um lugar central no debate sobre racismo, podem 

hierarquizar os modos de ser e perfis, aceitos ou não, dentro da sociedade e em 

determinados espaços.  

Torna o que Gomes (2003), afirma “marcas de superioridade” como perfis de 

aceitação e concordância do que é belo ou não. Forja-se uma beleza dentro de uma 

cultura hierárquica e racista. Diante dessa análise, foi possível identificar uma 

dificuldade e intimidação no reconhecimento de alguém como negro. Em seus discursos 

orais, grande parte das crianças se referia à cor de pessoas negras como “chocolate, 

marrom ou moreno”. Admitiam o negro, mas nunca a palavra preta. Na concepção das 

crianças, ao serem indagadas e questionadas admitiam que ao chamar alguém de preto 

era uma ofensa e que a cor “chocolate”, por exemplo, é mais bonito. Isso demonstra um 

conceito característico de uma sociedade que perpetua com a política de 

embraquecimento, ainda que de forma subjetiva e intrínseca.  

 

No processo histórico e cultural brasileiro, o negro, sobretudo as mulheres 

negras, constrói sua corporeidade por meio de um aprendizado que incorpora 

um movimento tenso de rejeição/aceitação, negação/ afirmação do corpo. 

Porém, não basta apenas para o negro brasileiro avançar do polo da rejeição 

para o da aceitação para que compreenda e valorize a riqueza da sua cultura. 

Ver-se aceitar-se negro toca em questões identitárias complexas. Implica, 

sobretudo, a ressignificação de um pertencimento. (GOMES, 2003, p.81) 

 

Segundo Cavalleiro (2001), a educação antirracista precisa pertencer o currículo 

escolar e estar na prática educativa dos docentes. Nesse sentindo, o que Gomes (2003), 

traz na citação acima correlaciona com o exposto pelas crianças na dificuldade em 

reconhecer o negro como um sujeito ativo da história, produtor de conhecimento e tão 

belo quanto o pardo (ou chocolate como eles nomearam). Ainda que, a atividade tenha 

sido rica e possibilitado algumas desconstruções, há um longo caminho a ser trilhado 
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sendo necessária a inserção diária das questões étnico-raciais. Não é apenas se 

desconstruir, é também se perceber enquanto sujeito histórico e se permitir construir 

identidades que valorizem sua ancestralidade.  

Por fim, outra reflexão para atividade desenvolvida que se refere à receptividade 

que as crianças tiveram ao conhecer a história da princesa “Sawana”, e de outras 

histórias com princesas africanas que são atuais. Eles perguntavam se elas estavam 

vivas e a cada resposta positiva dada, as crianças sorriam. As histórias com as 

protagonistas negras foram bem produtivas, entretanto ao final da atividade algumas 

crianças desenharam princesas com o cabelo liso.  

Segundo Moreira e Candau (2007), utilizar a literatura e leitura de imagens de 

pessoas negras enquanto protagonistas, permite uma construção de outro olhar para o 

negro, mas, a ruptura frente ao racismo é uma construção contínua e que demanda 

tempo e insistência. Sendo assim, o trabalho com personagens negras protagonistas na 

mídia e literatura precisa ser diário.  

 Na roda de conversas, espaço para o diálogo e avaliação das atividades, foi 

solicitado que as crianças relatassem suas experiências com as atividades propostas. 

Grande parte da turma disse ter gostado de aprender coisas novas, mas um aluno disse 

que: “gostou menos das princesas africanas por causa da cor ser diferente” (R., 7 anos).  

 

6.2 Por que somos um povo misturado? 

 

A atividade foi realizada em duas etapas. A primeira teve como intuito retomar a 

discussão realizada na atividade das princesas sobre a heterogeneidade do povo 

brasileiro e a localização da região Nordeste. Na roda de diálogo, após retomar essas 

questões foi realizada a seguinte pergunta: Por que somos um povo misturado? As 

crianças não souberam responder, nesse momento foi iniciada uma explicação em forma 

de contação de história sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Nesse momento, foi 

utilizado mais uma vez o mapa para se localizarem geograficamente. 
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Figura 4: Exploração do mapa 

 

Fonte: a autora, 2017.     

 

Após essa localização e da explicação sobre a chegada dos portugueses ao 

Brasil, sobre os índios que foram encontrados aqui e como iniciou a relação Brasil-

Portugal, foi proposto pensar o que a Bahia tem, a partir da música “O que a baiana 

tem?”. No momento da música, as crianças puderam perceber e escutar a letra assim 

como apreciar o ritmo. 

 

Figura 5: Atividade com a música 

           

Fonte: a autora, 2017.     

 

Depois da música, foi elaborada uma lista de palavras “O que na Bahia tem?” e 

apresentada algumas fotos desse estado. As crianças trouxeram informações presentes 

na música e de suas vivências com suas famílias. Foi elaborada uma lista com 

contribuições de todo o grupo..  
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Figura 6: Fotos da Bahia e lista coletiva 

 

Fonte: a autora, 2017 

 

Ao explorar o que na Bahia tem, as crianças começaram a perceber que havia 

muitas semelhanças com o estado do Rio de Janeiro e em seu meio social. Em um 

momento seguinte, foi argumentado a construção sociocultural do povo brasileiro, a 

contribuição de diferentes grupos étnicos e que parte da história brasileira se originou 

no estado da Bahia. Entre esses povos estavam os grupos étnicos de origem africana, 

trazidos através dos navios negreiros. Nesse momento, retomaram-se as reflexões da 

aula anterior em que foi conversado sobre o continente africano, as princesas africanas, 

lugar de onde os portugueses traziam em navios insalubres esses povos para serem 

escravizados no Brasil.  

Foi conversado a respeito das condições desumanas em que essas pessoas eram 

expostas, sobre como as mulheres tentavam trazer acalento para as crianças durante a 

viagem longa e perversa. A partir de tecidos, muitas das vezes retirados de suas próprias 

vestimentas, essas mulheres criavam pequenas bonecas de pano, feita de nós. Essas 

bonecas eram chamadas de Abayomi1, cujo um dos seus significados é “aquela que traz 

felicidade”.  

 

 

 

 

1 A artesã, Lena Martins, retomou o trabalho com as bonecas Abayomi no Brasil como um 

movimento de resistência e existência do povo africano que se estabeleceu no Brasil 

promovendo a construção da identidade afro-brasileira. 
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Figura 7: Confecção em sala de aula das bonecas 

  

  

Fonte: a autora, 2017 

 

 

Ao terminar de elaborar as conversas, foi realizada uma roda de diálogo ao qual 

proporcionasse um momento de discussão da atividade realizada. As crianças trouxeram 

alguns questionamentos e intervenções evidenciadas através de algumas falas: 

-Eu acho que foi errado fazer isso com as pessoas negras, não é certo, 

todo mundo é igual. (L, 7 anos) 

- A Bahia é legal, a música é legal, tem muita coisa igual aqui. (A.P, 6 

anos) 

- Eu gostei de fazer Abayomi, ela é muito linda. (K, 6 anos) 

- Tia já pode brincar com a Abayomi? (F, 7 anos) 

 

Todas as crianças brincaram com a Abayomi, e alguns meninos disseram que 

para eles era um boneco, e não uma boneca. Foi consenso da turma em dizer que 

gostariam de visitar a Bahia e que o lugar parece ser muito bonito, além disso, 

evidenciaram a importância da Abayomi e como gostaram de fazer a boneca e que iriam 

ensinar para outras pessoas.  
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6.2.1 Reflexão e avaliação da proposta 

As atividades propostas nesse bloco foram interativas e deu continuidade as 

discussões iniciadas com a turma em relação aos estereótipos e padronização da 

sociedade, por um viés eurocêntrico, trazendo o contexto à formação da sociedade 

brasileira a partir da colonização portuguesa e a vinda, ainda que de forma escrava, dos 

povos africanos. Utilizando o estado da Bahia, foi possível explorar de forma 

satisfatória o tema e entender as contribuições culturais que influenciaram grande parte 

da população brasileira.  

