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RESUMO 

 

ALBUQUERQUE, Regina Lúcia Fernandes  de.  2018.  Práticas  intraescolares  na construção 

de um currículo intercultural na Educação Infantil abrangendo processos identitários 

étnico-raciais. 2018. 59 f. Produto Acadêmico  Final  (Especialização  em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Educação Infantil – Colégio Pedro  II,  Pró-  Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura,  Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 
A pesquisa debate a relação entre interculturalismo (CANDAU, 2008) e currículo escolar através 

de práticas intraescolares com foco nas relações étnico-raciais. Desenvolve-se em uma classe de 

Educação Infantil, grupamento B, com crianças de faixa etária  entre  cinco  e  seis anos de idade, 

na Escola Municipal José Moreira da Silva, integrante da  Rede Municipal do  Rio de Janeiro. A 

partir da compreensão da polissemia  do  termo  multiculturalismo, abrangendo no mesmo 

conceito posturas epistemologicamente distintas (CANEN e  OLIVEIRA, 2002), debatemos a 

polissemia do termo, localizando a corrente  conceitual da  qual partimos: o interculturalismo ou 

multiculturalismo crítico (CANDAU, 2008).  Utilizamos os estudos desenvolvidos por Vera 

Candau (2008) que inter-relacionam interculturalismo e currículo, entendendo o interculturalismo 

enquanto prática de construção de um currículo escolar que parta da e na diferença de identidades 

de gênero, raça, classe (CANDAU, 2008) enquanto força motriz para produção de linhas de fuga 

de currículos monoculturais. Essas diferenças se configuram enquanto pontos de partida para o 

debate de categorias centrais para construção de um currículo intercultural. A pesquisa situa-se 

no  campo  da  pesquisa  qualitativa e sua metodologia apresenta características que se aproximam 

da pesquisa-ação. Os resultados do projeto apontam para a necessidade de ampliação e análise das 

formas de implementação da lei 11.645/08 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da 

História e Cultura Africana e Afrobrasileira e de etnias indígenas. Uma vez que, ainda se verifica 

o tratamento do tema como um apêndice curricular circunscrito em períodos específicos de 

marcos temporais de celebração de datas comemorativas. Os resultados ainda indicam a relação 

dos conceitos de hibridização de McLaren (2000) e de crítica cultural de Boyle-Basse e Gilete 

(1998) como elementos potencializadores na construção de um currículo que se aproxime de 

práticas interculturais. 

Palavras chave: Interculturalidade. Currículo. Práticas intraescolares. Educação infantil. 

Relações étnico-raciais. 



ABSTRACT 

 
ALBUQUERQUE, Regina Lúcia Fernandes de. 2018. Intra-school practices in the 

construction of an intercultural curriculum in Early Childhood Education 

encompassing ethnic-racial identity processes. 2018. 59 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Infantil – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e  Cultura, Programa de 

Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 
The research discusses the relationship between interculturalism (CANDAU, 2008) and 

school curriculum through in-school practices focusing on ethnic-racial relations. It 

develops in a class of Infantile Education, group B, with children of age group between five 

and six years old, in the Municipal School José Moreira da Silva, integral of the Municipal 

Network of Rio de Janeiro. The concept of multiculturalism, which embraces the concept 

of epistemologically distinct postures (CANEN and OLIVEIRA, 2002), discusses the 

polysemy of the term, locating the conceptual chain from which we begin: interculturalism 

or critical multiculturalism (CANDAU, 2008). We use the studies developed by Vera 

Candau (2008) that interrelate interculturalism and curriculum, understanding 

interculturalism as a practice of constructing a school curriculum that departs from and on 

the difference of gender, race and  class  identities  (CANDAU,  2008) as a force for the 

production of escape routes from monocultural curricula. These differences form as starting 

points for the debate of central  categories  for  the construction of an intercultural 

curriculum. The research is located in the field of qualitative research,

 with characteristics of research-action methodology. 

The project results point to the need to expand and  analyze the forms of implementation of 

Law 11.645 / 08, which provides for the compulsory teaching of African and Afro- Brazilian 

History and Culture and cultures of indigenous ethnicities, since there  is still  the treatment 

of the theme as a curricular appendix circumscribed in specific periods of time-bound 

celebrations of commemorative dates. The results also indicate the relationship between Mc 

Laren (2000) hybridization concepts  and the social  anchoring  of the Boyle-Basse and 

Gillette (1998) discourses as potential elements for building a curriculum that approximates 

intercultural practices. 
 

Keywords: Interculturality. Curriculum. Intraschool practices. Infant Education. Ethnic-

racial relations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa situa-se no campo de currículo e interculturalidade, intenciona desenvolver 

um estudo que discuta a relação entre interculturalismo (CANDAU, 2008) e currículo escolar 

através de práticas intraescolares em uma classe de Educação Infantil, grupamento B (crianças 

na faixa etária de 5 anos), na Escola Municipal José Moreira da Silva, integrante da Rede 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tendo como foco as relações étnico-raciais. A partir 

dos apontamentos de Vera Candau (2008) compreende-  se o interculturalismo enquanto prática 

de construção de um currículo  escolar que parta da e na diferença de identidades de gênero, 

raça, classe  (CANDAU,  2008) enquanto força motriz para produção de linhas de fuga de 

currículos monoculturais. Essas diferenças se configuram enquanto pontos de partida para  o  

debate  de  categorias centrais para construção de um currículo intercultural. 

Autores como Canen e Oliveira (2002)  apropriam-se  de categorias  conceituais de 

estudos Norte Americanos, dentro do campo de multiculturalismo crítico,  na  análise de práticas 

em sala de aula que se aproximem desse campo de estudos. Para tanto, as autoras analisam 

práticas em sala de aula sob a perspectiva teórica desses autores, o que fornece um sistema 

didático de análise das etapas de construção da crítica social aos discursos hegemônicos. 

Adotando esse movimento das autoras citadas, o texto discute, utilizando as categorias 

conceituais de crítica cultural (BOYLE-BAISE;  GILLETE,  1998), hibridização (MCLAREN, 

2000) e ancoragem social dos discursos (GRANT; WIECZOREK, 2001), práticas intraescolares 

que se insiram na construção de um currículo  intercultural na classe de Educação Infantil 

analisada. Parte-se do pressuposto que essas práticas intraescolares que se engajam na 

construção de um currículo intercultural não se limitam a abarcar a diferença no currículo, mas 

discutem a produção da diferença enquanto prática social e buscam a equidade na diferença 

através de processos identitários de minorias1. Dessa maneira, a pergunta norteadora da pesquisa 

é: “Como construir práticas intraescolares na Educação Infantil que se aproximem de um 

currículo intercultural abrangendo as dimensões das relações étnico-raciais?” 

A opção metodológica da pesquisa situa-se no campo da pesquisa qualitativa, com 

características que se aproximam da pesquisa-ação. Segundo André (1995, apud PRADO E  

CUNHA, 2007), a pesquisa-ação caracteriza-se  pela elaboração de um plano de ação, a partir 

de objetivos, para uma intervenção, num processo de acompanhamento e relato concomitante 

da ação desejada. Compreende-se, aqui,  esse processo de intervenção como uma interação 

indissociável entre prática e teoria, em que se parte  de um contexto prático, recorre-se a um 

universo de campos teóricos para compreensão desse contexto e retorna-se a esse contexto com 

o intuito de ressignificá-lo através da intervenção. 

                                                      
1 O sentido usado para o termo não identifica minoria enquanto unidade quantitativa, mas os grupos que compõem a 

população que partilham de um lócus marginalizado no cenário social, quando comparados a grupos de alto prestígio 

social. 
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Dessa maneira, o texto da pesquisa constitui-se em três momentos. O primeiro momento do 

texto dedica-se a apresentação da pesquisa, introdução, justificativa, objetivos, metodologia e 

apresentação do referencial teórico. O segundo momento propõe-se a contextualizar o campo da 

pesquisa, descrevendo o contexto da unidade escolar, turmas e agentes institucionais. O terceiro 

momento dedica-se as análises da pesquisa, descrevendo as atividades ministradas em sala de  

aula,  as  narrativas  dos alunos durante as atividades e as intervenções realizadas. 

A conclusão  retoma o movimento de análises da pesquisa e sua articulação com  a teoria 

utilizada, além de apontar possibilidades de desdobramentos para o estudo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O motivador, à princípio, para realização do projeto partiu da identificação de 

reprodução de estereótipos negativos associados à origem étnico-racial dos alunos e de suas 

famílias nas interações entre pares na turma. Nas interações entre as crianças da turma EI 

51, da Escola Municipal José Moreira da Silva, ao longo do ano letivo de 2017, foi possível 

perceber falas que reproduzem estereótipos a determinados grupos sociais, circunscrevendo 

os sujeitos pertencentes a esses grupos em um lugar de desprestígio, de produção de 

estigmas. Por exemplo: expressões como “cabelo duro” foram recorrentemente utilizadas 

para caracterizar alunas com cabelo crespo, a utilização do termo preto/preta  como 

xingamento (“Tia, o João me chamou de preta.”)2ou ainda as  hipóteses das crianças  sobre 

a origem de sua cor e o desejo de modificá-la (“Tia, o Igor é preto porque ele só toma 

Nescau. Eu bebo vitamina. Eu vou ficar  clarinha.”).  Essas  falas  foram reconhecidas como 

um indicativo de uma matriz referencial de perfil estético construído sobre um único 

referencial cultural que valoriza os traços físicos fenotipicamente  brancos: pessoas de pele 

clara, traços finos, cabelos lisos, olhos claros. 

