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SOBRE COMO SE ENTRA 
EM ESTADO DE ESCRITA

Iniciar a escritura do prefácio de um livro tecido a muitas mãos 
provém desde muito antes da ponta dos dedos tocarem as teclas na 
digitação. São as manchas de alguma bebida nas nossas anotações, 
os rabiscos nos nossos cadernos, papéis e agendas, os grifos nos 
nossos documentos digitais e até aqueles marcadores de páginas 
perdidos em um livro que há muito tempo estava esquecido, mas que 
renasceu no momento em que decidimos escrever. Escrever sobre o 
quê? Sobre qualquer coisa, inclusive sobre a educação que circula 
em todo e qualquer espaço, artefato e sujeito, que se dão para além 
da formalidade dos currículos engessados, dos professores como 
únicos detentores dos saberes legítimos, da metodologia cientifica 
consagrada como a única lente possível para enxergar as teorizações.

Para além da lente viciada, aquela que enxerga vida e teorização 
separadas, nós escrevemos com a coragem de quem joga sementes 
ao vento esperando que algo frutífero possa florescer. Aliás, mesmo 
que nada floresça, que possamos desfrutar do caminho, pois é no 
percurso que ensinamos e aprendemos. Inclusive delírio, alucinação 
e perdição cartografam passos e deixam marcas no terreno que 
calcamos os pés. Marcas essas [autobiográficas] que tem potencial 
para ensinar, aprender, construir e até destruir, se necessário. E por que 
destruir? Porque as vezes é necessário fazermos exatamente aquilo 
que os textos que compõem esse livro fazem: olhar a vida e a educação 
de outros modos, com outras lentes e, assim, destruir as verdades 
absolutas há muito tempo estabelecidas, tensionar o sistema vigente 
que silencia vozes, fere corpos e expropria a vida na sua diferença. 
Sem buscar precisão nessa afirmação, mas a educação não pode 
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ser aquela que limita a produtividade do pensar, mas sim aquela que 
direciona os seus esforços para a pluralidade da vida.

Em tempos difíceis e sombrios como esse tempo pandêmico 
de desgoverno, onde muitas vidas foram ceifadas e muitas outras 
precarizadas, escrever se torna um ato político. E escrever do modo 
que nos propomos a escrever nos aloca numa posição afirmativa 
contra o modo como as coisas vem sendo pensadas e realizadas, 
sobretudo no campo da Educação. Por mais clichê que possa parecer, 
é difícil com palavras prefaciar a potência transgressora de vida de 
cada escrito que compõe essa obra [do seu modo e à sua maneira]. A 
referência ao termo clichê se dá, pois, pode parecer demasiadamente 
literário afirmar que palavras tem pouco a dizer sobre sentimentos, 
afetos, percepções e nuances educativas. Textos relevantes que, sem 
dúvidas, tem a contribuir para os avanços das discussões da arena de 
combate da educação, mas também da vida em toda a sua intensidade. 
Somos muitas potências de vida que enunciam coletivamente à muitas 
vozes que gritam, corações que pulsam e mãos que escrevem.

Dentre os muitos gêneros textuais que nos propomos a capturar 
e enquadrar os escritos produzidos, talvez o espírito ensaístico seja o 
que se sobressaia nas nossas produções. Ensaios são sempre textos 
abertos que podem [devem] ser constantemente revisitados para que 
posições e ideias outras emerjam por dentro. A escrita é aquela que 
sempre nasce e cresce por dentro a partir de uma insatisfação com 
a resposta que temos no momento. Perguntamos porque estamos 
infelizes com a resposta atual e escrevemos para explorarmos outros 
mundos possíveis. Escrever, da forma como esses textos estão 
escritos, é um modo de viver a vida jamais se submetendo a regras do 
jogo. Não se trata, aqui, sobre ter medo de errar. É sobre o movimento 
de tentativa como imprescindível para libertação da vida. Por isso, 
é necessário afirmar com força aquilo que quer ser dito naquele 
momento sem perder a flexibilidade da possibilidade de mudança de 
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posição caso seja produtivo. Talvez criando rotas de fuga, estratégias 
de luta e enfrentamento, mesmo se rendendo, mas buscando afirmar 
e potencializar a vida por vias da educação a qualquer custo. A escrita 
precisa ser ferramenta de intensidade, aquela que gera sensações 
fortes sobre os corpos de cada um que se atreve a ler e a escrever. 
E por mais que a caneta pese e os dedos cansem de digitar, haverá 
outras mãos, inspiradas pelas nossas, que continuarão a escrita.

De qualquer lugar, para além do tempo,

Vinícius Barbosa Cannavô
Adilson Cristiano Habowski
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Resumo: 
O trabalho analisa os entrelaces entre o Movimento Negro, histórias de 
vida e a educação a partir de perspectivas outras. Para tanto, apresenta 
duas pesquisas e diálogos com pesquisadores negros e decoloniais, que 
reiteram a urgência de que conhecimentos e produções contra hegemônicas 
reverberem numa transformação social. Utiliza-se das metodologias histórias 
de vida e análise bibliográfica e elenca as contribuições do Movimento Negro 
no combate ao racismo e em ações educativas, culminando em impactos 
intencionais ou não na Educação.

Palavras-chave: 
Movimento Negro; Educação; Histórias de vida.
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INTRODUÇÃO

Este texto tem o objetivo de analisar os entrelaces entre o 
Movimento Negro Brasileiro, histórias de vida e seus impactos no 
educar-se e no fazer educação e a educação, a partir de perspectivas 
distintas da visão eurocentrada que, de modo geral, pautam 
conhecimentos e posturas. Diferentemente do que é propagado por 
grupos dominantes, não defendemos, enquanto pesquisadores e 
personagens da luta por equidade, a erradicação da cultura europeia, 
mas de sua hegemonia, a partir da inserção de epistemologias outras 
em uma perspectiva decolonial. Para alimentar essa discussão, 
partimos das pesquisas1 de duas das autoras deste texto e de 
diálogos com pesquisadores negros e decoloniais que reiteram a 
urgência de que conhecimentos e produções outras reverberem para 
uma nova constituição de sociedade. 

Em Trajetórias de Vida e suas colaborações para (re)Educação 
das relações étnico-raciais (CRUZ, 2020), são apresentadas histórias 
de vida de três profissionais da educação, a fim de verificar os 
impactos de suas trajetórias nas relações educativas dentro e fora 
do contexto escolar. Em As meninas negras na literatura infantil sob 
a perspectiva de olhares plurais: o que dizem esses olhares? (RAIA, 
2020), a pesquisadora apresenta a história de vida de sua mãe, e 
tece uma costura com as histórias de vida e narrativas literárias de 
Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, pontuando a potência 
da literatura. Ambas as pesquisas geraram produtos educacionais 

1 Ambas as pesquisas foram desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação de Ensino de 
Educação Básica (PPGEB) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob 
orientação da Profª Drª Mônica Regina Ferreira Lins, Professora do Programa de Pós-
graduação de Ensino em Educação Básica (PPGEB), Pesquisadora e líder do Grupo 
de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Culturas – GPMC (grupo 
interinstitucional), Mestre em Educação Brasileira (PUC-Rio) e Doutora em Políticas 
Públicas e Formação Humana (PPFH-UERJ).
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relevantes: a primeira, o audiovisual Nós somos porque somamos2, e 
a segunda, o livro de literatura infanto-juvenil Quem deixou as meninas 
negras escreverem?3. 

O percurso metodológico traçado conta com o uso de histórias 
de vida, amparado em Josso (2007), e com uma análise bibliográfica 
sobre os impactos do racismo nas relações sociais e nas construções 
dos sujeitos, descrito por Kilomba (2019), além da ação de educar 
a partir de movimentos sociais, com enfoque no Movimento Negro 
Brasileiro e suas reverberações, debruçando-se sobre os estudos de 
Gomes (2017). O texto é, para tanto, atravessado por conceitos que se 
fazem necessários para a compreensão científica dos desdobramentos 
das narrativas coletadas das histórias de vida das pesquisas 
mencionadas; e levanta questões sobre a necessária reeducação das 
relações étnico-raciais que constituem a sociedade brasileira. 

EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: 
INTENCIONALIDADES NA AÇÃO DE EDUCAR

Muito se discute sobre a educação se dar através de diversos 
movimentos que, necessariamente, não perpassam somente 
pela escola. Algumas pessoas acreditam que a educação se dá, 
estritamente, no meio familiar e escolar, desconsiderando outros 
círculos de convivência e interações no processo educacional. Já 
outros creem que “educação vem de casa” e que a escola é local para 
desenvolver conhecimentos científicos, isto é, aprender a ler, escrever 
e fazer cálculos. Nesta concepção, a educação é restrita à convivência 
familiar, e na escola se dá o processo de escolarização, onde as 

2 Disponível em: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/584778. 

3 Disponível em: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/585372. 

about:blank
about:blank
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subjetividades e as distintas realidades de educadores e educandos, 
não devem ser pautas a considerar. 

Em contraponto a essas crenças, entendemos neste trabalho a 
importância das histórias de vida, em narrativas coletivas e individuais, 
para a produção de conhecimentos e saberes. Entendemos também 
que conhecimento que se constrói coletivamente é uma ferramenta 
de emancipação. Para tanto, é necessário que se evidencie que os 
movimentos sociais ocupam um papel fundamental de objeto político 
de produção de saberes coletivos, que oportunizam a emancipação 
de sujeitos e grupos. 

Compreender como a construção coletiva é fundamental 
para a educação não é tarefa simples. É necessário, para tanto, 
um desvelamento da forma que o processo educativo é produzido/
alimentado ao longo do tempo histórico. Atentemos para a afirmação de 
sucesso e fracasso diante da escolarização, implicada aos indivíduos e 
destituída dos processos históricos de opressões e interdições sociais, 
que refletem nas instituições de ensino. 

Elucidamos aqui, que o indivíduo é sujeito de um coletivo e que 
esse coletivo o alimenta de expectativas e ações. Que expectativas são 
essas? Que ações são essas? Não é possível responder essas questões 
sem analisar as realidades diversas que atravessam, por vezes, um 
mesmo coletivo. Logo, as subjetividades importam e precisam ser 
consideradas para que a educação aconteça, caso sejam ignoradas, 
a educação não é mais que um processo de manutenção de poder e 
opressão, dominação e subserviência. 

Os reducionismos sobre o ato de educar, educar-se enquanto 
ensina, impactar outros/outras através de suas experiências, dentre 
tantas outras possibilidades, são muitos. Tais reducionismos geram 
incômodos em muitos profissionais da educação e/ou pesquisadores 
que vêm aprofundando estudos sobre o impacto de histórias de vida 
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nos currículos escolares. Esta é uma frente que parte, especialmente, 
de ativistas, feministas negras, estudiosos da perspectiva decolonial, 
membros do Movimento Negro e outros militantes engajados. Sabendo 
disso, consideramos que estes estudos ainda podem avançar muito 
para que, de fato, saiam da teoria e ganhem os currículos e as práticas.  
Feita esta nota, que consideramos fundamental para pensarmos a 
educação dentro e fora da instituição escolar, chegamos a outra que 
é o foco deste texto: educação é movimento, intencional ou não que 
acontece sem delimitações de espaços.

E por que educação é movimento, intencional ou não? Talvez 
o nome já seja um indicador: educ(ação). É movimento porque 
aprendemos o tempo todo a despeito dos incrédulos. Aprendemos 
e reaprendemos, construímos e reconstruímos olhares, posturas, 
falas e pensamentos durante nossa existência. E é intencional porque 
em alguns casos se dá com consciência de proporcionar reflexões, 
análises ou ainda outras perspectivas, porém, em alguns casos, pode 
não ser intencional e gerar potencialidades surpreendentes mesmo 
que este objetivo não tenha sido prévia e conscientemente elaborado. 

Intencionalmente, existem exemplos de movimentos sociais que 
comprovam que a educação transcende o ambiente escolar. Como 
sabemos, a educação nunca foi um direito assegurado a todos no 
Brasil. Somos frutos de um país que legitimou a escravidão e dela 
usufruiu epistêmica e economicamente, às custas da população negra 
o quanto pode. Em paralelo a este sistema de opressão e exclusão de 
direitos, o acesso à educação também foi usurpado por muito tempo, 
bem como sutilmente dificultado após a “garantia” desse direito e, 
sobre isso, o Movimento Negro Brasileiro (MNB) tem total ciência. 
Tanto que vem de longa data combatendo o racismo e reivindicando 
direitos negados, explícita ou implicitamente. Para citar dois exemplos 
históricos e de repercussão até os dias atuais, podemos destacar a 
Frente Negra Brasileira (FNB) e o Teatro Experimental do Negro (TEN). 
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A FNB nasceu na década de 1930, em São Paulo, com o objetivo 
de assistir à população negra, inclusive com medidas socioeducativas. 
Já o TEN foi criado anos depois, em 1944, a fim de dar visibilidade 
a atores negros e combater estereótipos reforçados por produções 
teatrais. Durante sua existência, o TEN também propiciou atividades 
socioeducativas para população negra. Dado o contexto histórico 
da FNB e do TEN, Constituição que previa eugenia e repressão 
varguista, respectivamente, é possível inferir que os dois movimentos 
de enfrentamento ao racismo e ressignificação das potencialidades 
negras oportunizaram condições educativas com mais intencionalidade 
de concretude que o próprio Estado brasileiro.

Sobre essa intencionalidade, Gomes (2017, p. 15-16) 
ressalta que o MNB “se coloca contra os processos de colonização 
incrustados na América Latina e no mundo” e complementa com 
a elucidação sobre a indagação da “primazia da interpretação da 
produção eurocentrada de mundo e do conhecimento científico”. 
A autora ainda expõe que o MNB e a produção da intelectualidade 
negra “questionam os processos de colonização do poder, do ser e 
do saber presentes na estrutura, no imaginário social e pedagógico 
latino-americanos e de outras regiões do mundo”. Nesse sentido, 
evidencia a importância de permanecerem “atuando como 
protagonistas políticos da emancipação social e como verdadeiros 
faróis que brilham em tempos tenebrosos, mostrando o caminho para 
aqueles que lutam pela emancipação social e pela democracia”.