A utilização da música “O que a baiana tem”, para introduzir o tema despertou 

o interesse das crianças, tanto para o que seria trabalhado, como influenciou na 

construção da lista coletiva gerando sugestões e contribuições. As imagens de pontos 

turísticos da Bahia, assim como a utilização do mapa, contribuíram para as crianças se 

localizassem no tempo e espaço e entender de que lugar estava se falando de forma mais 

concreta.  

Segundo Gallo (2008), o conhecimento escolar precisa ser integrado ao todo, 

produzir sentindo. A atividade proposta para as crianças não argumenta apenas as 

questões étnico-raciais, mas permite uma integração em diferentes áreas do saber 

produzindo sentindo e pertencendo ao todo, sem segmentar ou disciplinar. A linguagem 

musical, perpassando pela língua portuguesa com gênero textual e criação de lista; 

localização geográfica e cartografia através da leitura de mapa; história narrando à 

chegada dos portugueses e dos povos africanos; confecção de bonecas de pano 

(Abayomi) demonstra que os conhecimentos não estão isolados e possibilita uma 

construção de um currículo antirracista sem dispensar outros saberes que descrevem o 

currículo normativo dos anos iniciais.  

A explicação da chegada dos portugueses ao Brasil foi um pouco monótona, 

poderia ter sido utilizado outros recursos para essa exploração, como vídeos por 

exemplo. Entretanto, a confecção da Abayomi gerou nas crianças curiosidade e 

envolvimento, primeiro porque era uma atividade que envolvia artes e manipulação de 

materiais concretos, segundo por estar dentro de um contexto que estava sendo 

discutido e trabalhado através de ilustrações, lista coletiva, exploração de mapa e 

música. Tanto os meninos, como as meninas brincaram e se divertiram ao realizar a 

confecção da Abayomi, mas, o fato de alguns meninos dizerem que para eles era um 
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boneco e não uma boneca permite uma reflexão sobre as questões de gêneros, vistas a 

partir do olhar das crianças.  

Segundo Gomes (2003), estamos, enquanto sujeitos, submetidos a uma 

“dominação” de uma determinada cultura produzida pelo meio social que vivemos, essa 

dominação tende a reproduzir o outro e silenciar outros grupos que também produzem 

culturas. São os aspectos culturais que influenciam na produção de conhecimento e 

estereótipos, que Candau e Moreira (2007), alertam, podem hierarquizar um 

conhecimento, em detrimento do outro.  

Ao realizar o trabalho com a boneca Abayomi, foi possível perceber o quanto a 

cultura é importante e influencia na formação e construção de identidades. Primeiro, por 

pensar no negro, não mais como escravo, e sim sujeito que produz história, memória e 

luta, que diante da submissão cria estratégias para se fazer presente e preservar sua 

história. Segundo, por propiciar espaço para o diálogo e autonomia onde as crianças 

desconstroem e constroem a sua cultura, negociando, segundo Bhabha (1998), saberes e 

vivências criando outros conhecimentos a partir do que foi apresentado, fato observado 

quando a Abayomi é boneca e também boneco, um brinquedo ao mesmo tempo em que 

é história. 

Símbolo de memória e resistência, a Abayomi encerra essa atividade, 

proporcionando não só a construção e resgate da história dos povos africanos que 

vieram para o Brasil, como também a continuidade e multiplicidade da diversidade 

étnica através da brincadeira e ludicidade pelo olhar das crianças, em conformidade com 

as DCNs. 

 

 

6.3 Os cabelos de Lelê 

 

Discussões acerca do que é o negro no Brasil, como os povos africanos 

chegaram até essas terras e de que forma contribuíram para a formação do povo 

brasileiro fazem parte dessa sequência de atividades. A curiosidade infantil se estende 

nos estereótipos e fenótipos que integram a população negra no Brasil. Com o intuito de 

refletir sobre essas questões apontadas pelas crianças e da relevância para a discussão 

dos fenótipos que integram a identidade da população negra, essa proposta teve como 

proposição a discussão da imagem do cabelo crespo e cacheado a partir da história: Os 
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cabelos de Lelê. A principal motivação gerou em torno de algumas falas das crianças 

acerca do “cabelo duro”, que integra a imagem, segundo elas, de muitos negros.  

A proposta da atividade foi realizada em outubro de 2017, em duas etapas para 

que fosse possível uma reflexão. Na roda de diálogo foram retomadas algumas questões 

que surgiram durante outras aulas sobre a região Nordeste e a chegada dos povos 

africanos ao Brasil. As crianças foram instigadas a pensar como é o seu cabelo e qual é 

o aceito na sociedade. Após a reflexão foi apresentado o livro: O cabelo de Lelê, 

começando com a exploração e análise da capa e sobre o que a história iria trabalhar. 

Nesse primeiro momento alguns diálogos já foram surgindo: 

 

- Quando vocês olham para a capa desse livro, do que será que ele irá 

falar? (Professora) 

- Ah! Tia, acho que vai ser sobre uma menina com cabelo grande. 

(A.P, 7 anos); 

- Eu acho que é da menina que não penteia o cabelo. (N, 6 anos) 

- Sobre cabelo e a menina. (L, 7 anos) 

- Por que vocês acham que é sobre o cabelo? (Professora) 

- Ué, porque o cabelo dela é grandão, tia. (K, 7 anos) 

- O cabelo dela é muito feio. (B, 6 anos); 

- Por que é feio? (Professora) 

- Por que é muito grandão. (N, 6 anos); 

- Mas a L, também tem cabelo grande, o dela é feio? (Professora); 

- Ah! O dela não! (N, 6 anos) 

- Por que? (Professora); 

- Porque o dela é liso. (B, 6 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao término da história algumas indagações foram feitas, através de uma 

atividade escrita, onde cada criança deveria dar um conselho para a personagem da 

história, a Lelê. Algumas crianças, a maioria meninas, disseram que o cabelo dela era 

lindo e que poderia fazer muitas coisas, porém dois meninos aconselharam a prendê-lo 

 

Figura 8: Capa do livro 

Fonte: a autora, 2017.     
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porque era muito grande e cheio. Algumas meninas contestaram, porém, a fala dos 

meninos continuou a mesma. Após essa atividade foi realizada uma segunda, nessa cada 

criança deveria desenhar como é o seu cabelo. 

 

Figura 9: Atividade de construção do próprio cabelo através do desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2017.     

A partir da atividade de construção do próprio cabelo foi realizada uma nova 

roda de diálogo com apresentação dos registros. Foi discutida a forma como cada um 

criou o seu cabelo comparando com as sugestões dadas para a Lelê. Nesse momento foi 

retomada a ideia de que o cabelo de Lelê não pode ficar solto, dessa vez não houve 

afirmações sobre essa questão, apenas um silêncio e a pergunta: Por quê? 