Uma segunda justificativa para a abordagem do tema se faz por engajamento na luta 

pelo acesso dos estudantes aos debates dessa pauta que lhes é assegurado legalmente 

(lei11.645/2008 que institui a obrigatoriedade na Educação Básica do Ensino de História e 

Cultura Africana, Afrobrasileira e de etnias indígenas, substituindo, no texto vigente da 

LDB 9.394/96, a lei 10.639/2003, a partir da implementação da lei 13.415/20173). Faz-se 

necessário ressaltar que mesmo com o marco legal de garantia de acesso à educação para as 

relações étnico raciais a mesma ainda vigora de maneira precária no interior das instituições 

escolares. No caso da escola em que a pesquisa ocorreu essa dificuldade é manifesta pela 

limitação do tema ao mês correspondente à data comemorativa referente ao dia da 

consciência negra (22 de novembro). Atribuindo um período  determinado, em um espaço 

curto de tempo, para a discussão de um tema que se manifesta nas interações cotidianas 

entre sujeitos (tanto alunos, quanto agentes institucionais). No caso da turma em que foi 

realizada a pesquisa, essas interações, inclusive, reproduzem discursos com estereótipos 

sobre a origem étnico racial dos alunos. 

 

 

                                                      
2 Os nomes de estudantes utilizados são fictícios considerando a preservação da identidade dos educandos. 
3 A lei 13415/2017, conhecida como "Reforma do Ensino Médio" reformulou a redação da LDB no que tange a inclusão 

no artigo 26 do ensino obrigatório de História e Cultura Africana e Afro-brasileira (lei 10639/03). O artigo passou a 

vigorar mantendo a redação da lei 11645/08 que garante a inclusão do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena. O parágrafo primeiro da lei 11645/08 garante a inclusão currícular da História e Cultura Africana. 
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Reconhece-se que, ainda que o tema não tenha partido como um interesse direto da 

turma, é necessário assumir o compromisso social de fazer esse debate com os alunos. Uma 

vez que, foi identificado nas relações entre as crianças reproduções de discursos do mundo 

adulto em relação a organização dos grupos sociais. Aferindo baixo prestígio aos grupos 

com fenótipos característicos da população negra, lhes colocando em posições de 

desvantagem em relação a outros grupos sociais. Considerando uma concepção de currículo 

e de escolarização que busque a promoção da equidade, se faz  necessário  abordar  

temáticas  presentes nas raízes da estratificação social reproduzidas nos fazeres cotidianos. 

O racismo é estrutural, está presente na escola porque está presente em nossa organização 

social, presente em nós. E na medida em que falo sobre meu (nosso) racismo tomo 

consciência dele e tomando consciência dele é possível construir práticas mais horizontais 

no cotidiano.  

A produção de estigmas a grupos sociais minoritários também é estrutural, uma vez  

que  as relações de interações entre os grupos passam a ter como referência matrizes 

monoculturais ou matrizes muito próximas em relação aos grupos nelas representados. É 

preciso  um  fazer cotidiano no espaço escolar que favoreça um salto qualitativo quanto a 

vivências de construção positiva em relação aos grupos sociais (e sua produção  cultural) 

que estão circunscritos a um espaço potencial de produção de estigmas. Logo, justifica-se a 

construção de práticas que abarquem a interculturalidade, evitando o monoculturalismo e 

as limitações provocadas  por  um olhar único frente ao outro e às questões do cotidiano. 

Constitui-se como um movimento contrahegemônico antagonizando com movimentos que 

produzem um cenário de reprodução de estigmas a grupos sociais marginalizados.  Essa  

proposta  relaciona-se  com os eixos norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil (1998), que se reportam aos princípios éticos da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade, aos princípios políticos dos direitos e deveres de 

cidadania,  do exercício  da criticidade e do respeito à ordem democrática e aos princípios 

estéticos da sensibilidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais (DCNEI, 

1998). 

A construção de um currículo intercultural se orienta por práticas intraescolares num 

movimento pela construção de um currículo que não apenas abarca a diferença, mas que 

parte da e na diferença enquanto instrumento de construção de pedagogias, de olhares 

contrahegemônicos sobre o currículo, compreendendo a construção da diferença como 

prática social (CANEN; OLIVEIRA, 2002) e buscando a
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equidade na diferença através da transformação social. Dessa maneira, se fazem 

necessárias práticas intraescolares que apresentem temáticas identitárias inseridas em uma 

agenda político-social que tem por finalidade o empoderamento de minorias para 

transformação social4. Objetivando construir práticas inseridas em uma concepção 

curricular que abarque olhares sob lentes multifocais incidindo sobre identidades plurais, 

transitórias e não fixas (CANDAU, 2008), que apresentam enquanto agente unificador o 

fato de serem produzidas  enquanto  diferença  por práticas  sociais que definem os grupos 

com menor poder de garantia de acesso a direitos sociais, as chamadas minorias. 

Nesse sentido, propõe-se a análise de práticas intraescolares na turma de 

Educação Infantil, EI 51, da Escola Municipal José Moreira da  Silva,  unidade  que integra 

a Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro,  que se  inserem na construção de um 

currículo intercultural com foco nos processos identitários das relações étnico- raciais. As 

práticas intraescolares que se inserem na construção de um currículo multicultural vêm 

sendo fomentadas por políticas públicas no campo da educação5. Em específico em relação 

às questões de relações étnico-raciais, vigora nacionalmente a lei 11.645/08 que institui a 

obrigatoriedade na Educação Básica do Ensino de História e Cultura Africana e 

Afrobrasileira, assim como educação para a diversidade de etnias indígenas, substituindo 

a lei 10.639/03 a partir da implementação  da lei 13.415/17. 

 A seguir, apresentam-se os objetivos e os pressupostos teóricos que compõem a 

   estrutura do estudo a ser desenvolvido. 
 

                                                      
4 Entendemos por transformação social a própria maneira como a diferença é construída enquanto prática 

social. Sendo a diferença construída mediante a um referencial dominante que produz alguns grupos com 

maior prestígio social do que outros. 

 
5 Considerando a polissemia que abarca o termo multiculturalismo e sua diversidade de usos, incluindo 

sua apropriação por linhas epistemológicas conflitantes (CANEN e OLIVEIRA, 2002), optou-se por 

usar o termo multiculturalismo em relação às políticas públicas citadas por considerá-lo genericamente 

mais abrangente. A perspectiva intercultural (CANDAU, 2008) na qual o estudo se situa será melhor 

abordada no tópico 4 “Considerações Teóricas”. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais 
 

- Construir práticas intraescolares que se aproximem de uma concepção curricular 

intercultural quanto às relações étnico-raciais; 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

-Explorar a literatura infantil com protagonistas negras e que se apropriam de sua 

identidade racial; 

- Valorizar a estética da população africana e afro-brasileira,  em específico, a estética  

dos cabelos crespos; 

- Debater com a turma e com os responsáveis em uma oficina porque personagens do  

universo infantil (personagens de contos de fadas clássicos, desenhos, protagonistas de 

histórias infantis) são majoritariamente representados com cabelos lisos. “Será que existem 

príncipes e princesas de outro jeito?”; 

- Reconhecer elementos da paisagem natural em África, como o Rio Níger, animais das 

savanas da África do Sul e alguns elementos da cultura ioruba (bonecas Abayomi  e contos 

iorubá). 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A proposta de construção de um currículo multicultural exige conceituar 

multiculturalismo e situar epistemologicamente a linha conceitual na qual o texto aqui 

proposto se situa. Ampla bibliografia no campo (CANEN, 1999, 2000, 2001; CANDAU, 

2008) aponta para a existência da polissemia em torno do termo multiculturalismo, 

englobando posturas conceituais conflitantes.  Canen  e  Oliveira (2002) identificam duas 

linhas conceituais gerais de multiculturalismo. As autoras definem como multiculturalismo 

liberal ou de relações humanas a linha que defende a valorização da diversidade cultural,  

contudo apenas aumentando o  leque de diversidade  a ser apresentado no currículo. Sendo, 

muitas vezes,  apresentado  de maneira folclorizada, descontextualizada do cenário social 

que produz dado grupo como diferente. Não promovendo um debate sério sobre formas de 

inserção social para esses grupos ou identificando processos de unidade identitária entre 

pares para fortalecer seu poder de reivindicação de pautas. Para as autoras, em oposição ao 

multiculturalismo liberal, estaria a perspectiva intercultural crítica. A perspectiva 

intercultural crítica situa a diferença levando em consideração o contexto social que produz 

essa diferença em  sociedades  desiguais.  Logo, seu objetivo não é ser um adendo ao 

currículo regular, mas adotar uma postura teórico-crítica em direção a transformação social 

(CANEN E OLIVEIRA, 2002). 

Já Candau (2008) identifica três tipologias dentro do conceito de multiculturalismo: 

assimilacionista, diferencialista e interculturalismo. O multiculturalismo assimilacionista se 

insere no movimento de assimilar os grupos marginalizados à cultura hegemônica, sem 

perspectiva de alteração da estrutura social. 

 

Não se mexe na matriz da sociedade, procura-se assimilar os grupos 

marginalizados e discriminados aos valores, mentalidades, 

conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No 

caso da educação, promove-se uma política de universalização da 

escolarização, todos são chamados a participar do sistema escolar, mas 

sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente em sua 

dinâmica (CANDAU, 2008, p. 50). 

 

Em linhas gerais, a terminologia multiculturalismo assimilacionista de Candau 

(2008) se aproxima conceitualmente do multiculturalismo liberal  ou  de  relações  pessoais 

definido por Canen e Oliveira (2002). 

Candau (2008) avança em definir outra tipologia de multiculturalismo: o 

multiculturalismo diferencialista, ou monoculturalismo plural. Nessa perspectiva, a 
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ênfase no reconhecimento da diferença garante a expressão das diferentes identidades 

culturais. Caminha no sentido oposto ao multiculturalismo assimilacionista. Se no primeiro 

a questão  se centrava  na  assimilação para  imersão nos valores hegemônicos,  no segundo 

a ênfase na diferença é ressaltada como caminho para reconhecimento da identidade, a 

assimilação é entendida enquanto silenciamento. Contudo, Candau (2008) aponta que 

algumas linhas da perspectiva multicultural diferencialista tendem a apresentar uma leitura 

estática e essencialista da formação das identidades culturais, promovendo ações de 

fortalecimento de grupos através de um elo de unidade, mas estimulando seu isolamento 

como grupo, não considerando positivas relações de interculturalidade. 