Sem intenção não significa ausência de ação! Neste ponto é 
possível destacar o quanto de aprendizado personalidades negras 
transmitem através de suas existências. Muitas personalidades não 
possuem o status, o cânone acadêmico, mas inspiram e reverberam 
saberes não intencionais. Para além da obra, da contribuição para 
literatura, política, arte ou outro segmento, a existência por si só de 
personalidades como Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento, 
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Milton Santos, Lélia Gonzalez e tantos outros, já é uma possibilidade de 
aprendizado à medida que se relaciona o impacto de tais existências 
atravessadas de lutas por ressignificação de paradigmas excludentes. 

MOVIMENTO NEGRO: HISTÓRIAS 
DE VIDA EDUCAM

Nossa! Como aquela mulher me influenciou, como 
ela me ajudou, como ela me deu suporte. E muitas 

vezes essas pessoas te dão este suporte e elas 
não têm a noção do quão importante isso é para 

sua vida. Então, assim, eu fui muito ajudada. 

Mônica da Silva Gomes

Esta fala foi retirada da pesquisa Trajetórias de Vida e suas 
colaborações para (re)Educação das relações étnico-raciais (CRUZ, 
2020). A fala de Mônica, umas das autoras deste trabalho, ao relatar 
sobre sua trajetória na dissertação de Mestrado de Cláudia Gomes 
Cruz, também autora deste, é referente à única professora negra que 
teve na graduação. E esta fala ratifica que, muitas vezes, a educação 
não pede licença e vai além de ler, escrever e fazer cálculos. A referida 
pesquisa se propôs a colher histórias de vida de três profissionais da 
educação: Renata, Mônica e Edna, que, através de suas narrativas, 
demonstraram contribuições para a (re)educação das relações dentro 
dos ambientes escolares e em outros cotidianos como se supunha. 

Mônica, além de mencionar esta professora da graduação, 
mencionou também outras mulheres que colaboraram para seu 
desenvolvimento e fortalecimento racial. Renata destacou a importância 
da mãe, que, segundo ela, tem “doutorado de vida”, em relação à 
autoestima e à luta para romper com estereótipos. Edna sinalizou a 
importância dos pais, dos professores, bem como o fato de aprender 
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com pessoas menos escolarizadas. E Cláudia, a pesquisadora, através 
da história de vida das três, revisitou a sua própria, reaprendendo e 
ratificando que histórias de vida potencializam saberes. As narrativas 
da pesquisa conversam com o pensamento feminista negro e com a 
decolonialidade, epistemologias que rompem com a hierarquização de 
saberes. Diminuir saberes advindo de histórias de vida quando postos 
ao lado de saberes acadêmicos, é opção de uma geopolítica do 
conhecimento, que ambas as epistemologias denunciam e combatem.

Na pesquisa As meninas negras na literatura infantil sob a 
perspectiva de olhares plurais: o que dizem esses olhares? (RAIA, 
2020) ao trazer a história de vida de Maria Rita, a pesquisadora 
Ana Lúcia da Silva Raia, também autora deste trabalho, relata sobre 
si e seu processo educativo de cura. Educação, definitivamente, é 
curar-se também. 

Pensando especificamente nestas contribuições em outros 
espaços, assim como o fato de a educação se dar, em certas ocasiões, 
a despeito de nossa percepção, a pergunta que fica é: histórias de 
vida educam, ensinam? Acreditamos que sim. Embora as mulheres 
destacadas nas pesquisas não sejam personalidades conhecidas do 
grande público ou da sociedade como algumas que conhecemos, 
são mulheres que estão nas brechas, tentando sobreviver nesta 
sociedade que aponta, exclui e racializa o diferente. Mulheres 
que vêm de uma trajetória de dificuldades, mas conseguem, até 
determinada medida, aprender com elas e potencializar aprendizado 
a partir dessas vivências, assim como muitos dos que inauguram as 
primeiras ações do MNB. 

De forma alguma se propõe este trabalho a afirmar que a dor 
é necessária para o desenvolvimento, ou que estas mulheres são 
heroínas, que através do mérito avançaram. O que se pretende 
é destacar que suas histórias de vida têm impacto no ser social 
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que se constituíram/constituem, porque o conhecimento não é 
estático, é movimento.

Abordar o conhecimento de si mesmo pelo viés das 
transformações do ser – sujeito vivente e conhecente no tempo 
de uma vida, através das atividades, dos contextos de vida, 
dos encontros, acontecimentos de sua vida pessoal e social 
e das situações que ele considera formadoras e muitas vezes 
fundadoras, é conceber a construção da identidade, ponta do 
iceberg da existencialidade, como um conjunto complexo de 
componentes (JOSSO, 2007, p. 420).

Josso (2007) destaca a tensão entre heranças sucessivas e 
novas construções, e nos confirma que o conhecimento é cíclico e, 
portanto, as histórias de vida de Mônica, Edna, Renata, Cláudia, Ana 
e Maria Rita, se tivessem sido contadas por elas enquanto crianças, 
seriam diferentes das histórias contadas a partir de reflexões e novas 
construções. Mônica, Edna e Renata, em um dado momento da 
entrevista, relataram, de maneira distinta, o mesmo pensamento de 
que quando criança sentiam, mas não tinham o entendimento da 
opressão que sofriam e atualmente conseguem nominá-la: racismo. 
Ou seja, revisitaram a própria trajetória de uma outra forma. E nesta 
ótica, as histórias de vida possibilitam uma multiplicidade de saberes.  

O MNB, destaca Gomes (2017), é um ator político e um educador. 
Nasce, cresce e se reproduz, à medida que é tocado por experiências 
de vida, próprias do povo negro e das intenções de reivindicar o direito 
de (re)existir. Além disso, é um educador, pois é um movimento social 
combativo em prol da ressignificação sobre o olhar acerca de pessoas 
negras. Esta postura é, essencialmente, educadora e política visto que 
pessoas negras, durante muito tempo e ainda hoje, são, por racistas, 
apontadas como inferiores. 

Entende-se como Movimento Negro as mais diversas formas 
de organização e articulação das negras e negros politicamente 
posicionados na luta contra o racismo e que visam à superação 
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desse perverso fenômeno na sociedade. Participam dessa 
definição os grupos políticos, acadêmicos, culturais, religiosos 
e artísticos com objetivo explícito de superação do racismo e 
da discriminação racial, de valorização e afirmação da história 
e da cultura negras no Brasil, de rompimento das barreiras 
racistas impostas aos negros e às negras na ocupação dos 
diferentes espaços e lugares na sociedade. [...]não basta 
apenas valorizar a presença e a participação dos negros na 
história, na cultura e louvar a ancestralidade negra e africana 
para que um coletivo seja considerado como Movimento Negro, 
é preciso que nas ações desse coletivo se faça presente e de 
forma explícita uma postura política de combate ao racismo. 
(GOMES, 2017, pag. 23-24)

O Movimento Negro Brasileiro não é uma instituição ou um 
departamento de queixas e denúncias. Ele é formado por coletivos 
diversos, portanto, podemos afirmar que existem diversos Movimentos 
Negros, denunciando práticas racistas e falta de oportunidades 
equânimes, enquanto atuam na valorização das contribuições da 
população negra para sociedade, na capacidade intelectual, na 
ocupação de mais espaços de poder e na aposta na educação 
como elemento fundamental para discussões sobre questões que, 
provavelmente, não seriam levantadas como pauta política pelo 
conjunto da sociedade, uma vez que, para isso, seria necessário uma 
comoção social em torno de uma agenda de equidade. 

Registre-se, portanto, que, no Brasil, discussões sobre racismo 
estrutural, genocídio do povo negro, políticas de reparação, dentre 
outras pautas, somente emergem por conta dessa atuação potente do 
MNB. E se não é uma instituição única, se é composto por coletivos 
diversos em prol de um objetivo em comum que, de forma sucinta, 
consiste no combate ao racismo, na visibilidade e na valorização da 
produção de conhecimentos de pessoas negras, o MNB somos nós. 

A FNB e o TEN, destacados acima, são exemplos de como 
mesmo com objetivos distintos, o foco do MNB é propiciar à população 
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negra um outro olhar sobre si, e, consequentemente, sobre a sociedade 
que vivemos, que na teoria destaca a nossa identidade nacional como 
amistosa e miscigenada, mas na prática exclui quem não está dentro 
do padrão da branquitude, que, segundo Conceição (2020, p. 23), se 
constitui em “um lugar estrutural de vantagem e de privilégios ‘raciais’ 
baseados em práticas e identidades culturais, não necessariamente 
marcadas ou fixas, mas nas quais a brancura é estabelecida como 
valor simbólico e material”. 

O Movimento Negro é educador, pois através das diversas 
pautas e da leitura de mundo a partir da perspectiva negra saberes 
são produzidos, pontos finais são trocados por interrogações, 
histórias únicas são questionadas, a autoestima de pessoas negras é 
recuperada e o fortalecimento da identidade racial acontece. O MNB, 
através de muita luta, é responsável pela Lei 10.639/03, que institui 
a obrigatoriedade da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, 
e pela Lei 11.645/08, que altera a primeira, incluindo também a 
obrigatoriedade da cultura indígena no currículo da educação em 
território nacional. Tais leis não beneficiam somente negros e indígenas, 
beneficiam o conjunto da sociedade ao oportunizar epistemologias 
outras a grupos considerados no ideário social como inferiores no 
quesito ser, conhecer e poder. 

Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016) discorrem sobre lugar 
epistêmico e lugar social. Ocupar um lugar social não significa que 
o lugar epistêmico será concordante a ponto de perceber a própria 
realidade. Em outras palavras, é possível e mais comum do que se 
possa imaginar que, em virtude de discursos avessos à pauta racial, 
por exemplo, uma pessoa negra seja atravessada pelo racismo e 
não perceba que ele existe, impacta e, às vezes, mata. A base da 
luta do MNB é a educação. É através dela que se vislumbra que 
mais pessoas compreendam as nuances do racismo. E, é por isso, 
que muitos coletivos e movimentos proporcionam à população 
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negra oportunidades de desenvolvimento coletivo. Como veremos 
na próxima seção, que destaca a importância dos cursos pré-
vestibulares e das ações afirmativas para o acesso do povo negro 
às universidades, reivindicando para si, espaços devidos, porém, 
interditados ao acesso, até então.

O MOVIMENTO NEGRO BRASILEIRO 
E OS CURSOS PRÉ-VESTIBULARES: 
REIVINDICAMOS A ACADEMIA

As iniciativas de Pré-Vestibulares Populares para negros e 
pobres tiveram visibilidade e se tornaram conhecidas no Brasil no final 
dos anos 80 e início da década de 90. Entretanto, se tem registros de 
iniciativas realizadas em décadas anteriores, como por exemplo, um 
curso pré-vestibular para estudantes negros e negras, organizado pelo 
Centro de Estudos Brasil África, em 1976, no Município de São Gonçalo, 
Estado do Rio de Janeiro (NASCIMENTO; IGNÁCIO; PINHEIRO, 2004). 
Embora não se tenha registros de uma matriz fundante, essas iniciativas 
ganharam sustentação e se fortaleceram enquanto movimento legítimo 
de manifestação popular a partir dos diálogos e articulações entre si, 
movidos pela proximidade de seus objetivos. 

Os pré-vestibulares populares são experiências que nascem 
dos movimentos sociais e, na maioria das vezes possuem uma 
dinâmica de organização coletiva, onde  o trabalho desenvolvido 
pelos colaboradores não é visto somente como uma ação de 
“voluntarismo” dado o caráter político que envolve a ação, que 
engloba uma grande rede de indivíduos dispostos a contribuir para 
que se possa romper com as barreiras impostas pelas estruturas 
políticas e socioeconômicas que contribuem fortemente para manter 
o abismo segregacional, que condena negros e pobres a viverem em 
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situações geracionais de exclusão, enquanto garante aos “supostos 
cidadãos” o pleno direito à educação.

No âmbito dos movimentos sociais, os direitos sociais aparecem 
como pontos fundamentais das suas críticas, suas pautas 
e suas práticas. Em relação à educação, por exemplo, os 
movimentos sociais de uma forma geral atuam tanto no sentido 
da universalização do acesso, quanto nas disputas sobre suas 
formas e conteúdos, pois a educação é importante não só 
como direito, mas também como instrumento de uma inserção 
no mundo. (NASCIMENTO; IGNÁCIO; PINHEIRO, 2004, p. 198)

De acordo com a Constituição Brasileira, o pleno exercício 
da cidadania inclui o acesso aos variados níveis de educação. 
Considerando o histórico de exclusão da população negra dos bancos 
escolares devido às várias interdições sociais, pode-se dizer que, para 
essa parcela da população, pouco se vivencia ou sabe sobre o que 
significa o pleno direito à cidadania. 

Reafirmar que pertencemos a todos os espaços é uma contínua 
e árdua peleja. A não aceitação de nossos corpos em dados espaços 
evidenciam notas do racismo, que se apresentam desde a construção 
da sociedade brasileira e atravessam nossas identidades, percepções 
e ações, das mais simples, às mais complexas. Ainda hoje, teimam em 
tentar nos fazer acreditar que não pertencemos a esse lugar, reduzindo 
nossa força a braços fortes para o trabalho, excluindo o pensar.  “Essa 
é a função do racismo cotidiano: reestabelecer uma ordem colonial 
perdida, mas que pode ser revivida no momento em que o sujeito negro 
é colocado novamente como a/o Outra/o” (KILOMBA, 2019, p. 225).

Almeida (2019, p. 15) aponta que “o racismo fornece o sentido, 
a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade 
e violência que moldam a vida social contemporânea” e explica que 
“a sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem 
os conceitos de raça e de racismo” (p. 20). O conceito de racismo 
estrutural, que o autor organiza, denuncia as normativas racistas sob 
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as quais a estrutura social brasileira se estabelece. Almeida afirma que, 
no Brasil, se tudo caminhar no curso da normalidade, o resultado é um 
produto racista4. Esse racismo é estrutural e detectável nos espaços 
do cotidiano, na cor da pele dos médicos, dos personagens que 
alcançam os espaços de poder, dos homens e mulheres que atuam 
na limpeza ou na segurança de instituições, das estatísticas dos que 
mais morrem, dos encarcerados, dos invisibilizados.

Romper com o racismo estrutural não é tarefa fácil, pois não 
estamos nos referindo a méritos individuais, mas a falta de políticas 
públicas comprometidas em desconstruir essa estrutura separatista e 
segregacionista da sociedade brasileira, ainda em 2021. 