Na aula seguinte, retomou-se a história novamente com uma nova proposta de 

atividade envolvendo mais uma vez a construção de um autorretrato. As crianças foram 

dividas em pequenos grupos e cada uma ganhou uma folha de A4 onde deveriam 

construir seu rosto e cabelo a partir de materiais com recorte e colagem. 

Figura 10: Colagem 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2017.     
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6.3.1 Reflexão e avaliação da proposta 

A atividade proposta proporcionou uma reflexão em torno da identidade do 

cabelo, causando algumas indagações a respeito do cabelo crespo e cacheado. Essas 

indagações ocorreram em torno da aceitação do cabelo da forma como ele é, entendendo 

que na sociedade existe ainda um preconceito para determinados tipos de cabelo. 

Durante os diálogos as crianças foram percebendo que cada pessoa tem um cabelo 

diferente e isso não faz dela menos importante, mas integra a sua identidade.  

A capa do livro da história trabalhada causou, logo no início, algumas discussões 

acerca do cabelo e como as crianças enxergam a sua aceitação. Nesse momento o 

objetivo de fato era mais ouvir e instigar com perguntas e suas concepções. Algumas 

crianças, principalmente as meninas, tiveram uma maior sensibilidade para contar e 

argumentar quando os colegas disseram que o cabelo da menina da capa do livro era 

feio. Percebe-se também que desde o inicio das atividades relacionadas ao “passeio pelo 

Nordeste”, as meninas têm demonstrado mais abertura para o diálogo e desconstrução 

das concepções preconceituosas em respeito à imagem do negro.  

Segundo Gomes (2003), o cabelo integra a identidade do negro e está cercado de 

subjetividades que relaciona o corpo no espaço social e na cultura. “O significado social 

do cabelo era uma riqueza para os africanos” (GOMES, 2003, p.82). Ao padronizar o 

tipo de cabelo que pode ou não ser aceito abre-se brechas e falas como a dos meninos 

“cabelo duro”, cabelo é identidade e falar sobre ele, os diferentes tipos, e a liberdade 

para usá-lo como desejar, perpassa como uma das escolhas que integram o currículo de 

uma educação antirracista. 

Na atividade de escrita que tinha como objetivo o registro de um conselho para a 

e personagem do livro, foi possível acompanhar o movimento de escrita de cada 

criança. O retorno à história, as ilustrações e a diversidade dos povos africanos durante 

as aulas e as atividades, auxiliaram para o entendimento de que o povo brasileiro é 

formado por diferentes contribuições étnicas. 

A elaboração do autorretrato em dois momentos, primeiro com o desenho, e 

depois com recorte e colagem, foi bastante produtiva, em minha avaliação, sobre a 

atividade. Na primeira proposta as crianças se desenharam e puderam questionar aquilo 

que haviam feito. Na segunda, trouxeram seus questionamentos, além de estar diante de 

um material diverso que contribuiu para uma representação melhor das características 

de cada criança.  
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Essa atividade foi essencial para trabalhar falas pejorativas que vinham surgindo 

na sala de aula a respeito do cabelo, principalmente dos meninos com algumas meninas, 

pois quando existia algum conflito a ofensa se relacionava ao “cabelo duro”. A partir do 

trabalho com o livro, da construção do autorretrato e as reflexões feitas em aulas 

anteriores, foram possíveis mudanças de pontos de vista e de opiniões a respeito dos 

cabelos crespos e outros tipos.  

 

6.4 Os três C da cultura afro-brasileira 

 

O Passeio pelo Nordeste, não poderia encerrar sem trazer para a sala de aula um 

pouco da cultura herdada pelos povos africanos e que se construíram como uma cultura 

afro-brasileira. Nesse sentindo, foi realizada uma atividade, dividida em duas aulas, que 

envolvesse culinária, dança e luta. Ritmo, receita e música integraram esse trabalho que 

apresentou a dança do coco, comum na região Nordeste, a capoeira e uma receita de 

cocada.  

A atividade foi realizada no mês de novembro de 2017. Ela teve como título os 

três C da cultura afro-brasileira, capoeira, cocada e a dança do coco. Num primeiro 

momento, foi apresentada a capoeira, por meio da roda de diálogo algumas crianças 

relataram conhecer e que já tinham feito próximo as suas residências. Foi explicada a 

origem da capoeira e apresentado os vídeos explicativos abrindo um diálogo onde cada 

criança expressou sua opinião: 

 

- Eu gostei do vídeo porque a capoeira é amizade. (A.P, 6 anos) 

- Tia eu sei jogar capoeira também, olha. (K, 7 anos) 

- Eu achei legal porque é de luta maneira.(N, 6 anos) 
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Figura 11: Crianças vivenciando a capoeira e assistindo os vídeos explicativos 

 Fonte: a autora, 2018.     

 

As crianças interagiram de forma positiva com essa primeira parte da aula. Após 

a roda de diálogo sobre como surgiu a capoeira e como os povos africanos, que foram 

escravizados utilizavam para se defenderem, quiseram vivencia-la tocando o pandeiro e 

utilizando objetos da sala de aula como instrumentos para tocarem. Algumas crianças 

demonstraram suas vivencias ensinando o que sabiam sobre a capoeira aos colegas. Foi 

um momento divertido e prazeroso onde foi possível compartilhar saberes e integrar os 

conhecimentos construídos no meio social de cada criança, com o que vem sendo 

trabalhado durante todo esse período.  

No dia seguinte, foi dada a continuação da atividade com a apresentação do coco 

que é uma fruta que existe na região Sudeste e típica da região Nordeste. A partir dela é 

possível fazer um doce conhecido como a cocada. A cocada é originária da Bahia, da 

culinária afro-brasileira e vendida principalmente pelas baianas. Hoje é encontrada em 

diferentes regiões do Brasil de vários sabores e formatos. Todas as crianças já 

conheciam a cocada, mas a forma de fazer foi uma novidade. Antes de iniciar a receita, 

foi explicado as diferentes formas de fazer cocada, tendo cada pessoa um jeito distinto 

de fazer a receita.  
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Figura 12: Elaboração da cocada com as crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: a autora, 2017 

 

Depois que a cocada ficou pronta, reservou-se para esfriar e posteriormente ir a 

geladeira. Em seguida, foi escrita de forma coletiva a receita no quadro branco 

descrevendo a quantidade de cada ingrediente utilizado. 

Depois desse momento, foi realizada uma roda de diálogo para explicar as 

crianças que na região Nordeste, mais precisamente no estado de Pernambuco, as 

mulheres, africanas e afro-brasileiras principalmente, quebravam o coco como uma 

forma de trabalho. A partir dos próprios movimentos de quebrar o coco originou-se a 

dança do coco que envolve ritmo com os pés e as mãos. A demonstração da dança foi 

feita primeiro com o vídeo ciranda do coco, do grupo Palavra Cantada, depois pela 

professora regente da turma. 