 

É então enfatizado o acesso a direitos sociais e econômicos e, ao 

mesmo tempo, é privilegiada a formação de comunidades culturais 

homogêneas com suas próprias organizações –bairros, escolas, igrejas, 

clubes, associações, etc. Na prática, em muitas sociedades atuais 

terminou-se por favorecer a criação de verdadeiros apartheids 

socioculturais. (CANDAU, 2008) 

 

A busca por uma cultura pura fundamenta a perspectiva multicultural diferencialista, 

contudo a concepção de pureza cultural é absolutamente questionável. Culturas passam por 

processos de ressignificação ao longo de sua história, sendo reelaboradas e reconstruídas, 

não são fixas e estáticas. Elaborar os processos culturais dessa maneira traz consigo o risco 

de romantização  idílica de um  modús operanti de ser e se relacionar com o mundo. 

A terceira tipologia identificada por Candau (2008) é o do multiculturalismo crítico, 

também conceituado por Canen e Oliveira (2002) como a perspectiva  que  entende que o 

multiculturalismo deve ser situado a partir de uma agenda político-social  de transformação 

social (CANDAU, 2008), uma vez que entende a construção da diferença enquanto prática 

social. Candau (2008), também afirma o caráter intercultural dessa perspectiva, entendendo 

de maneira positiva as relações de troca entre diferentes grupos sociais. 

 

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação 

para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes 

grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, 

que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os 

diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de 

favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças 

sejam dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está 

orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, 
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que articule políticas de igualdade com políticas de identidade 

(CANDAU, 2008, p 52). 

 

As análises sobre práticas intraescolares que se insiram na construção de um 

currículo intercultural, com foco nas relações étnico-raciais, na classe de Educação  Infantil 

selecionada, situam-se a partir da perspectiva intercultural crítica. Buscando identificar 

experiências curriculares que articulem processos identitários à construção de relações mais 

equitativas na sociedade. 

Dessa maneira, para análise das práticas intraescolares  nas  atividades propostas na 

classe de educação infantil selecionada, nos utilizaremos dos conceitos de crítica cultural 

(BOYLE-BAISE; GILLETE, 1998), hibridização (MCLAREN, 2000) e ancoragem social 

dos discursos (GRANT; WIECZOREK, 2000). Esses conceitos aparecem na literatura do 

campo como categorias conceituais de análise para ações pedagógicas na construção de um 

currículo intercultural. Boyle-Baise e Gillete (1998), referem-se a crítica cultural como o 

processo de análise de discursos presentes na sociedade que constroem a diferença e 

subjugam determinados grupos. O momento de crítica cultural possibilita um espaço para 

que os sujeitos reflitam sobre suas identidades   e que interajam com as identidades de seus 

pares. Ou,  ainda,  que  tenham contato com construções sociais de outras culturas debatidas 

no espaço escolar. Para isso, é fundamental que os sujeitos tenham voz ativa nesse processo,  

elaborando  pela oralidade e pela construção das propostas durante a aula seus 

posicionamentos, gerando conhecimentos a partir de análises distintas, tomando como 

referência a construção da diferença como prática social. A hibridização  (MCLAREN, 

2000)  é um elemento fundamental para possibilitar um espaço de trocas interculturais. 

McLaren (2002) define hibridização sendo a possibilidade de cruzamento de fronteiras, 

reinterpretando culturas, incorporando múltiplos discursos, superando congelamentos 

identitários e preconceitos. Já a ancoragem social dos discursos  (GRANT; WIECZOREK, 

2000) caracteriza-se pelo momento em que relações são estabelecidas entre discursos 

políticos, sociológicos, culturais com a leitura das práticas  sociais.  Há  um alargamento 

das referências para compreensão de relações entre interculturalidade e poder (CANEN; 

OLIVEIRA, 2002). Esses três momentos convivem de maneira circular no processo do fazer 

pedagógico intercultural. 

As categorias conceituais de Boyle-Baise e Gillete (1998), Mclaren (2000; 2002)  e 

Grant e Wieczorek (2000) serão utilizadas nas análises das aulas ministradas na classe de 

Educação Infantil  EI 51, que se inserem no movimento de construção de um
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 currículo intercultural com foco nas relações étnico-raciais. A partir das questões  de fundo 

abarcando a apresentação da temática, o problema a ser  investigado, os objetivos do estudo e as 

concepções teóricas que o fundamentam, traçamos, a seguir,  a  metodologia de pesquisa a ser 

empreendida no desenvolvimento das análises. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000) apontam que as análises das  publicações 

científicas na década de 1980 caracterizam a abordagem qualitativa em oposição a 

abordagem positivista, antagonizando com a concepção que apreende a pesquisa científica 

como um retrato da realidade, com pretensa neutralidade e  que defende uma única visão de 

conhecimento. Brandão (2010) é uma das autoras que se inserem nesse movimento de crítica 

a produção científica com excessiva objetificação e cristalização dos resultados obtidos no 

processo de pesquisa. A autora investe na concepção de verdade enquanto processo, no 

sentido de flexibilizar os resultados obtidos durante um processo de pesquisa, uma vez que 

os mesmos se dão a partir das interpretações do pesquisador. Nesse sentido, Prado e Cunha 

(2007), contribuem ao apontar a pesquisa como conhecimento produzido na cultura, em seu 

tempo histórico, com mútuas interferências entre sujeito/objeto/fenômeno/situação que 

produzem significados orientando o sentido da ação humana. 

Os estudos desenvolvidos no PRD do Colégio Pedro II têm como característica a 

articulação entre as atividades no  Colégio  Pedro II,  as quais consistem  na participação de 

120 horas no cotidiano de uma turma de Educação Infantil e a aplicabilidade de um projeto 

na instituição de origem do residente do programa. Considerando essa característica 

particular, muitos  residentes  adotam  como  metodologia  de pesquisa  para 

desenvolvimento  dos Produtos Finais Acadêmicos (PAF)  a pesquisa qualitativa com 

aproximações metodológicas de tipologias de pesquisas no/do/com o cotidiano e da 

pesquisa ação. Dessa maneira, nos inserimos no campo da pesquisa qualitativa, com 

metodologia com características que se aproximam da pesquisa ação. A pesquisa-ação é  

caracterizada  pela  construção de um plano de ação, com objetivos claros, com vistas a uma 

intervenção, em um processo de acompanhamento e relato concomitante da ação desejada  

(André,  1995, apud Prado e Cunha, 2007). Considerando que no contexto de pesquisa 

proposto foi identificada uma situação no grupo, a partir da qual estruturou-se um plano de 

intervenção, que foi acompanhado e reconstruído ao longo de seu processo de prática, a 

partir do retorno dos sujeitos que construíram conjuntamente as vivências em sala de aula, 

a pesquisa desenvolvida na/com a turma EI 51 apresenta características da pesquisa-ação. 

A pesquisa desenvolvida é composta por  três  grupamentos de atividades6 com 

perspectiva curricular intercultural, foco em temática de  educação para as relações étnico-

raciais, na turma de Educação Infantil EI 51, com crianças na faixa etária de cinco anos, na 

                                                      
6 As atividades propostas foram divididas em três grupos macro para fins de apresentação. A saber: rodas 

de leitura, atividades entre pares na turma e atividades integradas com responsáveis e outros profissionais 

da unidade. 
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Escola Municipal José Moreira da Silva, que é a escola e a turma de atuação da residente. 

Minayo (2010) compreende que o objeto das Ciências Sociais  é  sempre  histórico, 

dado a sua existência em um determinado tempo e contexto social, o que lhe afere as 

características de provisoriedade, dinamismo e especificidade. Dotado de consciência 

histórica, o objeto se constrói a partir dos elementos que as relações sociais entre os sujeitos 

daquele dado espaço-tempo lhe conferem,  havendo  uma  identidade entre sujeito e objeto. 

Dessa maneira, a autora entende a pesquisa como espaço de vinculação do pensamento e da 

ação, movida  por  uma  pergunta-problema,  orientada por uma metodologia, à luz de 

teorias, proposições e conceitos. A partir da exposição inicial de Minayo (2010) podemos 

aferir que pensar a produção da pesquisa enquanto fomentadora de uma consciência que só 

se torna de fato reflexiva ao articular-se com o empírico tem como pressuposto o 

engajamento do intelectual com seu objeto de estudo. Além disso, essa concepção exige 

certa porosidade do pesquisador ao permitir ser permeado pelos desafios de seu objeto e, de 

acordo com os caminhos que estes desafios  mobilizam, permitir a inflexão do olhar sobre 

o objeto mesmo que este movimento signifique desconstruir  hipóteses iniciais. Chauí, ao 

analisar o pensamento de Sartre sobre a implicação do pesquisador no mundo afirmando 

que o sujeito não está no mundo, mas é do e com o mundo, (CHAUÍ, 1990) demonstra a  

real implicação do ser com a realidade. Somos do mundo e não estamos no mundo na medida 

em que ao intervir no meio, ao tomar consciência de algo que altera os processos internos 

do sujeito, promove-se uma  reconstrução  das  bases materiais e subjetivas das condições 

de sobrevivência, promovendo  uma releitura do mundo. 

Velho (1978) aponta a existência de duas correntes que defendem metodologias 

diferenciadas quanto ao nível de aproximação ou distanciamento do fenômeno a ser 

estudado em pesquisas qualitativas antropológicas. A primeira corrente defende a 

necessidade de um distanciamento mínimo do objeto de pesquisa que garantiria ao 

pesquisador maiores condições de objetividade na análise do fenômeno. Assim, o 

pesquisador seria envolvido em uma esfera de neutralidade, evitando envolvimentos no qual 

seu olhar possa deturpar a análise dos fenômenos. Velho (1978) indica que essa primeira 

corrente valoriza mais a utilização de métodos quantitativos. A  segunda  corrente tem a 

necessidade de um contato direto, de uma  experiência  razoavelmente  longa para 

compreender os aspectos culturais de uma sociedade ou grupo. Dessa maneira, apresenta 

maior identificação com os métodos qualitativos de pesquisa, utilizando instrumentos como 

a entrevista aberta, semiestruturada, a observação participante, entre outros. Ambas as 

correntes inspiram cuidados em suas premissas. 