Quantos talentos são descobertos nos espaços de periferias, 
morros e favelas desse país? Quantas crianças negras são 
invisibilizadas nesses espaços por ter a cor da pele como primeira 
referência para desqualificar seus saberes? Quantos dos nossos 
estão em posições subalternas por não terem chance de demonstrar 
suas potencialidades, descartados por não terem a subjetiva (não tão 
subjetiva) “boa aparência”?  

Essa é a prática cotidiana que guarda os privilégios da 
branquitude, que toma para si o poder de determinar lugares para 
os demais grupos racializados, alimentando o pacto narcísico da 
branquitude5 e as interdições nos espaços sociais e institucionais, que 
deveriam ser ocupados de maneira equânime. 

A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade 
absoluta numa economia centrada no lucro que precisa de 

4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L15AkiNm0Iw, acessado em 20 mar. 2021.

5 Termo cunhado por Maria Aparecida Silva Bento na tese de Doutorado “Pactos Narcísicos 
no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público” (2002), 
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. De modo geral, o pacto narcísico 
da branquitude serve como uma defesa de privilégios pelos sujeitos brancos, que 
guardam para si os melhores espaços e justificam essa prática tratando-a como 
“respeito” a méritos individuais.

about:blank
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outsiders ocupando o papel de pessoas descartáveis. Como 
integrantes de tal economia, todos fomos programados para 
responder às diferenças humanas que há entre nós com medo 
e aversão, e a lidar com elas de três maneiras: ignorar e, se 
não for possível, copiar quando a consideramos dominante ou 
destruir quando a consideramos subalterna. Mas não temos 
critérios para tratar as diferenças humanas em pé de igualdade. 
Como consequência, elas têm sido confundidas ou utilizadas 
de maneira equivocada, a serviço da separação e da confusão.  
(LORDE, 2020, p. 142)

É fundamental que crianças negras tenham acesso a uma 
educação de qualidade para modificar estatísticas que demonstram 
que, quanto mais se aproximam de uma maior escolaridade, menores 
são as possibilidades de ocuparem espaços acadêmicos. Quantos 
jovens passam em vestibulares para universidades públicas e não têm 
como permanecer/se manter nesses espaços por falta de infraestrutura 
básica para manutenir suas necessidades? Não estamos falando de 
vitimização, mas de histórias de vida interditadas! 

O discurso é de vitimização quando resistimos nos espaços da 
academia (físicos e epistemológicos). Em virtude do racismo, temos 
de ser “os melhores”, para desconstruirmos a falácia de estarmos 
“roubando” vagas devidas à branquitude, pois são os/as brancos/
brancas, que têm o mérito, e nosso lugar é na manutenção dos prédios 
que eles ocupam “por direito”. Ocupar esses espaços é resistir e 
neles, resistir é militar. É o negro em movimento, é o Movimento Negro 
educador, como nos ensina Gomes (2017). Através da resistência 
contamos a história sobre nossa ótica para os nossos, para filhos e 
netos. Dessa forma, mais e mais dos nossos poderão ocupar e sonhar 
com a possibilidade de ocupar esses espaços. 

Muitos dos nossos provam, a cada dia, que podemos estar em 
qualquer lugar. É uma constante afirmação de resistência e existência. 
No entanto, Kilomba (2019) denuncia que “intelectuais negras/os 
são convidadas/os a persistentemente a retornar a ‘seus lugares’, 
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‘fora’ da academia, nas margens, onde seus corpos são vistos como 
‘apropriados’ e ‘em casa’” (p. 56-57). Nossas vozes são silenciadas 
e desqualificadas, nossa produção de conhecimento, invalidada. Ao 
passo que na voz do branco, esse mesmo conhecimento, é visto como 
algo inédito e autoral. Quantos de nós, negros/as tivemos nossos 
discursos ecoados pela branquitude, que acaba por nos excluir, 
assumindo a autoria do discurso de forma isolada? Essa mesma 
branquitude, em sua maioria, ao assumir um discurso que pertence ao 
outro, tornam-se “especialistas” em nossa cultura, e mesmo em nós 
(KILOMBA, 2019).

O racismo cotidiano refere-se a todo vocabulário, discursos, 
imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro e 
as Pessoas de Cor não só como “Outra/o” – a diferença contra a 
qual o sujeito branco é medido – mas também como Outridade, 
isto é, como a personificação dos aspectos reprimidos na 
sociedade branca. Toda vez que sou colocada como “outra” 
[...], estou inevitavelmente experienciando o racismo, pois 
estou sendo forçada a me tornar a personificação daquilo com 
o que o sujeito branco não quer ser reconhecido. Eu me torno 
ao/o “Outra/o” da branquitude, não o eu - e, portanto, a mim é 
negado o direito de existir como igual. (KILOMBA, 2019, p. 78)

O estranhamento da presença de corpos negros em espaços de 
poder, assim como nos acadêmicos ainda é muito grande. Apesar de 
cerca de duas décadas da implementação dos primeiros sistemas de 
cotas raciais para destinação de vagas universitárias para estudantes 
negros e indígenas, seguida por outras políticas públicas com o mesmo 
compromisso, o racismo persiste na academia e se alimenta de uma 
estrutura de poder que teima em nos desqualificar. 

Não há o que se pensar em desistir, em desanimar. Essa luta 
é por nós e por todos os nossos. É para reverenciar os que vieram 
antes de nós, é pelos que chegaram e pelos que ainda virão. Uma luta 
desleal, entendemos, pois nossos escritos são caracterizados como 
emotivos, como se não fossem suficientemente acadêmico. Temos 
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de provar a todo tempo que ocupamos lugares conquistados através 
do nosso fazer, do nosso pensar, mesmo diante de tantas interdições 
impostas à nossa cor de pele, enquanto nossos corpos negros são 
vistos como impróprios nestes lugares, nos colocam num lugar de 
outridade numa ação reiterada, cotidiana. No entanto, com a força da 
coletividade e da ancestralidade, ocupamos e resistimos!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição de 1988, no artigo 205, estabelece o Estado 
como garantidor da Educação para todos, implicando à família sua 
promoção e incentivo com a colaboração da sociedade, para que o 
indivíduo se desenvolva plenamente, tenha preparo para exercer a 
cidadania e se forme para o trabalho. Mesmo diante do exposto na 
Carta Magna, parte significativa da sociedade ainda não compreende 
que esta colaboração consiste, também, no respeito às individualidades 
e aos saberes oriundos de construções culturais e perspectivas, para 
além da eurocentrada e, por isso, este trabalho vem demonstrar que é 
possível ampliar os olhares, os saberes, as possibilidades...

Entendemos que educação é a ação de educar. Compreendemos, 
portanto, que educar está além de um espaço definido, educar 
incide em ações circulares do indivíduo consigo, com o outro, com a 
coletividade e com o território. Educação é, nesse sentido, uma ação 
de transformação de sujeitos e coletivos que se retroalimentam de 
experiências e saberes constituídos e transformados. Portanto, a luta 
do MNB não findou, está presente ainda hoje, de tal forma, que não 
deixamos de denunciar a morte de um jovem negro a cada 23 minutos; 
de perguntar quem mandou matar Marielle; de reivindicar espaços nas 
universidades; de exaltar Carolina, Lélia... Lutamos cotidianamente 
para mostrar que podemos ocupar o lugar que quisermos, sermos o 
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que quisermos, e que os nossos têm o direito de sonhar. Não há mais 
espaço para que nos digam qual é o nosso lugar. As ações afirmativas 
de cotas, por exemplo, mostram que os lugares são plurais, e, a partir 
delas, ocupamos, apesar de sabermos que ainda há muito o que 
ocupar e pelo que lutar. 

Diante disso, retomamos a importância da FNB e do TEN, 
que brilharam em tempos tenebrosos, e lembramos que suas ações 
reverberam nas lutas pela emancipação do povo negro, há gerações, 
e inspiraram outros movimentos importantes, que, ainda nos dias 
de hoje se fazem necessários, e impactam em ações afirmativas e 
na reeducação das relações na sociedade e diretamente na vida da 
população negra, como por exemplo, nos cursos de pré-vestibular 
comunitários, projetos, associações, entre outros.

Podemos concluir, portanto, que romper com a limitação do ato 
de educar, de educar-se e de reeducar é gerar tensões. Abordando 
as pesquisas discutidas, constatamos que histórias de vida geram 
movimento e podem gerar conhecimento para si e para outros, elas 
não cessam. Aprendemos com nossos ancestrais, com nossas 
histórias, com nossos irmãos de luta. E, considerando a importância 
da coletividade para a educação, e dos movimentos sociais para a 
emancipação de povos oprimidos e suas colaborações para as 
transformações sociais, entendemos que a estrada é longa, mas que 
a luta por justiça social, pela liberdade, por oportunidades equânimes 
para nós e para os nossos, vale a caminhada.
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Resumo: 
Partindo da concepção de Território Educativo (TE) como articulador de 
relações que contribui para a ampliação do aprendizado escolar e comunitário, 
o presente estudo objetiva apresentar a pesquisa-ação como metodologia 
participativa, envolvendo 15 jovens estudantes de uma escola municipal 
situada em uma comunidade periférica da serra gaúcha, amparada em 
registros etnográficos, definição das trilhas educativas pelo bairro, construção 
coletiva do mapa das aprendizagens ‘além-muros’ e do painel fotográfico 
da experiência. A descrição e análise dessa construção, ativa e comunitária, 
dá forma e conteúdo ao presente texto, que considera as contribuições de 
Freire, Pais, Brandão e Borges, Thiollent, dentre outros. A pesquisa-ação e 
os instrumentos que a constituem, portanto, são compreendidos como 
disparadores de múltiplas dimensões de aprendizagens no cotidiano do TE 
em que os jovens estão situados. 

Palavras-chave: 
Território Educativo; Aprendizagens além muros; Metodologias participativas; 
Pesquisa-ação.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este texto, pautado na concepção de Território Educativo (TE), 
considera a proposta de Leclerc e Moll (2012, p. 44) ao defenderem 
que “o desafio da promoção de qualidade da educação, traduzida em 
educação integral, mantém-se associada diretamente à construção 
da perspectiva de Território Educativo como elemento organizador da 
intersetorialidade entre Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte 
e outros campos”. Desta forma, o TE constitui-se como um campo 
conceitual fundamental para reorganizar a educação escolar e propor 
novos formatos de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, o TE pode ser compreendido como um 
articulador das relações entre pessoas e serviços da comunidade, 
contribuindo para a ampliação do aprendizado escolar e vice-versa. 
Apoiada nessa concepção, a pesquisa que inspira o presente texto, 
leva em consideração e dialoga com temas relacionados a cidadania, 
aprendizagem, participação juvenil e relação escola-comunidade. 
Apresentamos a pesquisa-ação como metodologia participativa, 
narrando e descrevendo a experiência desenvolvida no cotidiano de 
uma comunidade periférica da serra gaúcha e que foi protagonizada 
por 15 jovens do Ensino Fundamental 2 (7º ao 9º ano), matriculados 
em uma Escola Municipal da região.

A pesquisa em questão integra uma abordagem qualitativa, de 
inspiração etnográfica e que utiliza a pesquisa-ação como “modelo de 
investigação social”, conforme descrevem Brandão e Borges (2007, p. 
53), e ferramenta metodológica que embasa as experiências vivenciadas 
no campo empírico. Os instrumentos utilizados na construção dos 
dados foram: registros etnográficos no diário de campo; definição dos 
locais que configurariam as trilhas educativas da comunidade, a serem 
realizadas pelo grupo de estudantes em dois dias; construção coletiva 
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do mapa das aprendizagens ‘além-muros’; registros fotográficos que 
culminaram em um painel fotográfico. A descrição e análise dessa 
construção, ativa e coletiva, dá forma e conteúdo ao presente texto, 
que considera as contribuições de Freire, Pais, Brandão e Streck, 
Thiollent, dentre outros.

Tomando como base a experiência vivenciada e as narrativas 
dos sujeitos envolvidos, buscamos evidenciar a sua potencialidade 
educativa. Os saberes produzidos no território, que compreende 
o entorno da escola, são disparadores de uma série de reflexões 
acerca da história e do cotidiano do bairro, do papel da escola e 
consequentemente de múltiplas dimensões de aprendizagem.

O texto está estruturado em duas seções centrais: “desenhando 
o mapa das aprendizagens além-muros: do percurso à materialização”, 
na qual descrevemos e discutimos o processo metodológico, pautado 
na pesquisa-ação, compreendendo desde a definição coletiva das 
trilhas educativas pelo bairro, a proposta integrada à oficina de fotografia 
desenvolvida na escola, até a construção do mapa das aprendizagens 
além-muros e do painel fotográfico, com base em autores como Freire 
(2016a; 2016b) e Thiollent (2014), e,  “as trilhas da participação nos 
processos coletivos: os ecos da experiência”, na qual apresentamos 
as narrativas reflexivas dos jovens estudantes acerca da experiência 
das trilhas e do mapeamento, além das considerações finais.

DESENHANDO O MAPA DAS 
APRENDIZAGENS ‘ALÉM-MUROS’: DOS 
PERCURSOS À MATERIALIZAÇÃO

A postura metodológica na qual este texto está amparado 
considera que a participação dos sujeitos se perfaz como a tônica 
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da investigação: sujeitos históricos, políticos e transformadores da 
realidade. O resgate da epistemologia freireana (2016a), nesses 
entrelaçamentos entre teoria e prática, é relevante ao passo que 
esse educador também adota uma abordagem qualitativa ao longo 
de sua vida e obra, colocando as temáticas a serem trabalhadas 
no coletivo em uma perspectiva humanista, que relaciona a busca 
pelo conhecimento e a transformação da realidade como processos 
essencialmente participativos, não cabendo apenas ao investigador 
ou investigadora elaborá-los em uma relação verticalizada, mas, sim, 
pensá-los no conjunto, dialogicamente com as pessoas.

No cenário da pesquisa, observou-se que a equipe diretiva da 
escola era receptiva a novas articulações e parcerias, assim como em 
relação a aproximação entre escola e comunidade. Os estudantes 
também demonstraram receptividade a uma prática educativa 
diferente daquelas que conheciam (o mapeamento e as fotografias, 
que descreveremos adiante) e, com isso, tiveram participação ativa 
com sugestões para a montagem do mapa, protagonizando a sua 
construção e trazendo ideias de futuros trabalhos possíveis, na escola. 