No momento da dança as crianças demonstraram interesse em aprender, porém 

começaram a ficar aflitas para comer a cocada. Ainda assim, foi possível brincar e 

dançar com o coco e após o recreio saborear a cocada. Antes da hora da saída, foi 

retomada a elaboração da receita e a dança do coco apresentada no diálogo abaixo: 

 

- E então crianças, gostaram da cocada e da dança do coco? (Professora) 
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- Eu gostei tia, mas a dança é um pouco difícil. ( A.P, 7 anos) 

- Foi bom tia, a cocada é muita gostosa. ( L, 7 anos) 

- A cocada que nós fizemos ficou mais melhor de bom. ( N, 6 anos) 

- Queria levar para a minha mãe. ( F, 7 anos) 

 

 Para a maioria das crianças a cocada ficou mais marcada que a dança do coco, o 

momento de compartilha-la com os outros profissionais da escola foi significativo e 

para cada funcionário que era entregue um pedaço da cocada as crianças diziam “fomos 

nós que fizemos”.  

 

6.5 Exposição dos trabalhos realizados 

 

Um passeio pelo Nordeste: O ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira no ciclo de alfabetização foi um trabalho realizado em 5 etapas dividas em 

aulas que trabalhassem a história e cultura africana e afro-brasileira a partir da 

exploração da região Nordeste: apresentação de uma lenda e de princesas africanas; 

construção da Abayomi; desconstrução dos estereótipos do cabelo; capoeira;  cocada e 

dança do coco. As crianças dialogaram, experimentaram, compartilharam e vivenciaram 

saberes que puderam integrar a construção de suas identidades. Como uma forma de 

fechar esse ciclo e com o intuito de compartilhar com outras crianças esses saberes, essa 

última atividade se materializou em uma culminância com exposição dos trabalhos 

realizados em sala de aula.  Para essa atividade foram convidadas duas turmas, uma da 

educação infantil e outra do segundo ano do ciclo de alfabetização. A atividade se 

dividiu em dois dias, um para o preparo da exposição e o outro que foi a culminância.   

Primeiro, definiu-se de forma coletiva quais seriam as turmas convidadas, 

devido ao curto tempo por conta dos problemas que o município estava vivenciando só 

seria possível um dia de exposição. As crianças escolherem a turma de educação 

infantil, 5 anos, e a turma do 2º ano do ciclo de alfabetização, a escolha se deu pelo fato 

dessas turmas terem idade mais aproximada deles e por terem também um contato 

maior em outras atividades realizadas pelas professoras dessas turmas. Após definir as 

turmas, montou-se de forma coletiva o convite para as duas turmas e as legendas que 

estariam em cada item que seria exposto. As crianças definiram também o que cada uma 

iria fazer, definindo as tarefas sendo elas: explicação da receita; ensinar a fazer a 

Abayomi; explicação sobre a capoeira e a dança do coco.   

A turma separou tudo o que faria parte da exposição, fizeram os cartazes que 

seriam colocados e ensaiaram os movimentos da capoeira. No dia seguinte, arrumaram 
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junto com a professora o auditório com cada trabalho realizado por eles. Como o tempo 

era curto, a professora da turma já levou a cocada pronta, os instrumentos da capoeira 

foram emprestados o que proporcionou uma riqueza maior no contato da capoeira e na 

dança do coco.  

 

Figura 13: Exposição arrumada pelas crianças 

  

  

 Fonte: a autora, 2017 

 

Após a arrumação, a primeira turma chegou para a exposição, cada turma ficou 

em torno de uma hora e meia no auditório. Primeiro, as crianças deram as boas-vindas e 

se apresentaram, foi conversado sobre o trabalho realizado de agosto até novembro, 

apresentando a região Nordeste e mostrando as atividades que foram feitas.  

Ao terminar a apresentação do trabalho realizado pela turma, o aluno F, com a 

ajuda dos colegas e da professora ensinou como se confecciona a Abayomi, como ela 

surge e sua importância na história e cultura afro-brasileira. Depois da Abayomi, foi o 

momento de degustar a cocada e conhecer os trabalhos realizados pela turma que 

estavam expostos na mesma e na parede. 
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A última parte da exposição concentrou-se na vivência da capoeira e da dança do 

coco. As crianças estavam empolgadas e fizeram a mediação com a professora. Todas 

as turmas puderam experimentar e vivenciar os instrumentos, o ritmo e sentir a cultura 

afro-brasileira e africana presente no meio social ao qual estão inseridos. 

 

6.5.1 Reflexão e avaliação da proposta 

As crianças ficaram empolgadas, demonstraram interesse tanto em ensinar como 

aprender. Deixar o espaço para que elas fossem as protagonistas e voz ativa foi 

essencial. Elas compartilharam as vivências e saberes que construíram durante todo esse 

período. As turmas convidadas se envolveram e mostraram interesse no que estava 

sendo trabalhado. Algumas já conheciam a capoeira, para outras foi uma novidade e não 

houve recusa em aprender e reaprender coisas novas.  

A confecção da Abayomi foi um pouco mais complexa para a educação infantil, 

porque cada criança desejou fazer duas bonecas, uma para elas brincarem e outra para 

presentear. Para algumas crianças aquele seria o brinquedo que ela iria brincar em casa. 

A cocada foi também uma novidade esperada, já que no convite entregue para as turmas 

estava escrito que eles iriam aprender a fazer. O lamentável, é que ela já estava pronta, 

pois devido à falta de tempo e recursos não seria possível fazer junto com as turmas. As 

crianças explicaram a receita e depois distribuíram. 

O momento da roda de capoeira e dança do coco e a vivência com os 

instrumentos foi a mais marcante. Era um momento das crianças. Elas manusearam, 

cantaram, dançaram e lutaram. Ensinaram o outro, compartilharam e aprenderam juntas 

sem brigas, disputas ou confusões. Alunos, público alvo da Educação Especial também 

participaram, entraram no ritmo dos instrumentos, tocaram e se envolveram. Após o 

trabalho com as duas turmas convidadas foi feita uma pequena roda de diálogo e as 

crianças disseram que estavam satisfeitas e que gostaram, mas que queriam mostrar o 

trabalho realizado para outras pessoas. 

A luta por uma educação libertadora, emancipatória, sem discriminação e 

igualitária perpassa por cada professor que entende ser um agente transformador naquilo 

que tange a igualdade na educação. Junto a isto está a busca por um ensino antirracista, 

que valorize as matrizes africanas, que traga para o cotidiano a história e cultura afro-

brasileira, se aproprie do que é exposto pela lei 10.639/2003.  
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Segundo Cavalleiro (2011), “ou nós educadores realizamos esse trabalho ou 

atuamos a favor da disseminação dos preconceitos” (p.151). Cabe a cada docente 

realizar o trabalho em sala de aula, utilizar dos instrumentos legais disponíveis, não 

apenas incluir o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas construir uma 

educação que seja plural e valorize as diferentes contribuições do povo brasileiro. 

Encerrou assim o passeio pelo Nordeste... As crianças do primeiro ano do ciclo 

de alfabetização puderam desconstruir e construir conceitos através das histórias e 

culturas africanas e afro-brasileiras trabalhadas de diferentes formas de agosto a 

novembro do ano de 2017. É importante salientar que não serão em 3 ou 4 meses que as 

crianças irão mudar suas visões de estereótipos marcados na sociedade, mas é através do 

trabalho diário com o ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira, que as 

construções se tornam mais concretas. Após esse trabalho, o caminho foi aberto! Que 

seja possível seguir na luta e resistência para a sua continuidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos anos iniciais, não é 

apenas uma ratificação da lei 10.639/2003 ou obrigatoriedade do currículo, é assumir 

um compromisso politico de trazer para a escola histórias e culturas silenciadas 

permitindo o espaço para a desconstrução e construção.  