Velho (1978) utiliza-se dos estudos de Matta (1974) e Becker (1977) para 

fundamentar que existe um envolvimento inevitável do pesquisador com seu objeto de 

estudo e que as análises sobre o fenômeno também carregam o olhar do pesquisador. Dessa 

maneira, a corrente metodológica  que defende  o distanciamento  do pesquisador do objeto 
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de pesquisa na busca por uma neutralidade no processo de produção científica inspira 

cuidados, considerando a inevitável interferência do olhar do pesquisador nas análises 

empreendidas. O autor aponta, ainda, para a diferenciação  entre distância social  e 

psicológica, afirmando que é difícil determinar se  dois indivíduos são mais próximos por 

pertencerem a mesma sociedade ou por terem afinidades de preferências e gostos, contudo 

pertencendo a sociedades diferentes. Assim, experiências próximas em algum nível e 

afinidades podem ser partilhadas independente dos atores conviverem numa mesma 

sociedade. Se tomarmos o exemplo de pesquisas  em  educação  desenvolvidas  por 

educadores, mesmo que os pesquisadores não lecionem nos espaços pesquisados, partilham 

de experiências no campo da educação que podem apresentar pontos de aproximação. Em 

última instância, Velho (1978) ressalta o  que  chama  de “artificialismo” de fronteiras e 

limites entre sociedades e culturas. Nesse sentido, Velho (op cit) aponta que a realidade- 

seja um fenômeno próximo do pesquisador ou mais distante do universo de relações do 

mesmo- é percebida por determinado ponto de vista interpretativo daquele que analisa o 

fenômeno. Desconsiderando, assim, qualquer relação de neutralidade nas análises sobre o 

objeto pesquisado. 

A segunda linha metodológica, também inspira cuidados. Se as pesquisas 

qualitativas com metodologias de observação participante, entrevistas abertas ou 

semiestruturadas, por um lado proporcionam uma experiência razoavelmente longa para 

compreensão dos aspectos culturais de uma sociedade ou grupo, por outro lado exigem  um 

distanciamento do objeto para produção de análises que se aproximem de uma dimensão 

factual. Observar fenômenos familiares, para Velho (1978), requer  um exercício de 

relativização, de aproximação e distanciamento, tornando possível a compreensão sobre a 

lógica das relações dos fenômenos observados. 

As pesquisas desenvolvidas no Programa de Residência Docente do  Colégio Pedro 

II (PRD) exigem esse movimento de relativização apontado por Velho (1978), 

considerando a relação de proximidade dos pesquisadores com seu objeto de estudo, uma 

vez que seu objeto de pesquisa são as próprias turmas nas quais lecionam. Contudo, estudos 

que  apresentam uma relação muito próxima entre o fenômeno observado e a  condição 

profissional do pesquisador são recorrentes no campo da produção acadêmica. Em o 

“Desafio da  Proximidade”, Velho e Kuschnir (2003) apontam para a recorrência de 

produção de  pesquisa  em campos da rede de relações do pesquisador. O autor aponta que  

 

 

esse  tipo  de relação pode apresentar vantagens, uma vez que a investigação de     

fenômenos contemporâneos, com significados produzidos partilhados por outros 

pesquisadores do campo, traz a possibilidade de diálogos mais intensos com outros estudos 

contemporâneos. 
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Nesse quesito Prado e Cunha (2007) contribuem com a adesão ao paradigma da 

complexidade de Maldonado (1990 apud PRADO; CUNHA, 2007). No paradigma da 

complexidade o sujeito constrói e reconstrói o conhecimento que é ao mesmo tempo externo 

e interno, considerando a sua própria experiência de interação com o objeto e com a 

realidade. O paradigma da complexidade assume que o pensamento é relacional, quebrando 

o pressuposto de linearidade da ciência e da produção científica. Dessa maneira,  se  o sujeito 

produz conhecimento ao se imbricar no processo de pesquisa o próprio sujeito e sua 

dimensão interna não podem ser anulados desse processo, portanto o pesquisador também 

constrói conhecimento na experiência da pesquisa, afetando e sendo afetado. 

Para fins didáticos produziu-se o esquema gráfico da pesquisa visando a melhor 

compreensão  sobre o movimento empreendido neste trabalho. 
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Figura 1 - Esquema gráfico da pesquisa elaborado pela autora. 

 

 

 
 

 
Fonte: A autora.
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6 A ESCOLA: CARACTERÍSTICAS E CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A 

PESQUISA. 

 

A escola pertence a Rede Municipal de Educação do Rio  de Janeiro e localiza- se 

no Morro da Mangueira, sendo a única  escola que abrange da Educação Infantil até  o  3° 

ano do Ensino Fundamental na localidade, as demais instituições educacionais são Espaços 

de Desenvolvimento Infantil (EDI) e creches. A instituição, como dito anteriormente, 

atende classes da Educação infantil até o 3° ano do Ensino Fundamental, realizando 

atendimento no turno matutino e vespertino.  No  turno  matutino  são atendidas: 1 classe de 

Educação Infantil, grupo B, com crianças de cinco  anos, uma  classe de 1° ano, uma classe 

de 2° ano e uma classe de 3° ano. No turno vespertino são atendidas: uma classe de Educação 

infantil, grupamento A,  com  crianças  de  quatro anos, uma classe de 1° ano, uma classe 

de 2° ano e uma classe de 3° ano. Cada classe possui um docente regente de turma. Entre as 

docentes, apenas a da classe de Educação Infantil, grupamento A, com crianças de quatro 

anos, possui matrícula de PEI (Professor de Educação Infantil), as demais  docentes,  

exclusivamente mulheres,  possuem  função de PII (professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental). 

A turma de Educação Infantil, grupamento  B, EI 51, possui vinte e oito alunos, 

contando com um aluno com laudo de autismo. Além do acompanhamento da docente 

regente, a turma possui dois tempos de Educação Física semanais e um tempo semanal de 

Sala de Leitura. Havia, também, um tempo semanal da disciplina de Artes, contudo houve 

uma grande parte do ano letivo sem o atendimento dessa disciplina devido a ausência de 

docente. Os tempos de Artes concentraram-se nos dois meses de início do ano letivo e nos 

dois meses finais do mesmo. Dessa maneira, considera-se que havia atendimento regular de 

outros docentes na turma por três tempos semanais. O  restante  do tempo de permanência 

no ambiente escolar se dava com a docente regente da turma. 

Dispostos no espaço escolar encontram-se: quatro salas de aula, uma sala de leitura, 

o refeitório, a secretaria (espaço em que funciona a secretaria e a direção da  escola).  Na 

sala da secretaria, há uma placa de ferro  onde se lê “Sala dos Professores”, contudo a sala 

é utilizada para trabalho da secretaria e da  direção  escolar,  não  sendo destinada para uso 

dos professores. O espaço externo da escola é  bem  reduzido  e oferece pouca segurança 

para as crianças atendidas, considerando que há desnivelamento do piso e área sem 

cobertura de piso, circundada com terra e pedras. Há uma pequena quadra que é utilizada 

para as aulas de Educação Física, contudo na lateral e extremidades do espaço  



28 
 

 

em que se localiza a quadra há uma elevação, o princípio de um morro. O morro é de terra 

batida, circundado por raízes de árvores, pedras e buracos. Além do espaço externo da 

quadra, há o espaço externo na  lateral do  refeitório que tem a configuração espacial  de um 

corredor. Esse espaço é utilizado para recreação após o almoço das crianças. Totalizam os 

espaços externos da instituição a entrada da escola, espaço muito reduzido entre o portão e 

o corredor das salas. Patrícia Corsino (2006) aponta que os critérios de qualidade para a 

oferta da Educação Infantil se estendem  desde  as  políticas  públicas para a infância até às 

condições físicas dos espaços e equipamentos para oferta da Educação Infantil. 

Considerando que o espaço da instituição escolar, sobretudo, os espaços não cobertos da 

escola (quadra, espaço utilizado para recreação e espaço externo) não apresentam 

condições que garantam a segurança física das crianças –ausência de piso apropriado para 

que as crianças brinquem livremente, ausência de nivelamento  do  terreno e ausência de 

um espaço maior para o brincar, para realização de movimentos amplos- fica comprometida 

a qualidade de atendimento para as crianças se desenvolverem de maneira plena. 

A direção escolar, composta pela diretora geral e por uma diretora  adjunta,  atua na 

escola desde a fundação da instituição, há 30 anos. As docentes, contudo, não apresentam 

grande período de atuação na escola. Atualmente a docente com mais tempo na instituição 

conta com quatro anos de permanência na unidade. Apesar disso, majoritariamente, as 

docentes já apresentam experiências na rede Municipal do Rio de Janeiro anteriores a sua 

atuação nesta escola.  Todas as professoras apresentam jornada  de trabalho igual ou superior 

a 40 horas, havendo docentes que atuam em outras redes e quatro das docentes trabalham 

na escola nos dois períodos. Os professores das aulas de disciplinas  específicas,  função  PI,  

também se inserem nessa caracterização, tendo experiências  anteriores  na  Rede  Municipal 

do Rio de Janeiro em outras unidades ou atuando em outras redes. 

Os espaços-tempos utilizados para estudos coletivos são raros na escola, 

considerando a própria estrutura do calendário letivo do ano de 2017  pela  Rede Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro. Até o mês de setembro contamos com três Centros de 

Estudos (dias em que não há atendimento escolar e a equipe de gestão e docentes organizam 

as atividades a serem desenvolvidas  na  escola).  Esses  momentos são direcionados pela 

coordenação  e equipe de gestão. Após apresentação  das temáticas  a serem trabalhadas 

dentro daquele bimestre (sempre orientadas pelo marco temporal de datas comemorativas) 

é aberta a palavra para as docentes do grupo que queiram se 
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colocar. Os demais momentos de planejamento estão vinculados ao tempo de aula dos 

docentes PI, não havendo atendimento do PI a professora PII da turma fica com  a mesma.  