A pesquisa-ação, de acordo com Thiollent (2014) têm se 
apresentado enquanto método alternativo ao paradigma positivista 
ainda significativamente presente no ambiente acadêmico. Difundidas 
e aplicadas em contextos populares, com finalidades educacionais, 
sociais, entre outras, essas pesquisas podem usar a seu serviço 
procedimentos como entrevistas e grupos focais, de modo que a 
pluralidade de metodologias acontecendo em um espaço, com 
múltiplos paradigmas, evita atitudes de monopolização da verdade, 
mostrando-se, portanto, como uma posição epistemológica adequada 
à interlocução de vários atores

Embora exista uma tendência da pesquisa-ação se caracterizar 
como pragmática, torna-se importante destacar que ela se diferencia 
da prática em si, assim como da pesquisa tradicional, visto que abre 
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possibilidades para se alterar durante o processo. Essa característica, 
de ser revista e de ser problematizada em diferentes etapas, permite 
que o pesquisador experimente sua sensibilidade de acordo com o 
que emerge na realidade pesquisada para traçar os novos caminhos 
que forem necessários.

De acordo com Fricke (2014), a pesquisa-ação está pautada em 
valores, pois relaciona-se com democracia e participação democrática, 
fator que se associa ao objetivo do estudo, correspondente ao 
processo a ser protagonizado pelos estudantes. Além disso, Fricke 
(2014) articula a pesquisa-ação com a perspectiva da mudança social, 
assim como uma forma de produção de conhecimento. É dialógica, 
sendo que todos os envolvidos participam de discursos práticos e 
teóricos e, por fim, visa criar condições para que os sujeitos oprimidos 
(econômica, social ou culturalmente) contatem recursos para articular 
os seus interesses e comecem a viver de acordo com eles. 

O bairro no qual a escola está situada pertence à área norte da 
cidade de Caxias do Sul-RS, uma região estigmatizada pela violência e 
retratada pela ineficiência de quem deveria intervir por condições mais 
dignas à população (referência aos gestores de políticas públicas)1. Os 
relatos sobre situações violentas no bairro, desde a violência policial 
até a do tráfico de drogas, constam nas narrativas dos estudantes 
que participaram da pesquisa, havendo também menções acerca do 
preconceito que o morador da zona norte sofre ao transitar por outras 
áreas da cidade, quando revela o seu bairro de origem, sobretudo em 
entrevistas de emprego. 

1 Essa caracterização presente nas narrativas de jovens e adultos entrevistados é discutida 
em uma reportagem que foi veiculada pelo jornal Pioneiro, com circulação em Caxias do 
Sul, que aborda a questão da vulnerabilidade da área norte da cidade, onde está inserido o 
bairro Vila Ipê, em contraposição aos dez anos de implantação da Secretaria de Segurança 
Pública e Proteção Social, intitulada “Olhai por nós” (ANDRADE, 2017). Disponível em: 
Olhai por Nós (clicrbs.com.br). Acesso em: 14 jan. 2021.

http://especiais-pio.clicrbs.com.br/olhaipornos/index.html
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Definimos no coletivo de estudantes, a proposta da investigação: 
é possível aprender fora da escola, no próprio bairro? Como é possível 
aprender? O que é possível aprender? Diante dessa provocação 
inicial, os jovens listaram os locais do bairro que comporiam a nossa 
“trilha educativa” (a ser registrada fotograficamente por cada um dos 
participantes), sendo que os lugares citados eram referidos como 
locais nos quais identificavam possibilidades de aprendizagens para 
além dos muros da escola.

Com a finalidade de realizarmos a atividade das trilhas, 
buscamos, incentivados pela direção da escola, parceria com a 
professora da Oficina de Fotografia2, já que ela dispunha do material 
necessário para irmos a campo, ou seja, as câmeras fotográficas. 
Simpatizante da proposta desde o primeiro diálogo, essa profissional 
participou das trilhas e enviou todas as fotos registradas pelos alunos, 
separadas pelos nomes para que eu fizesse um primeiro filtro3, visto 
que totalizavam mais de 500 arquivos.

Os locais listados pelos estudantes, a serem percorridos e 
registrados durante as trilhas educativas foram:

Dia 1: Escola Rubem Alves, Horta comunitária, Praça Colina do 
Sol, Farmácia, Vantajão (o maior supermercado da região), “Igrejinha” 
(local abandonado compreendido como um ponto de vulnerabilidade 
do bairro), Quadra de Esportes e Centro Educativo.

Dia 2: Associação Comunitária, Unidade Básica de Saúde, 
Comércios locais, Igrejas e Centro de Assistência e Promoção Social 
(CAPS) Joana D’arc.

2 Atividade que a escola executava pelo Programa de Ações Educativas Complementares, 
desenvolvido pela secretaria de educação do município.

3 Os critérios utilizados para esse “filtro” foram: a maior diversidade possível de locais 
fotografados, a nitidez e qualidade das fotos, e a contemplação de imagens registradas 
por todos do grupo. 
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 Nos dois dias, em um grupo de 15 jovens, percorremos a 
região, de modo que os estudantes tinham liberdade para transitar e 
fotografar o que quisessem, desde que vinculassem com algum nível 
de aprendizado, podendo, inclusive, usar as habilidades desenvolvidas 
nas oficinas de fotografia. As caminhadas duraram cerca de duas 
horas cada dia, sendo que realizávamos paradas para conversar 
sobre os aspectos observados e para interações com a comunidade. 
Percorrendo as trilhas, buscávamos manter uma postura atenta e 
vigilante, mas, ao mesmo tempo, receptiva para novas percepções e 
diálogos com os estudantes que usualmente faziam comentários ou 
perguntavam alguma coisa sobre a atividade:

Os alunos cantando pelas ruas e, de vez em quando, falando 
muito alto, demonstram espontaneidade e empolgação com 
a atividade - ora buscando novos ângulos, ora mostrando 
alguns registros de suas imagens em suas câmeras – além de 
me pegarem pelo braço e contarem histórias sobre as suas 
experiências no bairro que variam desde “não saio muito de 
casa” até “eu e meus irmãos já frequentamos aqui” (Diário de 
campo. 24 mai. 2017).

Figura 1 – Grupo no processo das trilhas educativas (dia 1)

Fonte: elaborada por estudante colaborador(a) da pesquisa (2017).
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O grupo optou por começar fotografando a Escola, já 
que foi a partir da mesma que teve início a presente proposta. 
Observações sobre o lixo na fachada, ou a falta de calçamento 
foram apontadas, mas, também, a importância de registrar os 
grafites que identificam a escola.

Na visita ao CAPS Joana D’arc pudemos exercitar o diálogo e 
os laços de convivência com a comunidade, conforme descrito no 
diário de campo:

A visita ao CAPS Joana D’arc, mais conhecido como “o Joana” 
foi uma surpresa. Quando chegamos ao local, perguntei aos 
estudantes se eles gostariam de entrar para conhecer o lugar, 
e todos responderam afirmativamente. Fomos muito bem 
recebidos por Fernanda, a assistente social, e pelas crianças 
que estavam sendo atendidas no horário. Os estudantes fizeram 
perguntas para a assistente social sobre o funcionamento do 
serviço, assim como interagiram com as crianças que estavam 
tomando o lanche. Fernanda elogiou muito a atividade e reforçou 
a concepção de rede que deve ser fortalecida no território (Diário 
de campo, 31 mai. 2017).

Observou-se que os estudantes tiveram uma impressão positiva 
para além do serviço – destacaram a importância dessa interação com 
a profissional responsável e com as crianças. A grande maioria do 
grupo não conhecia o local e evidenciou o mesmo como um aspecto 
positivo da comunidade. No sentido de fortalecimento dos laços, 
compreendemos que a boa receptividade reforçou essa visão positiva.

A receptividade da assistente social do serviço que visitamos 
cumpriu uma função educativa mediatizada pelo território, visto 
que estimulou a curiosidade dos jovens por outras vivências nesse 
sentido, inclusive quando sugeriram, como atividade futura, a visita a 
uma grande fábrica da região. O exercício educativo de estimular a 
curiosidade que Freire (2016b) apresenta, sob a ideia da promoção 
da curiosidade espontânea em epistemológica, é um dos pontos de 
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sustentação de uma pedagogia crítica e libertadora, sendo relevante a 
reflexão acerca do tratamento que o educador dá a essa curiosidade, 
tanto sua, como dos educandos.

Os jovens chamam de “COMAI” o Centro Educativo que fica na rua 
atrás da escola. Essa é uma sigla para Comissão Municipal de Amparo 
a Infância, a antiga instituição que coordenava ações assistenciais na 
cidade. Esse centro, que passou a ser coordenado pela Fundação 
de Assistência Social (FAS), e que atualmente encontra-se desativado, 
previa a determinação de serviços com atendimentos socioeducativos 
para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Alguns 
dos jovens que realizaram a trilha educativa frequentaram o Centro. 
A situação de abandono do local é visível e muitas memórias foram 
evocadas durante o percurso no mesmo. Os alunos compreendem 
que esse espaço é um potencial da comunidade e não deveria estar 
desativado e abandonado, sobretudo em uma região carente de 
equipamentos para a infância e juventude.

Figura 2 – Uma das salas abandonadas da “COMAI”

Fonte: elaborada por estudante colaborador(a) da pesquisa (2017).
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A Unidade Básica de Saúde (ou o “Postinho” como é referido 
pelos jovens) foi uma referência positiva trazida pelos estudantes desde 
as conversas iniciais sobre as potencialidades de aprendizagem do 
território do bairro. A EMEF mantém parceria com a Unidade Básica 
para palestras junto aos alunos, de modo que já observamos agentes 
de saúde na escola. Os estudantes referiram interesse em entrevistar 
profissionais da saúde que atuam no bairro em busca de compreender 
o olhar dos mesmos em relação à realidade do local. Anotamos 
todas as sugestões e ideias para a devolutiva com a coordenação 
pedagógica da Escola.

O Centro Comunitário do bairro foi fotografado somente por fora, 
pois estava fechada no dia em que realizamos a trilha educativa que o 
incluía. Os comentários dos alunos foram no sentido de reconhecerem 
a importância do local, porém não saberem concretamente quais as 
ações organizadas pelos responsáveis: disseram que os pais não 
frequentam e que eventualmente, desde o fechamento da capela que 
havia no bairro, alguns velórios ocorrem no Centro Comunitário. 

Também foram feitos registros no entorno da horta comunitária, 
recurso que faz parte do Projeto “Hortas Comunitárias” que abrange 
parceria entre o Ministério de Minas e Energia, a Empresa Eletrosul e a 
Prefeitura de Caxias do Sul (vinculado à Secretaria de Segurança Pública 
e Proteção Social).  Atende uma média de 40 famílias da região, com 
o espaço para a plantação de alimentos orgânicos, delimitado pela 
placa que identifica a família. Assim como os alunos trazem a horta 
como um aspecto positivo da comunidade, o descarte de resíduos 
sólidos de maneira inadequada também ocorre nesta área. 
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Figura 3 – Horta Comunitária

Fonte: elaborada por estudante colaborador(a) da pesquisa (2017).

O descarte inadequado de resíduos sólidos na rua apareceu 
como uma das questões mais negativas do bairro, tanto pela questão 
estética, como pela questão do impacto ambiental, passando pela 
noção de cidadania e cuidado com o espaço em que se transita.

Figura 4 – Resíduo sólido descartado inadequadamente

Fonte: elaborada por estudante colaborador(a) da pesquisa (2017).
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Nos percursos pelo bairro fomos constatando e conversando 
sobre a situação de desigualdade social que é uma marca histórica do 
país e também pode ser observada na Vila Ipê, de uma forma muito clara, 
na própria constituição das moradias. Existem locais residenciais mais 
estruturados, como o Conjunto Habitacional Colina do Sol, no entanto, 
há moradias de madeira em condição significativamente vulnerável. Os 
estudantes compreenderam que tais registros seriam interessantes, no 
sentido de se conhecer mais sobre a característica socioeconômica 
do bairro, assim como quais acessos aos direitos fundamentais estão 
sendo violados nessas situações de vulnerabilidade.

Freire (2016b) ao discutir o quanto ensinar exige alegria e 
esperança, questiona-se sobre quais são os saberes necessários 
para que nós, educadores, pudéssemos viabilizar um verdadeiro 
encontro com pessoas cuja humanidade tem sido negada, na falta de 
acesso aos direitos fundamentais. Tais questionamentos também nos 
acompanhavam em alguns momentos das trilhas. 

Figura 5 – Habitação vulnerável

Fonte: elaborada por estudante colaborador(a) da pesquisa (2017).
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Figura 6 – Conjunto Habitacional Colina do Sol 
(referência de habitação estruturada do bairro)

Fonte: elaborada por estudante colaborador(a) da pesquisa (2017).

Além dos aspectos retratados nas trilhas, os estudantes também 
trouxeram fotos de grafittis do bairro, pixachões, igrejas evangélicas 
e comércios que funcionavam nas casas. Também foram registradas 
paisagens cotidianas, de moradores da comunidade, orelhões 
quebrados, cachorros nas ruas, árvores, visto que deixamos o registro 
livre para que os estudantes pudessem associar a possibilidades de 
aprendizados. Ao final das trilhas, o Mapa das aprendizagens além-
muros e o Painel Fotográfico foram construídos coletivamente a partir 
das sugestões do grupo, retratando pontos do entorno da escola 
identificados como áreas potenciais de aprendizagens para além dos 
muros da escola. 
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Figura 7 – Mapa das Aprendizagens ‘além-muros’

Fonte: elaborada por Joanne Cristina Pedro (2017).

Figura 8 – Painel Fotográfico

Fonte: elaborada por Joanne Cristina Pedro (2017).
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AS TRILHAS DA PARTICIPAÇÃO 
NOS PROCESSOS COLETIVOS: 
OS ECOS DA EXPERIÊNCIA

No percurso desse processo em que a temática do TE foi trazida 
à tona e problematizada junto aos estudantes, observamos que o 
processo do mapeamento e da construção do Mapa de aprendizagens 
‘além-muros’, conferiram concretude às possibilidades educativas 
que podem ser construídas no território. Os estudantes se mostravam 
receptivos em relação ao fato de terem uma aula para além dos 
muros da escola, no entanto, percebíamos uma certa dificuldade por 
parte dos mesmos, quando questionávamos sobre quais atividades 
poderiam ser realizadas.