A organização do currículo através de projeto permitiu a construção de um saber 

múltiplo, interligado, como Gallo (2008), propõe, saberes que estão conectados 

produzindo sentidos. As rodas de diálogo, tanto para iniciar as discussões do tema, 

como para trabalhar as relações pertinentes que surgiam nas conversas, foram essenciais 

para a construção do conhecimento, de forma coletiva, e avaliação do que estava sendo 

trabalhado. A região Nordeste, não foi uma novidade na turma, uma vez que muitos têm 

famílias oriundas dessa região, mas identificar geograficamente no mapa, aprender 

sobre as histórias que ela apresenta e toda sua cultura, foi especial e fez a diferença para 

as crianças. 

Entre as possibilidades de inserção do ensino de história e cultura africana e 

afro-brasileira, foi possível identificar a história da chegada dos povos africanos, 

colocando-os enquanto sujeitos que são e constrói história, a contribuição africana e as 

modificações culturais acarretadas ao longo do tempo através da dança do coco, 

capoeira e a influência na culinária, utilizando a receita da cocada. As possibilidades 

surgiram através da apresentação de música, oralidade, narrativas e histórias, artes, com 

a confecção da Abayomi, recursos com imagens e audiovisuais. Todas as possibilidades 

descritas partiram do tema central, que era a região Nordeste, e foi dando novos 

desdobramentos e discussões de outros lugares do Brasil e do continente africano. 

No que se refere à percepção e envolvimento das crianças, a turma é curiosa e 

está sempre disposta a participar de novas experiências, de certa forma, isso colabora 

para o desenvolvimento de projetos. Todos se envolveram com as atividades propostas, 

mostravam entusiasmo e relatavam, tanto em casa como em outros espaços da escola, o 

que estavam vivenciando em sala de aula. Algumas meninas de cabelo crespo e 

cacheado demonstraram uma aceitação maior com o seu corpo e cabelo, os desenhos, 

que no início do ano ilustravam um autorretrato sem cor e com cabelo liso, agora 

vinham pintado de marrom ou preto e com os cabelos no formato que de fato a 

representava. Ao trabalhar com protagonistas negros, na história, em imagens, filme, 

música e cultura foi possível notar uma aproximação das crianças negras frente a sua 
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imagem agora representada por outros, em espaços que às vezes são silenciados. 

Identidades são construções, o tema proposto, de certa forma, tem influenciando nessa 

construção o que se observa nas falas, comportamento e até advertência em casos de 

racismo ou preconceito na sala de aula. 

Avaliando os pressupostos teóricos, o currículo e a importância da inserção da 

discussão sobre história e cultura afro-brasileira e africana e as questões étnico-raciais, 

foi possível identificar que, mesmo pequenas, as crianças já reproduziam discursos 

racistas naturalizados em suas falas frente às vivências que elas mantinham.  

Segundo Gomes (2001), as imagens construídas em torno do que é ser negro no 

Brasil produzem estereótipos, esses que trazem a ideia de embranquecer para ser aceito. 

Durante as rodas e em algumas atividades isso foi observado, primeiro, na primeira 

representação de princesa, na fala “as pessoas brancas são mais bonitas”; segundo, na 

opinião do cabelo crespo ter que ser menos cheio ou ficar preso; terceiro no primeiro 

contato com a boneca Abayomi. 

 Sair do lugar de naturalização da imagem, para desconstrução foi um desafio 

que no decorrer dos dias foi sendo superado dando abertura para outras visões de 

mundo e sociedade.  

Partindo do pressuposto de Bhabha (1998), foi possível compreender a 

negociação de saberes, culturas e identidades que as crianças faziam diante do que já 

tinham vivido, o que estavam vivenciando e outras coisas que poderiam ainda vivenciar. 

Negociavam o saber já construído, o seu meio social, com os novos saberes plurais e 

diversificados, valorizando raízes que são segregadas, mas fazem parte da história do 

Brasil.  

Cultura é identidade, entender que ela nos forma enquanto sujeitos e pertence a 

nossa subjetividade é um processo pelo qual as crianças estão passando e passarão ao 

longo de sua vida.  

Cavalleiro (2004), argumenta que é necessário a escola construir um currículo 

antirracista, é para além de inserir o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana, é reafirmar um compromisso de trazer para a escola a discussão em torno do 

racismo estrutural no Brasil e da necessidade de supera-lo. 

Uma turma sozinha não mudará uma escola inteira, nesse sentindo, a 

culminância do projeto foi uma das ações mais importantes. Compartilhar experiências 

de um currículo antirracista permitiu que outras crianças também se envolvessem nessa 

discussão. Trouxe para o debate central cada criança negra ou branca como 



49 
 

 

protagonistas de histórias e culturas que se constrói no cotidiano, nos discursos e na 

relação do outro. Relação que envolve afeto, cuidado e respeito entendendo a diferença, 

não como divisor, mas como algo que completa. Talvez, seja esse o sentindo da 

educação antirracista, para além da construção de outro currículo, a possibilidade da 

construção de uma sociedade menos desigual. Um sonho? Com certeza, mas é da utopia 

que a educação se alimenta e sonha de fazer do seu chão o ponto de partida para um 

mundo melhor. É desse sonho que a esperança se alimenta, que colaborou pela 

insistência de continuar o projeto, mesmo diante de um contexto de desvalorização 

docente.  

Um passeio pelo Nordeste! Um passeio de descobertas, desconstruções e 

construções, troca de saberes onde docente e discente ensinaram e aprenderam da 

cultura, constituíram suas identidades e discursos para enfrentar o racismo e valorizar 

histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Desse projeto, fica o sentimento de 

querer fazer mais, entender que não será em apenas cinco meses que as crianças 

deixarão de reproduzir, totalmente, atitudes que sejam racistas. É o entendimento que 

ainda há muito para construir, a escola sozinha não dará conta de uma sociedade 

antirracista, mas pode ser um dos caminhos e começar a entender o seu currículo para 

além de um papel normativo, é a união das identidades, pertencentes à subjetividade de 

cada sujeito que perpassa pelo espaço da escola.  
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APÊNDICE A – MEMORIAL 

 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão”. (Paulo Freire) 

 

Quem sou eu? 

Eu sou Natália Barbosa da Silva, nasci no Município de Duque de Caxias-RJ, 

dia 06 de março de 1992. Moro desde que nasci no mesmo endereço. Vivo com os meus 

pais e uma prima de 18 anos, minha irmã sempre conviveu conosco, porém está 

morando atualmente em Macaé onde cursa nutrição pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 

Minha família é de origem popular, meu pai é pedreiro e tem o ensino 

fundamental incompleto. Minha mãe está desempregada no momento, mas sempre 

trabalhou como auxiliar de produção em empresas. Ela completou o ensino médio no 

mesmo ano que eu terminava o meu. Nunca tivemos grandes bens ou formação, por 

muitos anos fomos caracterizados como baixa renda e beneficiários do programa do 

governo federal Bolsa Família.  

Estudei todo o ensino fundamental em uma única escola do meu próprio 

município, Duque de Caxias. Fui alfabetizada pela minha tia, que tinha formação de 

professores, aos quatro anos de idade. Iniciei os estudos no ensino fundamental 

“formal” com seis anos, por uma questão de legislação não pude ser classifica para as 

séries seguintes, tendo que cumprir o primeiro ano (na época C.A) mesmo sabendo ler e 

escrever. Cursei o ensino médio em uma escola do estado do Rio de Janeiro, no ano de 

2007, em um bairro um pouco distante do meu, porém na mesma cidade, na modalidade 

de normal (formação de professores a nível médio), o curso tinha duração de quatro 

anos, atualmente o currículo modificou para três.  