Uma  outra dificuldade também encontrada para a realização do planejamento é a ausência  

da Sala de Professores. Os professores podem utilizar como espaço para planejamento a 

Sala de Leitura, contudo a mesma possui dimensão física extremamente reduzida, 

disputando espaço  entre mesas com  computadores, estantes, máquina de xerox e cadeiras, 

além de na Sala de Leitura haver atendimento de reforço para os alunos do Ensino 

Fundamental. 

A estruturação pedagógica da escola tem como norteador as temáticas apresentadas 

bimestralmente pela coordenação  escolar,  além  das  orientações curriculares da rede para 

cada ano de ensino. Como  apontado  anteriormente,  as temáticas norteadoras do trabalho 

apresentadas pela coordenação têm como estrutura os marcos temporais das datas 

comemorativas no período em que o bimestre ocorre. Há algum espaço de mediação entre 

as temáticas propostas pela coordenação e o que a docente da turma vê como temas 

necessários para debate com o grupo, tanto pela turma apresentar interesse por um tema 

específico, quanto pela docente reconhecer que nas interações  no  grupo  há  questões a 

serem abordadas. Contudo, essa mediação se dá na medida em que esses temas sejam 

trabalhados adicionados aos que já foram estruturados pela coordenação escolar para aquele 

período,  considerando  os marcos comemorativos do calendário. Quando foi debatido com 

a coordenação que a turma apresentava falas recorrentes de reprodução de expressões 

estereotipadas em relação  a  pertencimento  racial - expressões como “cabelo duro”, a 

utilização do termo preto como xingamento ou ainda as hipóteses sobre a origem de sua cor 

pelas crianças e o desejo de modificá-la -, a coordenação concordou com a necessidade do 

trabalho com o tema, mas solicitou que o mesmo fosse realizado em novembro. 

Na construção das relações cotidianas o fazer pedagógico aproxima-se da concepção 

teórico-metodológica da pedagogia transmissiva (FORMOSINHO, 2007), centrada na 

seleção unidimensional dos conteúdos a serem lecionados com modos e 
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tempos para sua apresentação delimitados, as crianças são pensadas como seres a espera de 

participação, sem voz ativa no processo. Essa concepção se centra no controle das práticas 

de ensino-aprendizagem, desde os modos e espaços de transmissão, até as possibilidades de 

elaboração de hipóteses das crianças sobre as informações novas e as que já possuem. 

Contudo, podemos tomar como hipótese que a adoção dessa concepção possa estar 

relacionada à práticas de responsabilização sobre o desempenho dos sujeitos escolares 

orientadas pela rede (bonificação às escolas que atingem metas nas avaliações externas, 

hierarquização das escolas da rede a partir do desempenho dos educandos e do fluxo escolar 

nas avaliações, reuniões em que a gestão relata falas que se orientam no sentido de 

pressionar as turmas de 3° ano em relação ao quantitativo de aprovação reduzindo a 

quantidade de estudantes com conceito I). 

Formosinho (2007) aponta para uma incongruência entre a produção acadêmica  de 

autores do final do século XIX e do século XX sobre a concepção pedagógica que  toma as 

crianças como sujeitos de saberes, sujeitos de direitos, que agem ativamente no mundo - 

ressignificando-o a partir de suas interações com o espaço, com os adultos, com outras 

crianças, produzindo hipóteses sobre a realidade que se aproximam de um fazer pedagógico 

participativo- com a dimensão prática dos  fazeres  escolares,  produzindo uma distância 

entre as propostas e a realidade pedagógica experenciada por crianças e adultos. 

Silva (1999) caracteriza o currículo como uma seleção de conteúdos percebidos 

como necessários para formação de indivíduos capazes de desempenhar o papel  social que 

lhes é imputado. O autor, aponta que a adoção da concepção  taylorista de Bobbit    em “The 

Curriculum” conquistou maior influência no currículo enquanto campo de estudos do que a 

concepção de Dewey em “The child  and  the  curriculum”, publicado  em 1902, que versava 

mais sobre democracia, sobre participação dos educandos e suas experiências, opondo-se à 

concepção de Bobbit que entendia o funcionamento de uma escola como a de qualquer 

empresa. Dessa maneira, podemos inferir que a trajetória da práxis educativa docente ligada 

à pedagogia transmissiva apresenta raízes históricas ligadas a concepções sobre o que a 

escola deve ensinar para formar  sujeitos  que detenham determinados conhecimentos para 

executar determinadas tarefas  de  acordo com a função que ocupa. 

A concepção pedagógica que vigora na  Escola Municipal José Moreira da  Silva se 

aproxima da concepção de pedagogia transmissiva, com práticas escolares voltadas para 

ministrar determinados conteúdos, a partir de dados objetivos e averiguar a 
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aproximação ou distanciamento desses objetivos através de avaliações escritas nos  moldes 

das avaliações padronizadas da rede (Prova Rio) ou padronizadas nacionalmente (Provinha 

Brasil). Essa afirmação pode ser justificada pelas falas em Conselhos de Classe priorizando 

o debate sobre desempenho e estratégias institucionais para elevação de desempenho dos 

alunos. Em relação a Educação Infantil, as falas em Conselhos de Classe e as falas da gestão 

em contatos mais particulares apontavam para  uma  expectativa de início ou preparação do 

processo de alfabetização formal dos alunos. As práticas da turma que eram elogiadas 

estavam sempre ligadas ao processo gráfico e a aproximação ou distanciamento do processo 

de escrita inicial dos alunos ao processo de escrita formal. Nesse sentido, a gestão escolar 

sugeriu em fala no 1° Conselho de Classe que as atividades ministradas fossem através de 

exercícios gráficos em  que  os estudantes repitam o símbolo gráfico de letras e números 

para que não cheguem  “zerados” no 1° ano. Essa fala transparece grande valorização do 

processo gráfico pela gestão da escola. Sobre essa concepção da Educação Infantil como 

preparação para o Ensino Fundamental, Maria Fernanda Rezende Nunes sentencia: 

 

As instituições de Educação Infantil – tanto as creches quanto as pré- 

escolas – devem assumir o desafio de superar a função de guarda e 

preparo para o Ensino Fundamental, entendendo aquele local como um 

espaço de formação cultural (NUNES, 2006). 

 

A fala da autora se dá no sentido de superar uma dicotomia que entende a 

funcionalidade da Educação Infantil como local do cuidado e do assistencialismo,  ou lugar 

de preparo para o Ensino  Fundamental,  apontando  a possibilidade de construção de um 

lugar da Educação Infantil de formação  e produção cultural,  em que as crianças  se 

desenvolvam, construam conhecimentos de forma autônoma e participativa. Dessa maneira, 

considerando a concepção sobre a função da Educação Infantil que vigora na escola, 

relacionando o currículo da Educação Infantil às práticas de alfabetização formal do Ensino 

Fundamental, e considerando a estruturação do currículo praticado pelos marcos temporais 

de datas comemorativas, houveram tensões para realização do projeto na escola. Foi 

sugerido que o tema do projeto fosse realizado no mês de novembro considerando o marco 

temporal da consciência negra. Foi preciso buscar formas de abordar o tema que se 

inserissem nas rotinas dos fazeres cotidianos mais regulares da turma. Nesse sentido, uma 

linha de fuga possível foi inserir a temática nas rodas de  leitura na turma. Para isso, buscou-

se uma seleção  de títulos que  abordassem  algumas das principais questões presentes nas 

falas das crianças quando se utilizavam de 
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estereótipos raciais para ofender outros colegas em sala de aula. Considerando que os 

cabelos crespos e a cor da pele apareciam com muita frequência, os debates com a turma  

foram iniciados a partir dessas temáticas.   

Ao longo do ano letivo, com a realização das atividades e a exposição dos resultados 

a partir de produções da turma, a escola passou a reconhecer o projeto. A coordenação 

pedagógica, inclusive, propôs uma parceria para produção de uma atividade  com a Turma 

EI 51, contudo, a proposta limitou-se a produção de mural (atividade “Mangueira teu 

cenário é uma beleza”.) Ainda que tenha havido reconhecimento do projeto, na reunião de 

planejamento de outubro, quando questionado sobre como seria abordada a Consciência 

Negra, considerando que a data ficou entre as avaliações e uma série de datas 

comemorativas relativas  da  escola (aniversário da  escola  e formatura do 3º ano do Ensino 

Fundamental), o  apontamento do grupo  foi que o EI 51  apresentasse  os temas já  

trabalhados para os responsáveis da escola. Postura que parece indicar ausência de 

preocupação de que o debate sobre as relações étnico-raciais integrasse o currículo das 

turmas de Ensino Fundamental. Esse argumento foi apresentado como contrapartida e 

houve consenso em que cada turma buscaria tratar as relações étnico-raciais nas turmas. A 

seguir apresentaremos os caminho desenvolvidos nas vivências em sala buscando construir 

práticas que se aproximassem da perspectiva interculturalista. 
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7 BUSCANDO PRÁTICAS PARA UM CURRÍCULO INTERCULTURAL 

 

As atividades desenvolvidas na turma EI 51 ocorreram entre os meses de junho e 

dezembro de 2017 em uma sequência temporal de distribuição das atividades ao  longo dos 

meses. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana (2004) explicitam que o 

ensino de história e cultura afro brasileira e africana deve ser tratado de forma transversal, 

ao longo do período do ano letivo, não se configurando como um exercício pontual de 

abordagem da temática. Nesse sentido, o trabalho com a turma  EI 51 aproxima-se da 

concepção contida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana (2004), uma 

vez que não relegou o tema a um marco temporal específico do período letivo, mas abordou-

o sob aspectos distintos durante um semestre letivo. As rodas de leitura ocorriam 

semanalmente. As atividades de recontação da  história se davam em imediato ao debate 

sobre a história, contudo  as  atividades  propostas intercalaram-se em espaços maiores de 

tempo, considerando que algumas atividades, como a produção da boneca abayomi, por 

exemplo, duraram mais de um dia  de aula. Para fins didáticos, as atividades realizadas 

foram segmentadas em três grandes subitens: o primeiro agrupa as rodas de leitura e 

recontação das histórias selecionadas; o segundo, as atividades realizadas entre pares na 

turma, que também foi subdividida em três subitens de acordo com a categoria de pertença 

de cada grupo de produções; o terceiro, as atividades realizadas juntamente com os 

responsáveis ou com outros profissionais da escola. 