A partir dos relatos da roda de conversa que realizamos depois 
do mapeamento, antes da construção do mapa, observamos que a 
noção do território, em sua potencialidade educativa (sua contribuição 
para o aprendizado escolar e vice versa), como um elemento 
articulador de relações entre pessoas e equipamentos, foi vivenciada, 
problematizada dialogicamente, e portanto, melhor compreendida.

Na experiência do mapeamento, tivemos a oportunidade, para 
além dos registros em fotos dos locais entendidos como possibilidades 
de aprendizados, de conversarmos com as pessoas que transitam pelo 
bairro, e, observamos que esse estabelecimento de relações foi dotado 
de muito sentido para os estudantes. Pais (2015, p. 68) reflete sobre a 
valorização das vivências significativas, “que podem ser transmitidas, 
compartilhadas e sobretudo vividas, enquanto constitutivas de elos 
sociais”. O ritmo acelerado dos tempos atuais, acabam tornando tais 
experiências mais escassas e, no caso das escolas, muitas vezes, os 
currículos engessados não levam em consideração a ampliação de 
tempos e espaços também.
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Neste contexto, compreendemos que o processo do 
mapeamento junto aos alunos constitui-se em uma experiência viva 
e em movimento, que permitiu registros e memórias que auxiliaram 
o desenvolvimento das reflexões após a sua vivência. As vozes 
de aprovação da comunidade acompanharam a experiência do 
mapeamento, através de falas como “essa gurizada está no caminho 
certo”; “tem que fazer isso mesmo”; “precisa olhar para o bairro para 
aprender mais sobre ele”.

No segundo dia de mapeamento, quando estávamos voltando 
para a escola, havia um morador consertando uma janela de um 
comércio e o grupo de estudantes chamou a sua atenção. Ele perguntou 
o que estavam fazendo, ao que os jovens responderam que era um 
“trabalho para a escola”, e, numa tendência de buscar a referência, 
olharam para as professoras. O morador disse, de forma simpática: 
“Não, eu quero ouvir de vocês! Qual o objetivo deste trabalho?” Então, 
algumas alunas explicaram e ele começou a estabelecer um diálogo 
sobre a importância da participação social do jovem. Falou sobre 
política, sobre a função da Associação de Bairro (trazendo críticas 
sobre a mesma) e sobre a importância da escola nessa função de 
estimular o pensamento crítico dos estudantes. Finalizou dizendo que 
escola e comunidade precisavam andar sempre juntas. 

Essa experiência foi muito referenciada na roda de conversa, 
pois, espontâneamente, houve uma troca de percepções sobre o 
bairro em que temáticas como participação, cidadania, relação escola 
e comunidade foram trazidas à reflexão:  “Eu gostei de sair na rua e 
gostei do homem falando”; “Eu gostei do que o homem falou, porque 
eu achei muito verdade o que ele falou”. 

A dimensão do território articulador e, portanto, também 
educativo, apareceu nas narrativas do jovens, nessa roda de conversa 
após o mapemanto, desde o momento em que foram questionados 
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sobre o que eles haviam percebido da atividade, sendo expressas as 
impressões a seguir:

Achei legal, interessante, pra gente conhecer mais o bairro que 
a gente vive, né? 

A gente pôde ver o nosso bairro por um ângulo melhor, não 
como a gente passa normalmente, sem olhar assim pros lugares 
assim, interessantes.

Antes a gente não olhava nem pro lado, daí, agora, a gente 
reconhece que aqui no nosso bairro não tem só coisas ruins, 
têm coisas boas também.

O Joana é um lugar que eu não conhecia e faz um trabalho 
muito importante para a comunidade.

Nunca fizemos nada parecido com isso. Pudemos ver as 
duas partes do bairro, tanto a boa como a ruim. Achei uma 
atividade diferente da sala de aula, (onde) a gente só fica 
sentado e copiando.

Não costumo andar pelo bairro dessa forma. Parece que a 
gente aprendeu mais coisas.

Eu gostei de dar uma caminhada porque a gente não sai da 
escola e a gente fica só na sala escrevendo. A gente teve 
conversas, também, interessantes. E, por causa das fotos 
também. Daí, quando a gente tira foto de alguma coisa, depois 
de alguns anos a gente quase não lembra de nada. Daí a gente 
vai mexer naqueles arquivos e lembrar de tudo. 

Esse exercício, a partir das falas apresentadas, contribuiu para 
o aumento do campo perceptivo dos jovens, acerca do bairro em que 
vivem. Freire (2016a) ao discutir a relação dialética entre ser humano 
e mundo, aponta que processos críticos e dialógicos favorecem a 
percepção mais profunda do que já existia como objetividade, sendo 
que a partir dessa percepção há um destaque para aspectos que 
passam a ser problematizados e consequentemente, vistos como 
desafios a serem superados.
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Quando questionados sobre o que encontraram de positivo 
na experiência, as respostas variaram entre conhece o CAPS Joana 
D’arc e as relações e conversas estabelecidas com os moradores, 
conforme relata um estudante: “Cada casa em que a gente passava, 
a gente achava coisas interessantes”. As pessoas chamavam os 
estudantes para mostrar coisas para eles tirarem fotos, em um sentido 
de cooperação. Algumas pessoas levaram seus animais de estimação, 
outras a placa do comércio que tinham em casa, outras perguntavam 
o que já haviam fotografado. Um dos alunos, sobre isso, falou: “Tem 
pessoas carinhosas que deixaram a gente ver as coisas, né?”.

Diante do questionamento sobre posssibilidades de melhora no 
bairro, foram apontadas as questões do lixo, do asfalto e da ausência 
de serviços para a comunidade: “Acho que tem espaço para fazerem 
muitas coisas aqui, mas não fazem nada”.

Quando perguntamos sobre algumas possibilidades de 
aprendizados ‘além-muros’, na perspectiva da integração dos saberes 
escolares e comunitários, os alunos dizem: 

A horta pode ensinar ciências, e , em geografia podemos 
estudar os tipos de firmas, indústrias, comércios: os tipos de 
empresas. A história do bairro e de alguns lugares.

Seria interessante chamar o Presidente do bairro para a gente 
dizer o que acha do bairro e entender o que ele faz.

Seria legal a gente fazer o que a gente fez aquele dia, quer 
dizer, não foi o que a gente fez, mas o que aconteceu, tipo, de 
a gente entrevistar as outras pessoas, para a gente saber mais 
as opiniões das outras pessoas, para ajudar nas melhorias do 
bairro. Isso sim ajudaria! Eu acho, né?... mas seria legal se a 
gente tentasse fazer isso.

A percepção do território e das pessoas que transitam nele, assim 
como as interações ocorridas, além da oportunidade de reconhecer os 
recursos da comunidade e saber mais sobre os seus funcionamentos 
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foram experiências que os jovens referiram como significativas e 
trouxeram falas de protagonismo no processo de mapeamento, como:

É a gente que está fazendo. São as nossas fotos que vão estar 
no mapa.

Esse é o bairro que a gente vê. Existem coisas muito importantes 
para a comunidade aqui.

O melhor jeito de discutir o que tem de certo e errado na 
comunidade é andando por ela e vendo as coisas.

A possibilidade de falar sobre esses temas, na escola, 
articulando, portanto, saberes escolares e comunitários, a partir de 
uma abordagem dialógica, atende ao preceito freireano de que dizer 
a palavra não se configura como privilégio de alguns e sim direito de 
todos e todas. O território, no contexto do presente exercício, assume 
a função mediatizadora que Freire (2016a) atribui ao mundo, passível 
da potencialidade transformadora dos jovens e fomentador de seus 
processos de humanização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na convivência com os adolescentes, percebemos, nas suas 
falas, que eles compreendem a necessidade de a comunidade unir-se 
e mobilizar-se, no entanto, há uma certa dificuldade em compreender 
as instâncias participativas com as quais estão envolvidos (como o 
Conselho de classe e o Grêmio estudantil), assim como o papel da 
Associação Comunitária. No entanto, nas falas após a experiência do 
mapeamento, observamos que eles compreenderam o espaço de 
diálogo e participação que a construção do mapa propiciou. 

No processo de compreensão do mapeamento realizado, uma 
das alunas revelou que não associava a escola como um espaço de 
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participação, quando falava sobre os problemas da comunidade: “É 
que o que que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Só 
conversar a respeito. A gente não pode fazer nada”. Nesse sentido, 
provocamos o grupo perguntando se a escola não seria também um 
espaço em que era preciso falar sobre os problemas da comunidade, 
obtendo como resposta que realmente poderia ser, desde que os 
professores estimulassem o debate e também conhecessem a 
comunidade. 

Observamos também que as alunas, por mais que soubessem 
quem é o presidente do bairro, não compreendem a função do 
Centro Comunitário, sendo sugerido por elas, chamá-lo para uma 
palestra na escola.

Na roda de conversa sobre a experiência do mapeamento, 
os alunos demonstraram compreender que criar um espaço 
para falar sobre as questões da comunidade é um primeiro 
passo para organização e participação na vida do bairro. Muitas 
sugestões vieram, a partir dessa experiência, vinculadas à noção 
de cidadania e mobilização.

Pais (2015, p. 132) em sua defesa pela cidade humanizada 
e participada, em contraposição a determinismos pautados em 
realidades sociais sustentadas pela miséria, criminalidade ou 
violência, aponta que “a cidadania é, em certa medida, um movimento 
de rejeição da cidade planificada (artificialmente) a favor da cidade 
praticada (vivencialmente)”. A vivência pedagógica no território, a 
partir das experiências registradas pelo presente estudo, pode ser 
disparadora desse movimento. Nas narrativas, a resignação da 
população também é mencionada: 

Acho que as pessoas acostumam, e é por isso que não tem 
esse tipo de união entre as pessoas para quererem melhorar. 
Elas não têm aquela esperança de que um dia eles vão mudar.
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Eles pensam: o presidente que é o presidente do bairro não faz 
nada, então...pra que eu vou me preocupar?

No entanto, apesar das referências à resignação (que também 
é uma característica historicamente marcada e, até certo ponto, 
“estimulada”), o exercício do mapeamento, emerge, em algumas falas 
com uma característica de esperança: 

Eu acho que, que nem as gurias falaram. Muitos moradores 
já estão acostumados com o lixo e com tudo isso, e, a gente 
conversando agora, fez a gente poder ter uma esperança de 
que a gente possa mudar isso. Que a gente possa fazer um 
projeto, conversar com o Presidente do bairro e poder melhorar.

Dessa forma, a construção do Mapa das Aprendizagens ‘além-
muros’, surge como uma metodologia, embasada na concepção de 
TE que estimula os espaços de participação para jovens, a começar 
pela escola, mas que perpassam a vida do bairro. Tal estímulo pode 
favorecer ainda, o fortalecimento das articulações e mobilizações na 
comunidade e a ocupação de instâncias participativas.

Compreendemos, portanto, que a escola também é um lugar de 
participação e de estímulo à cidadania, sendo o conceito de TE e as 
práticas pedagógicas que podem se desdobrar do território, elementos 
fomentadores da integração entre os saberes escolares e comunitários 
e, portanto, do empoderamento dos jovens para que se reconheçam 
como sujeitos críticos e agentes de transformação. 

Para além desta ponderação, o estudo também reflete acerca 
do deslocamento da centralidade da instituição-escola nos processos 
de aprendizagem, para a centralidade no sujeito, inserido no coletivo, 
a partir do diálogo com o Território Educativo e do compromisso com 
a humanização e com a transformação social, para a prática de uma 
Educação libertadora.
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Resumo: 
Este texto descreve uma pesquisa cujo intuito é investigar como se configura 
o processo formativo de um educador que atua em um espaço não formal, 
bem como qual a sua relação pedagógica com os educandos. Através disso, 
é proposta uma reflexão sobre como pode se estruturar uma prática docente 
em um espaço não escolar e quais possibilidades podem emergir disso. 
O percurso teórico-metodológico segue os pressupostos do materialismo 
histórico dialético utilizando a entrevista semiestruturada como técnica de 
coleta de dados. O entrevistado é um educador que ensina música para 
jovens em uma comunidade periférica na cidade de São Vicente-SP.  A 
premissa é que a educação não formal possui extrema relevância para grupos 
historicamente marginalizados que nem sempre conseguem um espaço na 
educação formal.  Assim, os resultados corroboram com Paulo Freire acerca 
da educação libertadora. 

Palavras-chave: 
Educação Não Formal. Música. Cultura. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em uma perspectiva histórica, a instrução formal manteve muito 
pouco – ou nenhum – diálogo com as camadas sociais subalternizadas. 
Isso pode ser percebido de modo evidente no contexto da educação 
escolar, que está arrolada de técnicas alienantes e reprodutoras dos 
ideais dominantes. Assim, grupos sociais periféricos e marginalizados 
encontram dificuldades para se estabelecer nesse espaço. 

A educação não formal desenvolvida em espaços não escolares 
surge, portanto, como uma alternativa para esses grupos. São nesses 
espaços que geralmente encontram acolhimento e conseguem se 
mobilizar politicamente na defesa de demandas do próprio grupo. 
O diálogo com o cotidiano, a sensação de que têm algo em comum 
e a reflexão sobre a realidade material do mundo faz com que a 
formação recebida nesses espaços seja extremamente relevante no 
desenvolvimento desses sujeitos.   

Nesse viés, o intuito deste texto é investigar como se configura o 
processo formativo de um educador que atua em um espaço não formal, 
bem como qual a sua relação pedagógica com os educandos. Através 
disso, é proposta uma reflexão sobre como pode se estruturar uma 
prática docente em um espaço não escolar e quais as possibilidades 
que podem emergir desse processo. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo que seguiu 
o percurso teórico-metodológico do materialismo histórico dialético 
com a técnica de coleta de dados entrevista semiestruturada. O 
entrevistado é um educador que ensina música para crianças e 
adolescentes em um projeto social de uma comunidade em São 
Vicente no estado de São Paulo. Entendemos projeto social aqui 
como a elaboração de um plano de ação que tenha como finalidade 
atender a uma demanda social.
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A temática se justifica por considerar a educação não formal 
imprescindível na perspectiva dos movimentos sociais, já que grupos 
historicamente marginalizados e excluídos nem sempre conseguem 
encontrar um espaço na educação formal. Além disso, a música 
representa um elemento cultural de extrema relevância na construção 
identitária de uma comunidade. 