Durante o ensino médio lecionei aula particular em casa, o que gerou a minha 

primeira fonte de renda. Fui ativista no movimento estudantil do município, entidade 

cujo nome é União dos Estudantes de Duque de Caxias (UEDC), integrei ao grêmio 

estudantil da escola e fui eleita três anos seguidos como representante de turma. No 

último ano do ensino médio fiz prova do IBGE para recenseadora, passei e fiquei com 

um trabalho temporário. Investi parte do dinheiro com apostilas e curso preparatório 

para concursos do magistério, na época para os municípios de Belford Roxo, Mesquita e 
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Rio de Janeiro. Durante a semana me dividia entre escola, IBGE e estudos para 

concursos. Aos sábados estudava de 08h00min as 17h00min.  no pré-vestibular social 

mantido pelo CEDERJ.  

No mesmo ano uma tia, irmã da minha mãe, descobriu um câncer em fase 

terminal que acarretou muita dor e sofrimento para a família, depois de um mês de 

descoberta da doença veio a falecer deixando uma filha de 12 anos que atualmente mora 

na minha casa. Três meses depois perdi um tio, irmão da minha mãe, veio a óbito vitima 

de infarto, foi um momento difícil, minha mãe estava quase entrando em depressão e 

passávamos por grandes problemas financeiros.  Terminei o ensino médio nesse mesmo 

ano, 2010, prestando concursos e vestibular mesmo diante das dificuldades. Durante a 

educação básica não tive nenhuma “dependência ou recuperação” em disciplina e nem 

reprovação, e o anseio pelos estudos sempre foram grandes. Apreciava e aprecio a 

leitura e escrever histórias.  

Em janeiro de 2011 fui selecionada para o curso de pedagogia na UERJ, UFRJ; 

psicologia com bolsa de 100% do PROUNI na Gama Filho; e em psicologia na UFRRJ. 

Optei por estudar pedagogia na UFRJ e iniciei o curso em março do mesmo ano. Eu era 

a primeira pessoa da minha família, incluindo tias e primos, a cursar o ensino superior, 

filha de pedreiro, negra e moradora da baixada fluminense, começava a traçar um novo 

caminho. 

Durante a graduação fui integrante do movimento estudantil, participei do centro 

acadêmico de pedagogia, do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e da União 

Estadual dos Estudantes (UEE), nesses dois últimos eu atuava como diretora de 

combate a opressões. Participei do Programa Tutorial Pet-Conexões de Saberes: 

Diversidade e Etnia, coordenado pelo Professor Doutor Amílcar Pereira, o grupo era 

uma iniciativa do Ministério da Educação e reunia alunos oriundos de classes populares 

e que fossem a primeira geração de universitário na família. Permaneci no grupo no 

período de outubro de 2011 a março de 2013. A discussão central era em torno da lei 

10.639/2003 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana na educação básica, a partir dessa temática desenvolvíamos pesquisas 

individuais ou em duplas de acordo com a nossa área de atuação. O grupo reunia alunos 

de licenciaturas em ciências sociais, história e pedagogia. A minha pesquisa individual 

tinha como tema jogos africanos onde produzi um trabalho com o título “Yoté e 

Matacuzana: Histórias e Culturas Africanas através dos jogos”. Além do trabalho de 

pesquisa, realizei uma ação de extensão em uma escola do munícipio do Rio de Janeiro 
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parceira do projeto. Apresentei o trabalho na Jornada de Iniciação Cientifica da UFRJ 

em 2012 e 2013.  

No início do ano de 2013 fui convocada para ser professora das séries iniciais 

nos municípios de Belford Roxo e Mesquita, concursos que eu havia feito em 2010. 

Optei por ficar apenas em Belford Roxo para não prejudicar a graduação. Comecei a 

trabalhar em Belford Roxo no dia 06 de março de 2013 tendo que sair do grupo de 

pesquisa, uma vez que os horários não se conciliavam.  

 

As dores e sabores do Magistério 

 

Quando comecei a trabalhar em Belford Roxo enfrentei o desafio da dupla 

jornada entre o trabalho e graduação. O curso de pedagogia era no prédio da faculdade 

de educação que ficava no campus da Urca, então meu trajeto era Caxias, Urca, Belford 

Roxo e Caxias. No mesmo ano eu comecei os estágios obrigatórios onde todas as 

escolas, para cumprir a carga horária, deveriam ser restritas ao município do Rio, a 

exigência da Universidade e os bairros que as escolas selecionadas ficavam tornavam a 

rotina mais intensa, porém, foram às escolhas que havia feito.  

 As duas primeiras semanas como professora regente foram difíceis, no início 

assumi uma turma de 5º ano que havia sido dividida, logo os alunos me achavam a 

professora má que veio separa-los. Além disso, era uma turma com uma distorção 

idade/série muito grande, algo que com o tempo percebi que é comum em Belford 

Roxo. A maioria dos alunos demonstravam grandes dificuldades na leitura e escrita e 

alguns não sabiam ler. Havia forte influência do meio social, a escola está localizada 

entre duas facções rivais e que recebe alunos de ambos os lugares. É morros onde o 

tráfico de drogas e a violência está presente e que participam da vida das crianças, 

alguns alunos relatavam “Tia a hora que eu quiser eu entro para a boca”. 

Aos poucos fui ganhando a confiança de algumas crianças, porém a indisciplina 

e falta de interesse estavam acima. Soma-se a isso a ausência de materiais pedagógicos, 

eu tomei posse em um dia e no outro já estava lecionando, não houve reunião ou 

apresentação da rede. Lembro que entregaram a turma, a lista de chamada e falaram 

para eu perguntar a dirigente de turno se ainda tinha livro do professor. Assumi uma 

turma sem nenhum diagnóstico prévio, material ou qualquer ideia de como começar o 

trabalho.  
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A faculdade te ensina muitas coisas, mas ninguém sabe dizer como é a sala de 

aula, não da para mensurar o chão da escola. Cada uma tem a sua própria realidade, não 

existe receita de bolo. Acreditava que conseguiria fazer tudo que tinha ouvido falar 

tanto no curso normal como no de pedagogia, confesso que tive um choque de realidade 

e por vezes me perguntei se era realmente aquilo que eu queria. As estratégias utilizadas 

foram várias, comecei levando alguns jogos simples de matemática, a turma foi se 

aproximando, mas uma das meninas tinha pegado antipatia a mim pelo fato da amiga ter 

ficado na outra turma. No momento do recreio deixei a minha mochila por alguns 

minutos sozinha e quando voltei percebi que haviam furtado o meu celular, descobriram 

que foi ela que havia pegado, mas como os pais eram envolvidos com o tráfico local 

decidi não dar continuidade à história e acabei comprando outro aparelho.  

Três semanas se passaram, e quando eu e a turma estávamos começando a seguir 

o mesmo caminho fui retirada. Acontece que a evasão escolar em Belford Roxo é 

rotativa e a portaria de matricula para o 5º ano é de 35 alunos, algumas turmas chegam a 

ter 40. A minha turma, de 27, tinha uns 15 frequentes e o outro 5º ano também, as duas 

turmas foram aglutinadas e eu assumi uma turma de educação infantil, 5 anos. 