7.1 Rodas de leitura 
 

As rodas de leitura já faziam parte das atividades de rotina dispostas ao longo da 

semana da turma EI 51, a abordagem do tema das relações étnico-raciais nas rodas de leitura 

foi adotada como uma maneira de desenvolvimento do projeto reduzindo as possíveis 

tensões com a gestão escolar, que sugeriu que essa discussão fosse iniciada apenas em 

novembro. A roda de leitura consiste em um momento coletivo da turma em que as crianças 

têm contato com a leitura da história pela professora. Após a leitura, inicia-se uma conversa  

sobre o que foi lido: O que aconteceu? O que você gostou mais?  O que a personagem fez 

em relação a dado fato que ocorre na história? Na roda  as crianças colocam suas impressões 

e fazem relações com outros acontecimentos de sua 
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vida. A partir dessas conversas surgem interesses de investigação das crianças que 

constroem os próximos passos do projeto. 

Aqui adota-se o texto literário enquanto produção artística, tendo como intuito 

primordial a apreciação da produção literária, sobretudo, produções literárias 

protagonizadas por personagens negros e que se passam em contextos regionais da  África. 

O contato com esse contexto pode ampliar as percepções culturais dos alunos a partir de 

uma matriz referencial cultural própria de países africanos. Cordeiro ressalta o 

protagonismo da literatura infantil nesse sentido: 

 

A literatura infanto-juvenil possui um papel basilar para auxiliar os 

leitores a reconhecerem a existência de uma sociedade heterogênea, e 

passarem, então, a valorizarem tanto a sua cultura quanto a dos outros 

indivíduos (CORDEIRO, 2011, p. 92). 

 

As histórias selecionadas para as rodas de leitura trazem personagens negras e 

negros como protagonistas da história. Dos nove livros selecionados- “Mil Cabelos de 

Ritinha” (Paloma Monteiro e Daniel Gnattalli), “Kalinda a Princesa que perdeu os Cabelos” 

(Celso Sisto), “Menina Bonita do Laço de Fita” (Ana Maria Machado), “Não Derrame o 

Leite” (Stephen Davies), “Chuva de Manga”  (James Rumford),  “Oranyam  e a grande 

pescaria”, “O Cabelo de Lelê” (Valéria Belém), “Alice vê” (Sônia Rosa) e “O menino Nito” 

(Sônia Rosa) - seis trazem personagens femininas como protagonistas  e  três tratam em 

específico do tema de cabelos crespos.   

A primeira roda de leitura realizada foi com o livro “Mil Cabelos de Ritinha” 

(Paloma Monteiro e Daniel Gnattalli), que versa sobre a história de uma família negra  com 

uma filha que todos os dias usa um penteado diferente. O texto  literário  é  construído a 

partir de rimas e todos os personagens do livro são negros. No momento de discussão sobre 

o livro o termo que mais apareceu na fala das crianças foi o “black” da Ritinha (penteado 

que a Ritinha usa  na  quarta feira.) No texto literário não aparece a palavra “cachos”, as 

referências são  os tipos de cabelo que Ritinha usa: “black”, “coqui abacaxi”, “trança nagô”, 

“coquinhos”, “trança”. Contudo, as alunas Carol e Alice utilizaram a palavra “cacheado” 

para definir o cabelo de Ritinha: “Ela tem o cabelo cacheado e usa um monte de penteados.” 

(Carol). “Até um black.” (Alice). Carol começa a realizar constatações de quem na sala tem 

os cabelos cacheados e se inclui nessa observação. Aponta várias crianças da sala que têm  

os cabelos cacheados. Uma das alunas indicadas diz “O meu não é cacheado não.” Carol 

argumenta: “É sim”. Laila responde “É liso aqui na frente e só cacheia na ponta.” (Fazendo 

referência ao seu próprio cabelo preso). 

 

 
Figura 2 - Roda de Leitura “Os Mil Cabelos de Ritinha”. 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

Optou-se pela continuação da temática dos cabelos nas rodas de leitura. Dando 

sequência a essa linha, lemos os livros “Kalinda, a Princesa que perdeu os cabelos” (Celso 

Sisto), “O Cabelo de Lelê” (Valéria Belém). Na história de Kalinda, um conto africano, a 

princesa perde os cabelos por negá-los a um pássaro que intencionava construir seu ninho 

com os cabelos da menina. Guerreiros são convocados pelo rei para encontrarem a árvore 

de cabelos. Muoma, um guerreiro que se apieda da jovem entristecida, após uma árdua 

viagem,  encontra  o pássaro  e as sementes da árvore de cabelos. As sementes são  regadas 

com as lágrimas   de arrependimento da menina e ela consegue seus cabelos de volta. A 

ilustração de Kalinda tem cores fortes e vibrantes, roupas e penteado que remetem a 

vestimentas africanas. Já o livro “O cabelo de Lelê” conta a história de uma menina que não 

gostava de seus cabelos e passa a gostar destes quando conhece a origem de sua história. 

Esse  livro foi objeto de pesquisa de Maísa Cordeiro  intitulada: “A literatura infanto  juvenil 

e  a identidade étnica: representações do negro em Cabelo de lelê”. A autora  enumera 

críticas a construção de uma identidade negra priorizada neste texto literário. Contudo, o 

texto de Valéria Belém parece ter tomado um significado positivo nas vivências em sala 

com a turma EI 51, sendo um livro muito citado pela turma durante todo o período letivo 

que se seguiu à roda de leitura com o livro.
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Continuando com textos que abordam características físicas como constituintes 

identitários do fenótipo negro, lemos “Menina Bonita do laço de fita” (Ana Maria 

Machado). As crianças também já conheciam o  livro. A novidade foi a animação  do  texto 

literário produzida pelo Canal Futura. Mesmo muito tempo após a leitura do livro e exibição 

da animação, as crianças repetiam a frase mais presente  no  texto  “Menina bonita do laço 

de fita, qual o seu segredo para ser tão pretinha?” em brincadeiras espontâneas entre pares. 

Na roda após a leitura do texto, foram recorrentes as menções  aos trechos em que o coelho 

passa a noite acordado fazendo xixi por ter bebido muito  café ou com dor de barriga por ter 

comido muita jabuticaba (tentativas do coelho para  ficar preto). Juntamente com o livro “O 

Cabelo de Lelê” e “Mil cabelos de Ritinha”, “Menina bonita do laço de fita” foi 

recorrentemente utilizado pelas  crianças fazendo citações ao livro nas interações entre pares 

ou manipulando o mesmo para  recontar a história lendo as figuras em brincadeiras 

espontâneas. 

Esse primeiro momento com seleções de textos para as rodas de leitura com 

característica comum de abordagem de traços físicos de personagens negras como temática 

fomentou debates na turma que se enquadrariam no conceito teórico de crítica cultural 

definido por Boyle-Baise e Gillete (1998). Os debates nas rodas se aproximariam da crítica 

cultural no sentido que os alunos refletem sobre discursos presentes em seu cotidiano. A 

expressão “cabelo duro” foi debatida nas rodas e nas atividades entre pares (sobretudo na 

atividade de auto retrato a ser descrita no item 8.2 desse texto) com comparações entre 

superfícies duras e maleáveis  feitas pela  docente. As crianças aceitaram essa argumentação 

e foi possível perceber que, progressivamente, essa expressão deixou de ser  manifesta como 

uma ofensa às meninas com cabelos crespos. 

Um segundo momento da seleção de histórias contou com textos  que  se  passavam 

em lugares do continente africano. “Não derrame o leite” (Stephen Davies), “Oranyam e a 

grande pescaria” (Dayse Cabral de Moura) e “Chuva de Manga” (James Rumford) são 

textos literários que se passam na África e apresentam elementos da fauna e flora regionais, 

além de elementos da paisagem natural da Nigéria (menções ao Rio Níger são realizadas 

tanto em “Oranyam e a grande pescaria” quanto em “Não derrame o leite”.). Inicialmente, 

houve expectativa da docente que as rodas de leitura com esses textos literários 

despertariam curiosidades sobre a África nas crianças. Por isso, foi reservado o globo 

terrestre disponível na escola e selecionada pela docente um outro tipo de projeção do mapa 

( uma almofada com o mapa mundi no plano). Contudo, o elemento que mais chamou 

atenção das crianças tanto nos textos de “Não derrame o leite” como em “Chuva de manga” 

foi a manga. Carol e  Nicolas  fizeram a relação entre manga e Mangueira (nome da 

localidade em que as crianças residem e  em  que  se localiza a escola). O livro na roda de 

leitura sucessora a leitura de “Não derrame o leite” foi exatamente o livro “Chuva de 
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manga”.  Foi possível perceber um interesse maior dos alunos sobre  a manga do que sobre 

a África como região. A partir desse interesse,  planejamos  algumas atividades entre pares 

que serão descritas no tópico a seguir. 

 

Figura 3 - Roda de Leitura “Não Derrame o leite” 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Encerrando as leituras selecionadas para a roda de leitura sobre a temática de 

identidade racial foram lidos os livros “Alice vê” e “O menino Nito”, ambos de Sônia Rosa. 

A autora esteve presente em uma formação de extensão sobre literatura africana e 

afrobrasileira promovida pelo Colégio Pedro II e, dessa maneira,  houve contato da 

docente/residente com o  texto literário de “Alice vê”. O livro já veio com dedicatória e  

“Alice vê” ficou mais conhecido no EI 51 como “o livro que a moça fez pra Alice”, devido 

a dedicatória (que Alice chamou de carta) na contracapa do livro. O livro faz parte de uma 

série da autora em que as ilustrações são todas construídas com massinha. Espontaneamente, 

alunos da turma passaram a reproduzir a Alice do livro  com  massinha,  quando interagiam 

com esse material nos fazeres cotidianos em sala de aula. 