O aporte teórico norteador dessa análise é o educador brasileiro 
Paulo Freire. Em seu amplo repertório de obras sobre a educação, o 
autor sempre evidenciou a importância de uma educação que parta 
do contexto social do educando, o que promoverá uma aprendizagem 
significativa e, em mesma medida, libertadora.  

Levando isso em consideração, os resultados dessa pesquisa 
revelam a necessidade de uma educação que consiga romper com os 
moldes da educação formal e que, de fato, alcance a vida social. Ainda 
que a escola seja uma instituição de extrema relevância na formação 
de crianças e adolescentes, aliar essa formação com atividades 
realizadas em espaços de educação não formal podem contribuir para 
o desenvolvimento pleno desses sujeitos. 

Esses espaços podem promover um íntimo diálogo com o 
cotidiano desses educandos, o que contribuirá para a produção 
de sentidos e significados e levará a concretização do processo de 
aprendizagem. Além do mais, o ensino de um importante elemento 
cultural – a música – pode propiciar um acesso privilegiado à herança 
cultural acumulada historicamente, o que geralmente é privado das 
classes dominadas.

METODOLOGIA 

O materialismo histórico dialético, método empregado nessa 
investigação, considera que o ser humano é reflexo de um percurso 
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histórico advindo das relações sociais acumuladas no decorrer do 
processo civilizatório. Como aponta Marx (2008, p. 207), “os homens 
fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo sua livre 
vontade em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas 
circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas 
pelo passado”.

É nessa mesma perspectiva teórica que em 1968 Paulo Freire, 
educador brasileiro, escreve o ensaio Pedagogia do Oprimido. O 
autor defende, nesse livro, a ideia de que os humanos são seres 
inacabados e passam a vida na busca de humanizar-se, contudo, 
nesse processo se deparam com os condicionantes históricos e, 
dessa forma, a humanidade vai se auto constituindo ao passo que 
constrói o mundo (FREIRE, 2005). 

A obra traz, ainda, excelentes contribuições para a compreensão 
da situação da educação brasileira. Contudo, nessa época, Freire 
estava exilado no Chile e só conseguiu publicar o livro em português 
anos mais tarde. A temática abordada é o ponto central de toda a teoria 
freireana e se baseia na denúncia da “educação bancária”, entendida 
pelo autor como aquela em que só é “depositado” o conteúdo no 
aluno, na qual não há diálogo entre educador e educando e com 
isso contribui para a manutenção das desigualdades e da relação 
hierárquica opressor versus oprimido (FREIRE, 2005).

 De acordo com Freire (2005), é necessário substituir a educação 
bancária por uma educação dialógica e libertadora, mas isso precisa 
ser feito através da comunhão entre os oprimidos. Supor que em 
algum momento os opressores oferecerão uma educação libertária 
aos oprimidos, segundo o mesmo autor, seria muita ingenuidade. 

Assim, é através da educação que o oprimido toma consciência 
de seu estado de opressão e progride na luta pela liberdade. Nesse 
processo, deixa de ser um mero objeto e passa a assumir o seu papel 
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de sujeito. Todavia, esse é um ato extremamente doloroso e não é 
possível realizá-lo sozinho; somente por meio da relação homem-
homem e homem-mundo que esse conhecimento se constrói 
(FREIRE, 2005).

Partindo desses pressupostos, essa é uma pesquisa de campo 
que fez uso da técnica de coleta de dados entrevista semiestruturada. 
Previamente, foi formulado um roteiro de 2 perguntas abertas que 
permitiram a ampliação da investigação a partir das informações 
fornecidas pelo entrevistado. 

Como salienta Manzini (1991), durante a realização desse 
procedimento é necessário empregar atenção, já que os entrevistados 
podem fornecer respostas que julgam ser “ideais”. Exatamente por 
isso, tudo o que for dito requer uma análise, sob o referencial utilizado na 
pesquisa, posto que nem tudo pode ser tido como verdade absoluta. O 
entrevistado é um educador social que dá aula de música para jovens 
em um projeto social de uma comunidade na periferia de São Vicente 
no estado de São Paulo. O projeto atende a própria comunidade e 
é subsidiado por doações de colaboradores que, em sua maioria, 
também são moradores da comunidade. 

O agendamento da entrevista foi remarcado duas vezes. 
Inicialmente seria utilizado o recurso da videoconferência, porque o 
entrevistado e as entrevistadoras não residem na mesma cidade, mas 
essa ideia não pôde ser viabilizada e foi então sugerido um encontro 
presencial na cidade de Presidente Prudente no estado de São Paulo 
marcada para o dia 07 de agosto de 2018.

Entretanto, foi possível adiantar esse encontro para o dia 31 de 
julho de 2018 na cidade de Araçatuba também localizada no estado 
de São Paulo e foi nessa ocasião que a entrevista foi realizada. Um 
gravador de áudio foi utilizado para captar as informações fornecidas, 
além de um bloco de notas e uma folha com a impressão do roteiro. 
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Antes de iniciar a entrevista propriamente dita, foi feito um 
esclarecimento acerca dos objetivos do estudo e o educador, por 
considerar a proposta interessante, aceitou participar e preencher o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados 
foi realizada em um encontro com duração aproximada de 20 minutos 
e foi norteada por duas questões centrais: 1- Como aprendeu a tocar?  
2- Como faz para ensinar?

Essas perguntas serviram de base para um diálogo acerca 
do processo formativo do educador, sobre sua prática educativa 
e, ainda, sobre a relação que ele estabelece com os educandos. 
As informações fornecidas foram colocadas sob análise mediante 
o referencial teórico já anunciado e os resultados obtidos serão 
discutidos no próximo tópico.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO

João dos Santos – nome fictício utilizado para preservar a 
identidade do entrevistado – tem 28 anos e mora em uma comunidade 
na cidade de São Vicente-SP há 20 anos. Sua relação com a música se 
deu quando ainda era adolescente em uma igreja, a priori ocupando a 
posição de observador.  

O entrevistado relatou que sua mãe sempre gostou de cantar, 
mas nunca fez isso profissionalmente. Sua irmã, no entanto, aos 15 
anos de idade começou a cantar em alguns bares da região. “De 
início ela não cobrava nada e só cantava por diversão, mas depois, foi 
ficando mais sério...” (informação verbal). 

Alguns anos depois, essa mesma irmã lhe deu um violão de 
presente de aniversário. “Tipo, eu nem sabia tocar, mas era apaixonado 
por ele. Queria levar para todo canto e mostrar para todo mundo. Eu 
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era pobre e só conhecia gente pobre. Então já viu né? A gente se 
deslumbrava bem fácil” (informação verbal). 

O entrevistado disse que a partir do dia que ganhou o violão, 
começou a levá-lo para a igreja. Passou, nesse momento, para 
a condição de aprendiz. “Pedi para me ensinarem a tocar. Nem 
todo mundo tinha paciência, mas eu era insistente. Estava sempre 
lá e fazia um monte de perguntas” (informação verbal). Em sua 
percepção, os músicos que lhe ensinaram foram fundamentais no 
seu processo formativo. 

De acordo com João, ensinar as crianças e adolescentes a tocar 
foi um projeto que surgiu em meados de 2010. Seu intuito era ensinar 
seu sobrinho e alguns outros meninos. “Mas aí, a vizinhança toda ficou 
sabendo e cada vez vinha mais um. Eu fui ensinando do jeito que eu 
sabia e do jeito que eu podia” (informação verbal).

Em casa não dava mais, não cabia tanto moleque. Tive a ideia 
de pedir emprestado o espaço da igreja. Mas sempre deixei 
claro que não tinha nenhum fim religioso. Eu queria, mesmo, 
que os meninos e meninas sentissem o que eu sentia quando 
tocava. São crianças pobres e expostas a tanta coisa ruim. Eu 
amo morar lá, mas você sabe como é. A violência e o crime são 
coisas que tem em todo lugar, mas as periferias.... Ah, você 
sabe! Então eu decidi estruturar um projeto com cunho social. 
Algo que tivesse como foco a música, mas que também fosse 
além disso (informação verbal).

A fim de cumprir tal intuito, os encontros são iniciados com uma 
roda de conversa destinada à discussão de temas atuais. “Eu chamo 
de reflexão. A gente fala de algo que saiu nos jornais, ou que aconteceu 
na comunidade mesmo. Gosto muito desse momento porque consigo 
ouvir todo mundo e saber o que eles pensam” (informação verbal).

Sempre priorizo os acontecimentos da própria comunidade, 
porque são assuntos bem próximos deles. Aí, eu percebo 
que eles se expressam melhor. Não sei se estou correto, mas 
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acredito que isso faz com que eles se sintam pertencentes ao 
assunto. Tipo, posso dar minha opinião porque eu conheço 
esse assunto. Entende? Tem mais participação. Além disso, um 
fala uma coisa que o outro não tinha pensado e aí a gente vai 
construindo junto (informação verbal).

Segundo o entrevistado, ele é muito rigoroso com as faltas. “Tem 
várias crianças que querem participar, mas não tem vaga para todo 
mundo. Aí, se faltar 3 semanas seguidas, eu tiro. Porque a gente só tem 
1 encontro por semana, não tem por que faltar” (informação verbal).

João diz que ensina as técnicas, mas de um jeito mais “divertido” 
para não ser cansativo. O repertório musical é bem eclético, já que 
é decidido democraticamente.  No entanto, o entrevistado diz que é 
o Rap que ocupa lugar de destaque. Algo bem emblemático por ser 
um ritmo comum entre os jovens, sobretudo nas periferias, e trazer 
consigo uma bagagem histórica de luta e resistência. 

De acordo com Góes (2007), a riqueza poética desse ritmo 
pode se apresentar como um importante elemento na aprendizagem 
da língua portuguesa e para ela:

O RAP pode ser definido como um estilo musical que combina 
elementos da modernidade tecnológica com a oralidade, forma 
tradicional de linguagem. O conteúdo das letras penetra no 
cotidiano de um vasto universo de pessoas, frequentemente 
marginalizadas, excluídas em seus direitos sociais mais 
elementares, para descrever com poesia aquilo que seria 
aparentemente desprovido dela. Observa-se, então, a poesia 
oral como uma forma de interagir com a sociedade, valendo-se 
da linguagem em sua função social de informar, denunciar e 
conscientizar (GÓES, 2007, p.03). 

Em uma perspectiva histórica, o Rap (Rhythm and poetry) tem 
suas raízes no canto falado da África Ocidental e foi difundido pelos 
jamaicanos em meados dos anos 1950. No período pós-guerra, o 
estilo ganhou muitos adeptos nos guetos norte-americanos e suas 
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letras ficaram famosas por relatarem o cotidiano de jovens das 
periferias, demonstrando uma forma de mobilização social e política 
(SILVA, 1999). 

No final dos anos 1960, nos Estados Unidos, o Rap, atrelado 
ao estilo de dança break e a arte plástica graffitti consolidam o Hip 
Hop. Esse movimento é uma emblemática manifestação cultural 
promovida por jovens negros e latino-americanos, além de possuir um 
forte apelo político – denunciando violências policiais, preconceitos, 
discriminações e o descaso do poder público (ROSE, 1997). 

João conclui seu pensamento dizendo: “como diz o Projota, 
o rap sempre serve como outra opção” (informação verbal). A 
referência é à música O Portão do Céu do rapper brasileiro Projota, 
que aborda uma gama muito ampla de assuntos – critica o racismo, 
a corrupção, a homofobia, o machismo e a hipocrisia – e o rap é 
apontado como uma alternativa para “moleques” que, em geral, não 
tem muitas oportunidades. 

Sobre a relação pedagógica com os educandos, o entrevistado 
diz que: 

Acho que o mais importante é ensinar algo que eles querem 
aprender. Não faz sentido nenhum querer impor as coisas. A 
gente tem que respeitar a bagagem que o aluno traz de casa. 
Tipo, tudo o que eu passei na vida me fez ser o que sou.  Com 
eles é a mesma coisa. Mas vou dizer de novo, acho que a 
música liberta a gente. Aliás, acho que é esse momento de parar 
e pensar. Você fica refletindo sobre tudo que está acontecendo, 
discute com as crianças... E aí se sente menos alienado. Mas 
vou ter que confessar, as vezes não saber das coisas é até 
melhor. Quando você tem noção do que realmente é e do lugar 
que ocupa na sociedade... Nossa, é muito complicado! [...] Só 
que eu tento levar esperança, porque eles são só crianças. Não 
posso destruir as expectativas deles (informação verbal).
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No momento da entrevista o projeto atendia 15 crianças de 
07 até 16 anos. A equipe de trabalho é composta por 3 educadores, 
1 secretária e aproximadamente 10 colaboradores financeiros. 
As reuniões são abertas para a comunidade e, de acordo com o 
entrevistado, pelo menos 30 pessoas participam de cada encontro.   

A análise dos dados obtidos nessa pesquisa, como já anunciado 
anteriormente, toma por base a educação como prática da liberdade, 
tendo como referência Paulo Freire. Para este autor, a educação 
é a única forma de construção de uma consciência crítica capaz 
de promover a liberdade e, ainda de acordo com o autor, somente 
sujeitos livres seriam capazes de construir uma sociedade realmente 
democrática (FREIRE, 2005). 

No que tange a relação educador e educandos, o entrevistado 
considera imprescindível levar em conta as vivências, experiências 
e opiniões das crianças. Esse posicionamento corrobora com Freire 
(2002), quando o autor argumenta que é necessário respeitar a 
dignidade, a autonomia e a identidade dos educandos. É através disso 
que o educador compreende que não é o único detentor do saber, 
que ensinar não é transferir conteúdo e que o conhecimento se faz na 
relação entre os seres humanos e desses com o mundo. 

Freire (2005) afirma, ainda, que a história da educação 
no Brasil é marcada pela reprodução da desigualdade, da 
marginalização e da miséria. Por isso defende que o educador 
assuma o seu papel de problematizador da realidade, questionando 
o modo de organização que está posto. Dessa forma, poderá 
construir com o educando um pensamento crítico que propiciará a 
conscientização de seu estado de oprimido.

Assim, o ato de se posicionar como sujeito e não como objeto 
da história é uma atitude intrínseca ao exercício de ser educador. 
Essa postura é uma ação política que visa refletir sobre a condição 
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de oprimido e precisa ser realizada juntamente com os educandos 
(FREIRE, 2005). Através das reuniões promovidas antes de iniciar as 
aulas de música no projeto social mencionado, esse movimento é 
realizado. É a partir dessa reflexão em conjunto que o sujeito rompe 
com o seu estado de alienação e progride na busca pela liberdade. 