Voltei de novo ao início de tudo. Comecei a buscar materiais sobre educação 

infantil, recebi muita ajuda e apoio da professora que lecionava para a turma de 4 anos, 

Ana Paula, uma grande amiga que tenho admiração e que aprendi muito ao longo do 

tempo que trabalhamos juntas. Mesmo com os pequenos a violência era muito presente, 

uma aluna chegou a furtar o meu celular, consegui recuperar dessa vez, mas a mesma 

não confessou em nenhum momento e nem demonstrou qualquer sinal de 

arrependimento. Em outra ocasião, vi um aluno quebrar o giz e esmagar ate formar um 

pó, depois enrolou em uma folha de papel simulando ser um papelote de cocaína. 

Indaguei perguntando quem tinha ensinado e o mesmo respondeu que foi o pai que 

ensinou a ele e ao irmão de 6 anos.  

Eu nunca imaginei que crianças, tão pequenas, pudessem ter trajetórias tão 

complexas. Ouvi e vi muitos relatos que até hoje eu não esqueci, certa vez um aluno 

disse “Tia não dormi direito essa noite, a policia entrou lá em casa e apontou o fuzil 

pra cada um, mas como o meu irmão era trabalhador eles não fizeram nada”. As 

brincadeiras eram carregadas da violência que viviam no cotidiano, o lego virava fuzil, 

a massinha pistola e eles sabiam o nome de cada arma que eu, nos meus 26 anos, nunca 

vi na vida.  
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Permaneci durante dois anos na classe de educação infantil, desenvolvia um 

trabalho voltado para a linguagem, oralidade e coordenação motora. Trabalhávamos 

com rotina, jogos, brincadeiras populares, cantiga de roda, teatro, roda de diálogo, 

gênero, receitas e africanidades. Dentro das possibilidades, desenvolvia um trabalho que 

pudesse proporcionar as crianças um real significado da aprendizagem. 

Em 2015 assumi a minha primeira turma de alfabetização, mais uma vez senti a 

ausência do município em trazer formação continuada. Tive o desafio de trabalhar 

novamente com crianças de faixa etária diferentes, com distorção na série/idade e todas 

na mesma sala. Além disso, tinha uma aluna com microcefalia, nos primeiros dias ela 

me agrediu e a adaptação levou algumas semanas. Sem apoio pedagógico ou recursos, 

trabalhei com a turma dentro das possibilidades e encontrei crianças que tornavam a 

jornada mais leve e contribuíam. Realizava um trabalho focado no lúdico e na produção 

textual, a matemática era interativa e todos os dias tinha contação de história. A 

violência não era muito presente na turma, mas externamente convivíamos com os 

tiroteios e as marcas que deixavam. No início era assustador, hoje já não me intimida 

tanto (infelizmente a rotina engessa até o medo). Do ano de 2015 a maior marca é a da 

lágrima, no dia 3 de setembro, uma quinta-feira, fim do turno. Já estávamos indo 

embora, quando, uma mãe entra chorando dizendo que uma criança da escola havia sido 

atropelada. Desespero, choro, revolta e dor. Dói até hoje lembrar e escrever sobre isso. 

Ele estava lá, deitado no chão, agonizando, último suspiro. Idade? 9 anos, estava saindo 

da escola com os irmãos, é um CIEP municipalizado que fica de frente para uma pista, 

não tem nenhuma sinalização que ali é uma escola, nem quebra molas ou sinal de 

trânsito. Tinha lama na rua e a calçada se misturado a ela, na tentativa de fugir das 

poças as crianças andavam no meio fio, veio o carro, todas saltaram para trás, mas o 

Rodrigo para frente, não deu tempo de frear, correr ou gritar. Rodrigo morreu pela 

negligência do poder público, até hoje aguardamos a sinalização no local.  

Eu já perdi gente querida, mas nenhuma morte doeu tanto como a do Rodrigo, as 

crianças vendo e vivenciando. Após o ocorrido trabalhamos o luto, mas foi difícil. Não 

houve nenhum apoio da prefeitura, queríamos tornar o luto mais suave para as crianças, 

mas nós também estávamos em processo de cuidado. Ainda choro a morte do Rodrigo! 

Em 2016 assumia a minha segunda turma de alfabetização, também um segundo 

ano, nesse ano tomava posse na prefeitura de Duque de Caxias, ao qual prestei concurso 

em 2015. Assumi também na ocasião a turma de 2º ano. Já estava um pouco mais 

experiente e contei com uma parceria na escola, a Aline, uma grande amiga, professora 
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e alfabetizadora, fizemos muitas trocas juntas, consegui realizar um trabalho 

interdisciplinar envolvendo ciências, história, geografia, matemática e língua 

portuguesa. Trabalhamos o sistema monetário e fizemos compras de frutas no mercado 

que ficava perto da escola utilizando moedas que foram reunidas pelos próprios alunos, 

fizemos salada de frutas, convidamos uma turma para participar e trocas foram 

realizadas. Trabalhamos a escrita através das cartas e bilhetes que os alunos trocavam 

entre si e comigo. Cada carta revelava um pouco de carinho, ternura e amor para os dias 

que pareciam ser tão difíceis. Nas duas escolas o trabalho foi desenvolvido de forma 

participativa, mesmo diante das mazelas do ensino público. Cada sorriso, abraço, frase e 

fala tornava aquela rotina mais prazerosa. Lembro-me de uma aluna que tornou a tarde 

mais agradável. Assim que eu cheguei à sala de aula ela veio com a mochila, fechada, 

dizendo “tia trouxe um presente pra tu, é um cachorrinho”, logo eu agradeci e disse que 

adorava cachorrinhos de pelúcia e em seguida ela respondeu.“ Não tia, eu trouxe pra tu, 

olha!”, e quando ela abriu a mochila lá estava um filhote de cachorro de verdade, meio 

assustado. Foi um alvoraço só, não tinha como mandar o cachorro ir embora, então 

naquele dia a minha aula tinha um aluno a mais que fez a alegria de todos.   

Entretanto, não foi um ano fácil. Mais uma vez eu tinha o desafio de trabalhar 

com um aluno com necessidade especifica, tanto na turma de Duque de Caxias como 

em Belford Roxo. Na primeira, era o Matheus, transtorno global do desenvolvimento, 

na segunda, era o João, disfunção cronológica de idade, fiquei quase dois meses sendo 

agredida pelo segundo, até os chutes serem trocados por flores e abraços.  

Um dos problemas enfrentados em 2016 foi o atraso de salários nas duas 

prefeituras e que se arrastam até hoje. Esse ano ainda está sendo bem confuso e às vezes 

desanimador. Ainda assim tento manter a serenidade e qualidade no que faço com as 

crianças. Em 2017, trabalhei com uma turma de primeiro ano em Duque de Caxias e 

fazemos um projeto intitulado “Um passeio pelo Nordeste”, várias descobertas da 

influência, história e cultura afro-brasileira e africana. A experiência com o primeiro 

ano foi marcante e cada afeto vira motivação para continuar. Em Belford Roxo, 

trabalhei novamente com o 2º ano, desafiador, metade da turma é retida de anos 

anteriores, tem alunos com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 anos. São muito violentos 

entre si e estão sempre entrando em conflitos. Diminuímos com o trabalho voltado para 

a filosofia africana “Ubuntu” (Eu sou porque nós somos). Apesar das limitações, 

tivemos melhoras e avanços significativos.  
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As dores e sabores do magistério só são possíveis conhecer quando se está no 

chão da escola, tenho quase cinco anos de magistério, sei que tenho muito que aprender, 

mas acredito que já possuo bastante também para ensinar. A vida é feita de trocas!  