38 
 

 

Figura 4 - Produção espontânea da personagem Alice em massinha 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Como já exposto, as  rodas de  leitura tiveram como prioridade  a apreciação  do 

texto literário e os debates que poderiam surgir a partir de comentários  das crianças  sobre 

os textos. Contudo, algumas atividades foram realizadas a partir desses debates gerados 

pelas falas das crianças. Essas atividades não se deram  como desdobramentos  dos textos 

literários ou a partir destes, mas num movimento contextual a  partir  do  projeto maior sobre 

as relações étnico raciais em que os textos também se inseriram. A perspectiva adotada, 

portanto, considera uma integração contextual em que foram dispostos vários elementos: 

tanto a leitura de textos literários, como propostas de produções dos alunos, quanto 

propostas de trabalhos integrados com as famílias das crianças do EI 51 e outros 

profissionais da escola. A seguir, descreve-se as atividades realizadas entre pares na turma. 

 

7.2 Atividades entre pares na turma 
 

As atividades realizadas podem ser  agrupadas  em quatro  categorias: atividades de 

registro gráfico da recontação oral das rodas de leitura pela turma, atividades de construção 

artística envolvendo personagens que aparecem nas histórias e foram recorrentemente 

citados pelas crianças nas interações entre pares,  atividades  sobre  a fruta manga e outras 

produções artísticas e atividades sobre  representação  do  corpo.  As recontações de histórias 

já foram citadas anteriormente, dessa maneira, não deter-se-á atenção especial a estas nesse 

subitem. A seguir, para fins didáticos, subdividem-se as atividades entre pares na turma nas 

três categorias descritas. 
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7.2.1- Atividades artísticas envolvendo personagens das histórias  contidas  nas  

rodas de leitura 
 

Como já dito anteriormente, na escola há grande valorização das atividades gráficas, 

da confecção dos alunos de seu próprio nome e de atividades de letramento. A partir da 

necessidade de buscar canais de diálogo no interior da instituição para reconhecimento e 

participação no projeto da turma EI 51, algumas atividades foram produzidas visando a 

aproximação com os símbolos valorizados pela instituição em suas práticas pedagógicas. 

Dessa maneira, a pós as rodas de leitura, eram registradas pela docente as falas das crianças 

recontando a história da roda. Esses registros eram confeccionados em papel 40 kilos ou em 

duas cartolinas afixadas uma na outra com cola. Como ilustração desse registro, foram 

propostas algumas atividades artísticas sobre personagens das histórias debatidas nas rodas 

de leitura. 

As atividades de construção artística envolvendo personagens dos textos literários 

nas rodas de leitura foram confeccionadas com a utilização de tecidos de chita, miçangas, 

fitas e fitilhos coloridos, botões e paetês, além de hidrocores, papéis crepom e giz de cera. 

As crianças construíram uma Ritinha com seu penteado e uma  Lelê desenhada pela turma 

com uniforme escolar. As imagens foram expostas em  mural abaixo da recontação das 

histórias dessas personagens como  ilustração  coletiva produzida pela turma. 

Figura 5 - Produção artística personagem Lelê 
 

Fonte: O autor, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Produção artística personagem Lelê 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

Figura 7 - Produção artística personagem Lelê 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Figura 8 - Produção artística personagem Ritinha 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 9 - Produção artística personagem Ritinha 

 

Fonte: O autor. 

 
Figura 10 - Produção artística personagem Ritinha 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 11 - Produção artística personagem Ritinha 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
7.2.2 A manga entra na sala: atividades envolvendo a investigação sobre a fruta 

manga 
 

A manga ocupou um espaço especial nesse projeto, tanto por ser uma surpresa o 

interesse das crianças sobre a fruta quanto pelas curiosidades durante as atividades 

eminentes desse interesse. Inicialmente, foi proposto para a turma a observação da fruta. 

Para observar é preciso atentar os olhares, focalizar  a  atenção. Por isso, para investigar 

sobre a manga a turma confeccionou lunetas com rolos  de  papel toalha e papel higiênico. 

Após a pintura e secagem das lunetas, a protagonista aparece na sala de aula. As crianças 

observaram uma manga espada e uma manga rosa. Foram fomentados na roda 

questionamentos sobre a diferença entre as mangas: “Quais cores as mangas têm?” “Ih, 

então manga não é só verde?” “Qual é maior?” “E a menor?” “Alguma é mais pesada?” A 

primeira constatação da turma foi que a manga era geladinha (estavam na geladeira), após 

isso passaram a  descrever  a  manga em cores, peso, tamanho e mesmo sem ter acesso ainda 

a  manga  cortada  Carol disse “Por dentro é amarela.” Após a observação, investigamos a 

manga  o  paladar através da degustação da fruta. 
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Figura 12 - Investigando diferentes tipos de manga 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

 
Figura 13 - Investigando diferentes tipos de manga 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Durante a investigação da manga foi questionado à turma sobre  o  que poderia se 

fazer com a manga além de comer. A turma gritou: “Suco!” e  Carol  disse  “Sacolé  

também.” Após Carol mencionar sacolé toda a turma passou a falar sobre  sacolé.  Nicholas 

disse que a mãe já fez sacolé de mangá e Gabriel disse que sacolé de chocolate é “bonzão”, 

“coco também”, acrescentou. Como a turma demonstrou interesse no sacolé de manga, a 

proposta inicial de fazer suco de manga foi alterada para confecção  de  sacolé de manga. 

Dessa maneira, no dia seguinte, o sacolé foi preparado coletivamente, sendo realizado um 

registro coletivo da receita de sacolé de manga da turma EI 51.  

. 
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Figura 14 - Fazendo sacolé de manga 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Figura 15 - Fazendo sacolé de manga 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

À essa altura, a turma já tinha o conhecimento que a manga vem  de uma árvore 

chamada Mangueira que  também é o nome do lugar em que fica a escola e em que as 

crianças da turma moram, mas ainda havia mais sobre a manga a ser descoberto. A planta 

mangueira é uma planta  nativa do  sul e do sudeste asiáticos, desde o leste da Índia até as 

Filipinas, e foi introduzida com sucesso no Brasil, em Angola, em Moçambique e em outros 

países tropicais. O nome do lugar que a escola se localiza e onde as crianças moram foi 

chamado de “Mangueira” por ser uma árvore muito encontrada no local. Com a mangueira 

já como devida conhecida, a turma confeccionou a sua prápria mangueira carregada de 

mangas. Foram utilizados guache, giz de cera, caixas de papelão e recortes dos desenhos de 

mangas feitos pelas crianças. 
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Figura 16 - Produzindo a nossa mangueira 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Figura 17 - Produzindo a nossa mangueira 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Figura 18 - A nossa mangueira 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
7.2.3 A representação do próprio  corpo  como um processo  identitário relacionado 

a interculturalidade 
 

As atividades sobre representação do corpo contaram com as atividades de produção 

de auto  retrato e produção de uma mulher negra a partir de recortes de jornais   e revistas. 

A atividade de auto retrato foi realizada de maneira coletiva, inserindo a proposta de 

construção de auto retrato nas atividades diversificadas7 em esquema de rodízio. Assim, 

foram dispostas folhas A4, lápis de cor  e pequenos espelhos colocados  em uma das mesas 

da sala. Grupos de quatro crianças realizavam a atividade e depois revezavam com outro 

grupo de mais quatro crianças. A proposta consistia em realizar e colorir um desenho de si 

mesmo com auxílio da observação de seu próprio reflexo no espelho. Essa foi a primeira 

atividade do projeto realizada e ficou muito marcada pela contradição entre algumas 

representações gráficas e o fenótipo da criança autora da representação. Luiz, ao se olhar 

no espelho afirma: “O meu olho é verde.” (Definindo o aluno por hetero classificação8, Luiz 

tem os olhos pretos e possui coloração  de  pele parda.) Carol também apresenta essa 

contradição tanto na fala se auto classificando

                                                      
7 As atividades de rodízio caracterizam-se por uma disposição de atividades diversificadas em sala de aula nas quais os alunos 

da turma circulam pelas atividades. 
8 O termo refere-se à classificação de cor atribuída ao sujeito por outrem, não sendo definida por ele próprio. 

Em levantamentos censitários para caracterização populacional promovidos pelo IBGE adota-se a auto 

classificação, em que o indivíduo declara sua cor. 
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 na representação gráfica. Contudo, nenhuma criança branca se representou como negra 

nos auto retratos. 

Figura 19 - Produção de auto retrato 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Figura 20 - Produção de auto retrato 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Em outras produções artísticas destaca-se a confecção das bonecas abayomi pela 

turma. Essa atividade também foi inserida em uma das mesas do momento de realização de 

atividades diversificadas na turma. O modelo de boneca abayomi proposto foi o de 

confecção com cinco nós. Foram utilizados tnt vermelho, amarelo, branco e  azul para 

confecção das bonecas, além de tesouras para pequenos arremates (os tecidos
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foram distribuídos para as crianças já em  pedaços  menores).  As crianças  necessitaram de 

auxílio para a confecção dos nós no tecido de tnt. Antes da confecção das bonecas, a docente 

contou a história das bonecas abayomi para as crianças. Bonecas feitas a  partir  de  retalhos 

de roupas de mulheres escravizadas que as confeccionavam para acalmar seus filhos nas 

viagens em pequenos navios de tráfico negreiro. Abayomi é uma palavra que não possui 

designação de gênero definida, servindo tanto para boneca  quanto  para boneco. Um dos 

alunos, Nicholas, questionou sobre ser menino e diz que o boneco dele é um samurai (a 

vestimenta da abayomi lembra um vestido ou um kimono samurai). Ana disse: “O meu é 

cachorro.” (Sua abayomi ficou com uma das tiras fora do nós, lembrando uma terceira perna 

ou um rabo de animal). Esse momento de produções, assim como as rodas de leitura com 

textos literários em contextos de países africanos, se aproxima dos momentos de 

hibridização de McLaren (2000). A hibridização  (McLaren,  2000)  seria um momento de 

cruzamento de fronteiras entre culturais distintas e do contato com a interface cultural de 

matriz diferente da do sujeito. Nesse sentido, a atividade parece se aproximar do conceito 

do autor por contextualizar elemento cultural próprio da cultura iorubá. 