Cabe salientar que a conscientização proposta pelo autor 
não é sinônimo de liberdade, para ele esse seria um pensamento 
idealista e ingênuo, mas é a partir da consciência do seu estado 
que o sujeito pode atuar na busca de sua libertação. Como sujeitos 
históricos e sociais, os humanos são os únicos seres que podem 
atuar na criação da história ao mesmo tempo que são condicionados 
por ela (FREIRE, 2002).  

A liberdade trata-se, portanto, de um engajamento coletivo 
de indivíduos conscientes de seu estado e convictos de que podem 
atuar na construção de um modo de organização social diferente. 
Por este motivo, o autor defende que a transformação da realidade 
é um caminho viável e possível para homens e mulheres que ajam 
intencionalmente nessa luta (FREIRE, 2011).  

Durante a entrevista, o entrevistado relatou que muitas vezes 
considera melhor não ter noção de sua condição e do lugar que ocupa 
na sociedade. Essa reação é explicada por Freire (2005) quando ele 
diz que os oprimidos têm medo de tomar consciência do seu estado e 
progredir na busca pela liberdade porque esse processo de libertação 
é extremamente doloroso.

No contexto de uma educação não formal que ocorre em um 
ambiente fora dos muros escolares, o educador consegue abrir esse 
leque e promover um diálogo mais próximo da realidade do educando. 
Nesse sentido, através de uma provocação à reflexão, o educando se 
vê incitado a pensar sobre o contexto ao qual está inserido e sobre a 
sua posição enquanto sujeito.  
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Conforme relatos do entrevistado, quando as reflexões se 
referem aos acontecimentos que cercam a comunidade há mais 
participação. Esse fato denota que ao refletir sobre a sua própria 
realidade o sujeito consegue visualizar o lugar que ocupa na sociedade 
(FREIRE, 2005). Dessa forma, se expressa melhor porque considera ter 
mais propriedade sobre o assunto. 

Nesse viés, faz-se necessário compreender que a educação, 
em sua totalidade, deve promover uma consciência crítica sobre a 
realidade, estimulando as máximas possibilidades humanas, de modo 
que potencialize preceitos de igualdade, reciprocidade, respeito e 
solidariedade. Assim, evidencia-se que “[...] se, de um lado, a educação 
não é a alavanca das transformações sociais, de outro, estas não se 
fazem sem ela” (FREIRE, 1997, p. 267). 

A escola e a educação formal, historicamente, foram utilizadas 
como forma de perpetuação do sistema vigente, mantendo muito 
pouco – ou nenhum – diálogo com as camadas sociais subalternizadas. 
Nesse sentido, desde os primórdios estiveram arroladas de técnicas 
alienantes e reprodutoras de ideais dominantes. É por isso que pensar 
em diversidade e singularidade é algo tão difícil dentro dessa instituição 
e, com isso, grupos sociais periféricos e marginalizados encontram 
dificuldades para se estabelecer nesse espaço.

Nesse cenário, uma formação plena que ofereça subsídios para 
a humanização de todos os sujeitos é algo, infelizmente, ainda distante 
da realidade brasileira. Ao contrário disso, a educação é pensada 
apenas para alguns grupos e se limita a modelos e padrões de alunos, 
excluindo uma grande parte de crianças, adolescente e jovens que não 
conseguem se enquadrar nesse molde. 

A educação em espaços não escolares desenvolvida de 
modo não formal emerge, nesse sentido, como uma possibilidade 
para esses grupos. Nesses espaços, de modo geral, é oferecido 
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acolhimento e uma forma de se mobilizar politicamente na defesa 
de suas próprias demandas. A relação íntima com o cotidiano, o 
sentimento de comunidade e a reflexão sobre a realidade material do 
mundo torna a formação ofertada nesses espaços um pilar importante 
no desenvolvimento desses jovens.   

Partindo dessa premissa, essa pesquisa revela a necessidade 
de uma educação que consiga superar o modelo de educação técnica 
e tradicional e que, de fato, alcance a vida dos educandos. Ainda 
que a escola seja uma instituição de extrema relevância na formação 
de crianças e adolescentes – sob nenhuma hipótese esse texto 
pretendeu dizer o contrário –, é possível propor atividades realizadas 
em espaços de educação não formal como forma de contribuir para o 
desenvolvimento pleno desses sujeitos. 

Espaços como o projeto descrito nessa pesquisa conseguem 
estimular uma reflexão sobre o mundo material desses jovens, 
e isso provoca uma aprendizagem realmente significativa. Além 
disso, o contato com um elemento cultural tão importante quanto a 
música pode proporcionar o acesso privilegiado à herança cultural 
acumulada historicamente, o que em nossa sociedade é restrito às 
classes dominantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que já foi dito, é possível perceber que 
a aprendizagem da música pode ocupar um importante papel 
no desenvolvimento de crianças e adolescentes, já que através 
desse processo o sujeito pode se apropriar de elementos culturais 
historicamente produzidos pela humanidade e, a partir disso, se 
desenvolver. Além do mais, um ensino que parte das vivências e 



SUMÁRIO

73

experiências do sujeito propicia um aprendizado realmente significativo 
e, nesse processo, se consolida o desenvolvimento integral humano. 

O processo formativo do educador não formal é baseada na 
sua experiencia prática e a relação pedagógica com os educandos se 
dá através de demandas do próprio grupo, o que, no caso específico 
desse estudo, criou no educador um sentimento de pertencer ao 
todo, sem estabelecer uma relação vertical na qual sua posição é 
hierarquicamente superior aos demais. 

Dessa maneira, a educação não formal revelou-se 
importantíssima por ser uma forma de educação que ultrapassa 
os limites impostos pela cultura escolar e, assim, consegue atingir 
todas as esferas da vida social. Portanto, nesse movimento, o ideal 
a ser alcançado é a superação de práticas estritamente técnicas que 
acabam contribuindo para a exclusão e marginalização de diversos 
grupos sociais. Com efeito, uma educação de fato plena deve ter 
em vista uma formação que seja capaz de proporcionar uma prática 
social libertadora para todos os sujeitos. 
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Resumo: 
O conhecimento da ciência Matemática, quando se torna disciplina curricular 
deve ser ensinado e aprendido no contexto escolar, necessitando passar por 
um processo de adaptação em que o conhecimento cientificamente produzido 
se torna um conhecimento passível de ser construído pelos estudantes. 
Uma das formas de se fazer esta adaptação é partir de situações problema 
contextualizadas no cotidiano do aluno, o que demanda, necessariamente, a 
textualização do conhecimento matemático, por alunos e professores. Mas, 
como trabalhar nesta perspectiva com adolescentes, internados em um Centro 
de Socioeducação?  A alternativa encontrada foi propor aos estudantes, que 
formulassem problemas, de maneira a favorecer que a textualização do 
conhecimento matemático fizesse sentido tanto para quem escreve, quanto 
para quem lê.

Palavras-chave:
Educação Matemática; Socioeducação; Formulação de situações problema.
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INTRODUÇÃO

A Matemática é uma disciplina que tem seu grau de cientificidade 
trazido desde a elaboração dos currículos oficiais, que por sua vez 
iniciam-se bem antes, nas leis que foram promulgadas ao longo dos 
séculos.  Essa disciplina deve ser ensinada e aprendida no contexto 
escolar, contudo, muitas vezes, na instauração das relações de poder, 
naturaliza-se que nem todos os alunos a compreenderão. 

No discurso matemático existem regras do que seja um texto 
matemático, saber algoritmizar, ter conhecimento sobre o conteúdo 
estudado. Mas, para responder ao que está institucionalizado, muitas 
vezes, abrimos mão de construirmos novas relações inclusivas com a 
própria Matemática. 

No Brasil, o SINASE – Lei 12.594/2012, foi criado a partir da base 
legal do ECA, e tem como objetivo determinar que os adolescentes 
autores de atos infracionais cumpram medidas socioeducativas.  Essas 
medidas são cumpridas em Centros de Socioeducação (CENSE), 
lugar que permitiu que a pesquisa fosse desenvolvida.

No Paraná, estado da União Federativa do Brasil, localizado 
na região sul do país, a medida de internação é cumprida dentro 
de um Centro de Socioeducação (CENSE).  Nosso trabalho foi 
desenvolvido em uma escola localizada dentro de um dos dezenove 
CENSEs do Paraná.  Nessa Unidade de Internação é possível alojar, 
no máximo, 85 adolescentes.  Uma das pesquisadoras trabalhou 
neste local no período de junho de 2010 a abril de 2017, ministrando 
a disciplina de Matemática. 

A partir do momento em que são internados, os adolescentes, 
de certa forma, entram em um estágio de revisão de vida. É um tempo 
em que ele se deu a oportunidade de lembrar sobre a sua vida anterior 
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à internação, pensar nas (não) relações familiares, com os amigos, 
com a escola, com as gangues, com o mundo das drogas e do crime.  
Eles se sentem num espaço em que o tempo é contado de forma 
diferenciada, é como se houvesse uma margem de segurança não 
atingível por nada do que os constituiu até o momento.  

Falar sobre os adolescentes em conflito com a lei, com base 
no que ouvimos e lemos deles trouxe à tona uma linguagem não 
convencional aos padrões estabelecidos pelos currículos escolares, 
o que muitas vezes chocou aqueles que não têm contato com a 
marginalidade, aqueles que estão “a salvo” das misérias.  Mais ainda, 
falar de matemática nesse contexto, ou mesmo falar de educação 
para esses adolescentes fugiu à regra geral, primeiramente porque a 
vivência desses alunos é de pessoas acostumadas a criar situações 
de “escape”, desde arrumar alimento para a própria família, sobreviver 
a diversas situações de risco nas quais estão incluídas suas próprias 
vidas e a de seus familiares até realizar grandes divisões de territórios 
para vendas de droga, de dinheiro arrecadado em roubos ou ainda 
pagamentos a advogados que possam “livrá-los” da internação. 

Nas aulas de Matemática, que aconteceram na Escola dentro 
do CENSE, muito mais do que aprender novos conceitos suscetíveis 
à ligação com os conteúdos curriculares foram evidenciar vidas com 
seus laços desfeitos. Essas condições exigiram mais do que a relação 
ensinar e aprender, componentes do dia a dia de uma escola que ainda 
tem como pressuposto que deve existir uma transmissão de conteúdos 
estabilizados, tendo no professor a localização do saber legitimado. As 
pesquisadoras, na contramão dessa hierarquia, abriram um diálogo 
com os alunos sobre seus estranhamentos em relação à Matemática, 
visto que nas conversas iniciais com os adolescentes foram apontadas 
as dificuldades com os conteúdos matemáticos. 

O caminho encontrado para isso foi propor aos estudantes 
que formulassem problemas contextualizados em seus cotidianos, 
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envolvendo conhecimento matemático. Posteriormente, os problemas 
seriam apresentados para os demais alunos (as turmas possuíam 
no máximo cinco alunos) que, em conjunto com a professora, iriam 
estabelecer a sequência para serem resolvidos, momento em que, 
o conteúdo matemático necessário seria abordado. Desta forma, o 
encontro com a resolução de problemas apresentada na proposta de 
formulação de situações problema tornou-se uma via para dar sentido 
aos conceitos matemáticos estudados.

A MATEMÁTICA E SEUS SABERES 
A SEREM ALCANÇADOS

Chevallard (1996), pesquisador da Educação Matemática, 
contemporâneo da Didática Francesa, em sua teoria, baseada na 
antropologia, discute como um indivíduo é sujeitado a determinadas 
instituições.  E, segundo o autor, é na noosfera2 que estão localizadas 
as diversas instâncias nas quais são estabelecidos, por exemplo, os 
currículos escolares.  

Na elaboração desses currículos, para que um saber científico 
específico possa ser considerado como saber a ensinar ou saber 
escolar, passa por um controle social de aprendizagens nas instituições 
intermediárias (parâmetros curriculares, programas de currículos, 
livros, etc.). Esses controles são elaborados por especialistas em 
políticas públicas e educacionais, que fazem parte da noosfera.

O saber escolar chegou ao formato de programa curricular 
e resultou na transformação do saber científico, isto é, os saberes 

2 [...] esfera onde se encontram todos aqueles que, inclusive, ocupam os postos principais 
do funcionamento didático, se enfrentam com os problemas que surgem do encontro com 
a sociedade e suas exigências; é nele que se desenrolam os conflitos, que se concluem as 
negociações e que se amadurecem as soluções (CHEVALLARD, 1991, p.28).
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científicos, elaborados ao longo dos séculos, para chegarem às salas 
de aula, precisam estar apropriados à aprendizagem dos alunos. Para 
explorar o saber científico, teorizamos com Chevallard (1996), sobre a 
transposição didática, de acordo com o estabelecido pelo autor e que 
discutiu a transformação do saber científico em conhecimento escolar. 
De acordo com Chevallard (1996), a transposição didática assentou-
se em três temas primitivos: os objetos, as pessoas, as instituições.  
No início de sua teorização, o autor limitou-se a distinguir objetos 
“matemáticos”.  Mais tarde, propôs uma teorização em qualquer objeto, 
o que ele chamou de “alargamento do quadro”: o objeto “escola”; o 
objeto “professor”; o objeto “aprender”, o objeto “saber”, e outros. O 
autor afirmou que:

[...] um objeto existe se for conhecido por pelo menos uma 
pessoa ou uma instituição (poderá mesmo existir apenas – o que 
constitui um caso limite – para essa pessoa ou essa instituição). 
Um objeto só existe porque é objeto do conhecimento 
(CHEVALLARD, 1996, p.128). 

Como instituição, o autor nomeou uma escola, uma sala de 
aula, um curso, a família, até mesmo a vida cotidiana (num dado meio 
social), e os objetos articularam-se nas instituições. Para que um objeto 
se torne institucional, é necessário que a instituição defina sua relação 
(institucional) com o objeto.  Nesse momento, ele introduziu a noção 
primitiva de sujeito.  Portanto, para que uma pessoa se torne sujeito de 
uma instituição, é preciso que ela se sujeite a essa instituição. 