 

O que me tornei e os caminhos que sigo. 

 

Durante a graduação eu me envolvi o quanto pude na UFRJ. Conheci a maioria 

das unidades, vivenciei os espaços e fiz grandes trocas.  Além de ter atuado no 

movimento estudantil e no grupo de pesquisa, fui, em 2015, monitora da disciplina 

prática de ensino de séries iniciais, ministrada pela professora Luciene Cerdas, fiquei na 

monitoria durante um ano onde pude ter uma experiência maior da docência e formação 

de professores.  

Defendi a minha monografia em dezembro de 2016, a graduação atrasou por 

conta de duas greves, uma em 2012 e outra em 2015, além disso, precisei de dois 

semestres a mais por conta dos estágios. Minha monografia teve como título História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana: desafios na aplicação da Lei 10639/2003 nas séries 

iniciais do ensino fundamental em uma escola municipal da Baixada Fluminense 

orientada pela professora Doutora Regina Céli Oliveira da Cunha. No mesmo ano de 

2016, apresentei a oficina “Desconstrução e construção de identidades: O ensino de 

história e cultura africana nas séries iniciais” para uma turma de prática de ensino das 

séries iniciais a convite da professora responsável Luciene Cerdas.  

Colei grau em 27 de janeiro de 2017, comecei a pesquisar cursos de pós-

graduação (especialização) e cursos de extensão. Inscrevi-me no curso de extensão 

Ererebá: Princípios e Práticas Afrocentradas na Educação Básica, que teve inicio em 

junho de 2017 e término em agosto com carga horária de 55 horas. Fiz o curso de 

extensão Conversas e Práticas nas Séries Iniciais, ministrado pelo Colégio de Aplicação 

da UFRJ. Apresentei alguns trabalhos no ano de 2017, o primeiro foi no dia 29 de junho 

no II Seminário do LITESCOLA- Letramento Literário: desafios e perspectivas, 

realizado no prédio da PROPGPEC, no Colégio Pedro II. O segundo foi uma 

participação em uma roda de conversa ANYANGO: O Protagonismo da Mulher Negra 

na Educação, realizado pela secretaria Municipal de Educação de Mesquita, no dia 01 

de setembro. O terceiro foi uma comunicação oral intitulada com: “O que fazer? Como 

fazer e para que fazer? Uma análise da formação de professores para a implementação 

da lei 10.639 nos anos iniciais de uma escola na baixada fluminense, apresentado na 
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XIII Semana da educação da UFRJ realizada entre os dias 25 e 29 de setembro. O 

quarto trabalho foi uma oficina também realizada na XIII Semana de Educação da 

UFRJ. Ministrei uma oficina sobre identidades e Abayomi, no Colégio que me formei 

no ensino Médio, Colégio Estadual Alexander Graham Bell, em novembro de 2017. 

Fui aprovada para o mestrado no Programa de Pós Graduação em Educação da 

UFRJ-PPGE, na linha Currículo, Linguagem e Docência, com o orientador Doutor-

Professor Amílcar Araújo Pereira. Com inicio em março de 2018, atualmente estou no 

2º semestre.  

Em janeiro, de 2018, fui convocada para tomar posse como professora dos anos 

iniciais no Município de Mesquita, exonerei Belford Roxo e iniciei no novo município 

em primeiro de março de 2018. Passei a lecionar, tanto em Mesquita, como Duque de 

Caxias, como professora da sala de leitura, uma experiência gratificante que permitiu 

conhecer todos os alunos da escola e me envolver de forma mais enfática na literatura 

infantil. Dessa forma, dividia o tempo entre as duas redes de ensino e o mestrado. 

Participei ainda de uma mesa, como palestrante, do fórum de alfabetização do Rio de 

Janeiro; Roda de conversa sobre alfabetização discursiva; Oficina com o título Yoté: O 

ensino de História e cultura afro-brasileira e africana através do jogo, esses dois últimos 

foram na formação em rede, evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Mesquita. 

Em maio, de 2018, realizei processo seletivo para professor efetivo do Colégio 

Universitário Geraldo Reis COLUNI-UFF, fui aprovada e convocada em agosto de 

2018, empossada no dia 21 do mesmo mês. Por ser dedicação exclusiva, exonerei os 

dois municípios que eu estava trabalhando e atualmente leciono somente no COLUNI-

UFF. 

 

A Trajetória no Pedro II e a relação com a escola de origem. 

 

Durante o programa de residência docente aprendi e refleti sobre a prática 

docente, está em outro espaço e observar outras práticas ajudou a repensar no meu 

próprio fazer pedagógico. Do Colégio Pedro II, destaco a estrutura física e a biblioteca, 

o acervo de livros e qualidade influenciou na organização da sala de leitura das escolas 

que eu estava até agosto de 2018. As oficinas oferecidas pelo PRD foram essenciais 

também para contribuir na minha trajetória enquanto docente, das que participei, 
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destaca-se a oficina de Jongo, Capoeira e Dança do Coco que influenciou diretamente 

em uma das atividades do projeto realizado em minha escola de origem.  

A orientação e trocas de saberes com a Renata, orientadora, ajudaram a repensar 

e estimularam a pesquisa e busca principalmente para uma alfabetização em uma 

perspectiva discursiva, escuta das crianças e nas rodas de diálogo utilizadas como um 

recurso metodológico no projeto. É indissociável, falar da trajetória no Colégio Pedro II 

da escola de origem, durante o tempo que permaneci no PRD, ambos estavam 

interligados, refletir a todo instante sobre a minha prática ajudou/tem ajudado a minha 

formação enquanto docente.  

O projeto. Ah, o projeto! Quantos saberes e trocas!  Foi cansativo estar em duas 

escolas, fazendo curso de extensão e indo ao Pedro II durante a semana e sábados. Se 

foi difícil conciliar isso tudo com pagamento de greve em Caxias, por outro lado, foi 

possível aprender e ensinar com os pequenos. Compartilhar saberes de uma educação 

emancipatória, dialética, por meio do diálogo, que descontrói e constrói. Uma educação 

antirracista, que permite o início de um caminho de conhecimentos sobre as histórias e 

culturas africanas e afro-brasileira que integram as nossas identidades.  

Despeço-me desse projeto, que pelos atravessamentos do cotidiano, greve, 

mudança de prefeitura, mestrado, seleção para o COLUNI, acabaram influenciando em 

uma pausa dessa escrita, talvez seja porque era esse o momento, de rever tudo o que eu 

fiz, o que eu era, e me tornei. De refletir mais uma vez sobre a minha prática, sem 

esquecer, que a formação docente é diária. Todo o dia tem algo novo para aprender.  

Continuo na constante busca de uma educação emancipadora e formação que 

permita a construção do saber. Encerro esse ciclo, com a certeza que o exercício do 

magistério é uma constante troca e que o caminho apenas começou a ser trilhado. Ainda 

há muito a aprender! 

 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me 

adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um 

certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que 

tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de 

práticas com ela coerentes.”   

Paulo Freire 

 