Figura 21 - Produção de abayomi 
 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Na sequência do texto, descrevem-se as atividades  realizadas  em  integração com 

responsáveis da turma e com outros profissionais da unidade escolar. 
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7.3 Atividades integradas com responsáveis de alunos e outros profissionais da 

unidade escolar 
 

Compuseram o projeto atividades realizadas em parceria  com  outros  profissionais 

da escola e com os responsáveis de alunos, além de uma apresentação para as turmas do 

período matutino da escola. 

Em parceria com o professor de Educação Física realizaram-se  atividade  de  

desenho a partir da sombra dos alunos. Essas produções compuseram o segmento do projeto 

que abordou características físicas dos alunos como um processo identitário (também 

integrou esse segmento de atividades as produções de auto retrato). Em duplas ou em trios 

os alunos se posicionavam contra o sol a fim de projetar sua sombra na cartolina colada no 

chão, demais colegas da turma realizavam o desenho da sombra. Posteriormente, os alunos 

escreveram nessas produções, com auxílio da docente, suas características físicas e pessoais, 

produzindo uma outra produção de auto identificação mais abrangente do que a do auto 

retrato. O professor de Educação Física propôs que também compusesse esse momento o 

desenho  do contorno do  corpo  das crianças com giz no chão do espaço utilizado para 

recreação, como uma atividade paralela, caracterizando um rodízio de atividades 

diversificadas. 

Figura 22 - Desenho em sombra - Atividade integrada com professor de Educação Física 
 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 23 - Desenho em sombra - Atividade integrada com professor de Educação Física 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
A atividade em parceria com outro profissional da unidade escolar indica 

legitimação da proposta do projeto, na medida em que aponta que alguns significados 

pertinentes à composição do projeto são partilhados por outros profissionais da instituição. 

A partir desse reconhecimento, a coordenação propôs uma atividade em parceria com a 

Turma EI 51, uma vez que a coordenadora também lecionava para a  Turma de Educação 

Infantil do turno vespertino da  instituição.  A  atividade  proposta pela coordenação 

“Mangueira teu cenário é uma beleza”, consistia na produção de um mural pelas duas turmas 

de Educação Infantil a partir do reconhecimento do local de moradia das crianças (bairro 

Mangueira) e elementos de proximidade com o bairro (a linha férrea, a Quinta da Boa Vista, 

a Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Na Turma EI 51, essa relação foi estabelecida 

a partir dos elementos do projeto. Logo, a relação estabelecida, pelas próprias crianças, foi 

entre o nome do bairro e a fruta manga. As crianças, de fato, reconheceram alguns elementos 

de proximidade com o bairro, uma vez que a Quinta da Boa Vista se configura como um 

espaço de circulação e  um  espaço que demontram gostar de frequentar. Contudo, outros 

espaços como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) não foram reconhecidos. 

O que pode apontar para um indicativo de que  não sejam espaços de circulação das crianças. 
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Figura 24 - Atividade proposta pela coordenação: “Mangueira teu cenário é uma beleza”  

Fonte: O autor, 2018. 

 
Na terceira reunião com responsáveis do ano letivo de 2017 foi proposta  uma  roda 

de conversa com responsáveis e alunos. Inicialmente, houve  apresentação  do projeto sobre 

relações étnico raciais aos responsáveis. As mães de Nicolas e de Carol apontaram que as 

crianças estavam falando sobre o projeto em casa, contando  sobre as histórias  das rodas de 

leitura (foram citadas as personagens Ritinha e Lelê).  Posteriormente,  a  essa apresentação 

foi questionado às crianças e às mães sobre como e quem eram os príncipes e princesas das 

histórias. Aparece o fenótipo  mais manifesto:  meninas de pele clara e cabelos lisos. A 

partir disso, foram apresentadas as famílias reais de Lesoto, Suazilândia, e da tribo Mende, 

em Serra Leoa. Além de serem famílias compostas por pessoas negras, as famílias reais 

desses locais na África têm membros que fogem ao estereótipo físico ligado a magreza 

valorizado pela cultura ocidental. Após  essa discussão, foi proposto que cada responsável 

presente  confeccionasse  junto  à  criança um príncipe ou princesa a seu modo. Nessa 

atividade foram utilizados papéis crepom, botões, miçangas, fitas e fitilhos coloridos, 

retalhos de chita, tesoura e cola. 
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Figura 25 - Oficina “Príncipes e Princesas” na 3º Reunião com Responsáveis 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Figura 26 - Produções oficina “Príncipes e Princesas” na 3º Reunião com Responsáveis 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

O momento da 3º Reunião com responsáveis representou um marco para  o projeto, 

uma vez que houve retorno dos responsáveis em relação a temática debatida ao longo de 

todo  segundo  semestre com  a turma. A reflexão desenvolvida na atividade realizada 

durante a reunião em relação ao modelo hegemônico de representação de príncipes e 

princesas e as possibilidades de outras construções frente à famílias reais que de fato existem 

na África, aproxima-se do conceito de crítica cultural. Na medida em que, nessa reflexão 

propõe a identificação de uma matriz cultural de referência (branca/euro cêntrica) a qual o 

tipo físico usualmente utilizado para retratar esses personagens possui pouca diversidade. 
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O projeto também contou com uma apresentação para toda a escola do turno 

matutino: o desfile de turbantes e apresentação da história das bonecas abayomi durante o  

evento comemorativo da Festa da Primavera realizada pela escola. Como dito 

anteriormente, a unidade escolar orienta seu currículo pelos marcos temporais de datas 

comemorativas. Dessa maneira, a gestão propôs que integrasse o calendário a Festa da 

Primavera. Essa atividade também contou com apoio das famílias das crianças. Foi 

solicitado que  as alunas levassem para escola meia  calça  ou  calça  legging para confecção 

dos turbantes. O desfile de turbantes ocorreu junto a apresentação oral e exposição da 

produção das bonecas abayomi. 

Figura 27 - Turbante de flor feito com meia calça 
 

 
Figura 28 - Desfile com turbantes e apresentação história abayomi 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 
Essa atividade também se aproxima do conceito de hibridização de McLaren (2000), 

uma vez que propõe a interação com significados de outra  matriz  cultural  distinta da dos 

sujeitos daquele grupo social. 
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8 PARA NÃO CONCLUIR 

 

É preciso, antes de tudo, indicar que os resultados do projeto são parciais na medida 

em que a construção de um currículo intercultural não se configura em  um período 

delimitado espaço-temporalmente, mas se faz ao longo  do  processo  de formação no 

fomento de vivências que questionem as matrizes culturais  “naturalizadas”. Faz-se 

necessário, ainda, uma ponderação entre as concepções pedagógicas distintas entre os 

fazeres cotidianos da/na instituição, de maneira geral, que se aproximam da concepção 

teórico-metodológica da pedagogia transmissiva (FORMOSINHO, 2007) e um projeto que 

se propõe a construção de práticas intraescolares que se aproximem da interculturalidade. 

Esse contexto propôs desafios ao projeto e, em alguma medida, limitou as possibilidades de 

ampliação de parcerias dentro da instituição para o projeto. A proposta da coordenação, por 

exemplo, de trabalho conjunto com o projeto limitou-se a produção de mural (atividade  

“Mangueira  teu cenário é uma beleza.”). A proposta foi aceita mediante ao desejo de 

ampliar as possibilidades do projeto dentro da instituição, ainda que mediante a concepções 

de produção pedagógicas distintas. 

Os resultados do projeto apontam para a necessidade de ampliação e análise das 

formas de implementação da lei 11.645/08 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da 

História e Cultura Africana e Afrobrasileira e culturas de etnias indígenas,  uma vez que 

ainda se verifica o tratamento do tema como um apêndice curricular circunscrito em 

períodos específicos de marcos temporais de celebração de datas comemorativas. 

Os resultados ainda indicam a relação dos conceitos de hibridização de McLaren 

(2000) e de crítica cultural de Boyle-Basse e Gilete (1998) como elementos 

potencializadores de construção de um currículo que se aproxime de práticas interculturais. 

Ao longo da sequência de atividades realizadas na Turma EI  51  foi possível identificar o 

percurso dos discursos dos alunos desde a crítica cultural (BOYLE-BASSE; GILETE, 1998) 

com a  reflexão  sobre  percepções  estereotipadas sobre traços físicos característicos da 

população negra, até a hibridização (MCLAREN, 2000) em que são reconhecidos traços de 

outra matriz cultural,  sem  inferioriza-la  frente a sua matriz cultural de pertença e uma 

aproximação ao conceito de crítica cultural de Grant e Wieczorek (2000), na medida em que 

foi possível perceber algumas alterações gradativas em relação a forma como os alunos 

percebiam a estética física da população negra como um tipo de estética, passando a não 

apenas percebê-la como uma possibilidade de inferiorização do outro (na medida em que, 

no início do projeto, os termos que utilizavam para caracterizar traços estéticos da 

população negra eram pejorativos e usados como uma maneira de ofender a outra criança). 

 

Para não concluir, faz-se necessário salientar a importância do trabalho pedagógico 
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de construção de um currículo com práticas intraescolares  que  se  aproximem da 

interculturalidade, sobretudo, em um contexto político nacional de instabilidade frente aos 

valores da democracia e de fomento a identificação da  diversidade como algo a ser 

eliminado. O fazer pedagógico se traja de significado frente aos seus partícipes na medida 

em que é socioreferenciado. Somente dessa maneira é possível o ato educativo para o 

desenvolvimento pleno dos sujeitos. 
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