Uma pessoa X está sujeita a uma série de instituições.  
Introduzo aqui o axioma, segundo o qual uma pessoa não é, 
na realidade, mais do que a emergência de um complexo de 
sujeições institucionais.  Aquilo a que se chama “liberdade” 
da pessoa surge então como o efeito obtido em consequência 
de uma ou de várias sujeições institucionais contra outras 
(CHEVALLARD, 1996, p. 132). 
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Partindo do princípio de que a instrução informal adquirida por 
cada pessoa  durante a sua vida e na intersecção dessa instrução 
informal com a Matemática escolar, pensamos na possibilidade de nos 
aprofundarmos, com nossos alunos, no trabalho com a resolução de 
problemas. Desta forma, os alunos poderiam elaborar situações que 
fossem baseadas em suas próprias experiências relatadas em suas 
histórias de vida (CHEVALLARD et al (2001),

Para isso, buscamos um aporte teórico que tivesse significado 
para o trabalho e encontramos em Barnett et al (1997) um referencial 
teórico para trabalharmos essa tendência matemática. 

Segundo Barnett et al (1997), os enunciados de problemas 
necessitam de pistas para a contextualização, o que na prosa 
acontece com mais frequência.  Quando se tem um diálogo, as 
pessoas entendem o propósito da conversa, enquanto o aluno tem 
dificuldade em reconhecer as palavras e as frases expressas nessas 
situações.  Para os autores, os adjetivos têm uma importância maior 
nos problemas do que na fala corrente, pois eles fornecem pistas 
para a diferenciação entre variáveis importantes e apontam grandezas 
relativas que necessitam ser consideradas ao se resolver um problema. 
“Na falta de pistas de contexto em outros problemas, as crianças 
precisam aprender a interpretar a ação do problema e a traduzir os 
verbos-chave em operações matemáticas adequadas, o que requer 
treinamento sistemático” (BARNETT et al, 1997, p.139).

Normalmente, em uma situação problema há que se prestar 
atenção ao vocabulário.  Muitas vezes, o significado de uma palavra 
em uma situação problema é muito diferente do que os autores 
denominam de prosa comum. “As palavras operação, vezes, média, 
altura, base, potência, por, imagem, grau e primo frequentemente 
têm significados diferentes em problemas matemáticos” (BARNETT 
et al, 1997, p.140).
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Para os autores, existe ainda a questão da continuidade.  Ao 
observar a prosa percebe-se uma continuidade de assunto e ideias.  
Em uma lista de exercícios, a continuidade é reduzida, sem contar 
que os alunos assumem um padrão para esse tipo de resolução e os 
resolvem de maneira mecânica.  Ao aparecer uma situação problema 
diferente vem à tona dificuldades de se adaptarem às diferenças de 
linguagem e à sequência de informações. 

Nas salas de aula, podemos encontrar duas perspectivas 
teóricas distintas em relação à resolução de problemas.  A primeira, 
que considerou os problemas como exercícios de aplicação, após os 
conteúdos dados pelo professor. Por essa via, o aluno teve acesso a 
problemas matemáticos determinados pela sequência do livro didático 
e com frequência foram resolvidos com as operações aritméticas, 
o que o fez assumir o papel de exercitar algoritmos (MOURA et al, 
2007). Para as autoras, com essa repetição de procedimentos o 
aluno não é despertado na sua curiosidade, não sente vontade de 
solucionar o problema.  

Para desencadear a construção de situações problema 
e dar significado às situações vivenciadas, tivemos a segunda 
perspectiva da qual compreendeu a resolução de problemas como 
“mola propulsora de matemática”. O sujeito, para estar diante de um 
problema, teve que se sentir movido ou pela necessidade ou pelo 
desejo de procurar solucioná-lo.

Segundo Charnay (1996, p.38) “[...] o aluno deve ser capaz não 
só de repetir ou refazer, mas também de ressignificar em situações 
novas, de adaptar, de transferir seus conhecimentos para resolver 
novos problemas”. Estas (re)significações, adaptações e transferência 
de conhecimentos terminam por levar o professor e a escola a pensar 
em um currículo que possa cumprir esse papel. Uma forma de efetuar 
essa (re)significação, nas condições de produção, dos adolescentes é 
o trabalho com textos, o que fizemos a princípio, solicitando-lhes que 
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fizessem, de forma escrita, suas narrativas de vida e depois com a 
elaboração de situações problema.  

A proposta feita aos adolescentes foi a de que eles imaginassem 
uma situação que lhes fizesse sentido e a partir disto propusessem a 
solução com os conteúdos matemáticos.  Buscar novos sentidos para a 
Matemática escolar foi um desafio. No início houve a relutância, o “não 
consigo fazer isso” ou “por que a senhora não passa o problema prá 
gente resolver”? Esse é o tipo de trabalho que demanda paciência para 
a (re)construção de conceitos e principalmente a discussão durante 
o processo.  Mais do que isso, ao buscar associações matemáticas 
possíveis para escrever uma situação problema, o adolescente 
recuperou sentidos do seu próprio contexto histórico-social, e ainda, 
deu sentido aos conceitos matemáticos estudados. 

Na Matemática, de maneira geral, os conteúdos são dispostos 
na forma de um Currículo e explorados, nas aulas, em uma sequência 
pré-determinada, não levando em conta as especificidades de cada 
turma ou mesmo grupo de alunos. A escrita matemática na forma 
de textos elaborados pelos alunos quase não é explorada durante 
as aulas e os conteúdos tornam-se Capítulos de livros didáticos a 
serem trabalhados. Nós, nesta pesquisa, consideramos a elaboração 
de situações problema como uma forma de fazer com que o aluno 
realizasse conexões da sua vida com os conceitos matemáticos a 
serem estudados. 

AS VIVÊNCIAS EXPLICITADAS NA 
FORMULAÇÃO DE SITUAÇÕES PROBLEMA

Apresentamos, a seguir, algumas situações problema 
elaboradas pelos adolescentes nas aulas de Matemática, durante 
os anos de 2013 e 2014.  Optamos por enumerá-las, nomeá-las 
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e transcrevê-las em notas de rodapé a fim de facilitar a leitura e 
análise dos dados. As situações problema estavam repletas de 
informações que faziam parte do contexto em que esses alunos 
estavam envolvidos.  Suas histórias foram contadas de acordo com 
aquilo que produziu significado a eles, o que demonstrou um trabalho 
afetado pela história em uma forma material, forma que significou e 
foi marcada pelo sentido na construção de seus textos. 

Dentre as situações a seguir, algumas apresentaram 
regularidades em relação ao poder aquisitivo de compra, o que 
normalmente estava distante da capacidade de renda familiar.  Também 
encontramos problemas que trouxeram situações muito próximas da 
vida de criminalidade e das drogas na relação com o dinheiro.

Foi muito regular nos problemas elaborados a relação com um 
poder aquisitivo muito distante do poder dos meninos – colaboradores 
deste estudo – encontramos também vários problemas que trouxeram 
situações muito próximas da vida de criminalidade e das drogas na 
relação com o dinheiro.  

Situação Problema 01 – S-33 – Comprando Roupas 

Fonte: Atividade desenvolvida durante as aulas de uma das pesquisadoras

3 Fui numa loja de roupa comprei 5 shorts cada shorts tinha o preço de 154,90 cada com um 
desconto de 10% aproveitei o desconto comprei também 3 camiseta com o valor de 125,90 
e 3 pares de tênis com o preço de 547,50 cada quantos paguei em tudo?
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S-3 é um adolescente que cursava o 9º ano quando foi 
apreendido. Quando escreveu esse problema, em junho de 2013, 
estava com 17 anos. Ficou internado somente na Provisória4, por 
quarenta e cinco dias, sendo desinternado em seguida.

Na situação problema criada, ele conseguiu fazer todos os 
cálculos relativos à compra, contudo, ao chegar aos cálculos referentes 
à porcentagem, pediu ajuda.  Depois de uma rápida explicação, ele 
concluiu os cálculos assertivamente. S-3 não teve dificuldades em 
organizar a sequência para a resolução de sua situação problema que 
ficou em uma ordem esperada para essa situação.

Questionado pelas pesquisadoras sobre os preços das roupas 
e dos tênis que havia comprado, o aluno respondeu que não se 
preocupava com o custo de cada peça, o importante era gostar das 
roupas e calçados e verificar se pertenciam a uma marca famosa.  
Sobre isso, Baronas (2003, p.89) diz: “[...] o que a mídia vende nos seus 
mais diversos suportes não é um produto, mas a possibilidade de um 
acesso na forma de fantasia”.  Essas fantasias, para os adolescentes, 
cumprindo medida socioeducativa no CENSE, têm um funcionamento 
entre aquilo que pode ser comprado e o como conseguir comprar. 
Se o acesso, considerado normal, para se comprar um determinado 
produto, é a troca por dinheiro e esse dinheiro é conseguido pelo 
trabalho, isso dá a ilusão ao sujeito de um processo de igualdade. Para 
esses adolescentes comprar o que querem significa ter o “poder” de 
decisão. Dos diversos problemas, escritos pelos alunos, muitos deles 
dizem respeito às compras que, se considerado o poder aquisitivo das 
famílias, destoa quanto aos valores aplicados.  Esses adolescentes 
referem-se a quantias altas como se estivessem falando de trocados.   

4 É composta por duas casas (1 e 2), separadas do restante da unidade.  Local em que o 
adolescente é colocado quando chega no CENSE e ali pode ficar até quarenta e cinco dias. 
Da Provisória o aluno pode ser desinternado ou receber internação por seis meses. No 
segundo caso ele é encaminhado para uma das outras seis casas existentes na unidade.
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Situação Problema 25 -  S-10

Fonte: Atividade desenvolvida durante as aulas de uma das pesquisadoras

S-10 vai à festa levando consigo 800 reais.  Adolescentes que 
se encontram internados na Unidade têm o hábito de gastar grandes 
quantias em festas e baladas.  No caso de S-10, ele não colocou em 
sua situação problema uma quantia como eles descrevem em sala de 
aula, cujo gasto costuma ser em média 3000 reais por noite. Lá tinha um 
muleque que queria vender uma prata de bali por 200 reais. Novamente 
apareceu a compra como forma de estabelecer a ostentação. Ficou 
estabelecido para esses adolescentes que o ter – estar na posse ou 
no poder de – o possuir – ter domínio de – pode dar conta de que cada 
um deles quer mostrar mais poder do que outro, gastando mais e não 
se importando com valores gastos. 

No Centro de Socioeducação, muito mais do que elaborar 
situações problema de Matemática, esses alunos colocaram seus 
valores nessas formulações.  Desta forma, ao discuti-las coletivamente, 
oportunizamos a reflexão sobre um possível depois, diferentemente do 
que foi realizado até aquele momento. 

Segundo Echeverria e Pozo (1994, p.14), a orientação do 
currículo, observando o desenvolvimento de situações problema “[...] 
significa procurar e planejar situações suficientemente abertas para 
induzir nos alunos uma busca e apropriação de estratégias adequadas 

5 Eu fui numa festa com 800 reais e lá tinha um muleque que queria vender uma Prata de Bale 
por 200 reais e querendo vender um capasete por 100 reais quantos sobrarão pra mim.
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não somente para darem resposta a perguntas escolares como 
também as da realidade cotidiana”.  Esta realidade cotidiana, para os 
adolescentes que estão internados no CENSE, é composta por fatores 
com os quais, grande parte da sociedade, que está fora deste contexto, 
não (re)conhece. Desta forma, o trabalho com a formulação de situações 
problema, baseadas nas narrativas de vida dos adolescentes, atingiu 
um ponto para além do que os estudos sobre práticas em aulas de 
Matemática vêm discutindo na academia. As relações matemáticas, 
apresentadas pelo adolescente, foram compostas pelas experiências 
que esse aluno vivenciou em sua vida escolar, até o momento, mas, 
diferentemente da escola regular, nelas ele apresenta, sem nenhum 
senão seus valores constituídos na marginalidade. Quando ele enuncia 
a compra de produtos caros, além de gastos elevados nas baladas, 
está firmando com isso o seu poder de estar acima daqueles que ele 
considera ter poder aquisitivo mais alto.  

Os adolescentes que colaboraram com esta pesquisa são 
socialmente segregados e as respostas a essa divisão, muitas 
vezes, é sobrepor-se de alguma forma ao discurso representado pelo 
imaginário da violência.  Nesse contexto, eles se encontram na lógica 
de possuir aquilo que a sociedade que não vive na marginalidade, 
segundo ele, já tem com facilidade. O que marca a divisão de seu 
mundo é o ter mais dinheiro, portanto mais poder de compra, mesmo 
que esse poder venha do tráfico, de roubos, enfim das situações 
ligadas à ilegalidade e à violência. 
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Situação Problema 3 - S-113 – O malote do correio

Fonte: Atividade desenvolvida durante as aulas de uma das pesquisadoras

Essa situação lida por uma pessoa fora do contexto da 
socioeducação, pode parecer inusitada, entretanto, quando S-113 a 
descreveu, procurou nela as relações matemáticas, resolvendo-as.  
Pode-se também visualizar uma lei em funcionamento, não como 
as leis jurídicas em vigor, mas uma lei própria: [...] nós tínhamos que 
tirar 1500 para pagar a moto.  Este mesmo adolescente, na época em 
que escreveu a sua história de vida, contou que entre os dez e onze 
anos de idade era vendedor de picolé. Trabalhava após o almoço 
e conseguia ganhar mais do que seu padrasto, que na época era 
pedreiro. No questionário aplicado na primeira aula de Matemática da 
Unidade, há uma pergunta sobre a sua participação nas aulas, ele 
respondeu que não gostava de estudar. Para S-113 os significados da 
Matemática Curricular não têm os mesmos efeitos que os significados 
das matemáticas na vida, como se existisse uma Matemática que 
respondesse somente aos conteúdos escolares. Analisar parte 
da trajetória deste adolescente, nas suas narrativas de vida e, nas 
produções de situações problema, pode nos levar a compreender o 
funcionamento dos conceitos matemáticos que ele tem elaborado, por 
meio da Matemática escolar, ao longo de sua trajetória pela escola e 
ainda as associações que esse adolescente faz desses conceitos com 
as matemáticas, presentes em sua vida.  
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Situação Problema 4 - S-016 – Imposto atrasado

Fonte: Atividade desenvolvida durante as aulas de uma das pesquisadoras

Nesse caso S-01 utilizou primeiramente uma regra de três 
simples para calcular o valor dos juros de 5%.  Tendo esse valor 
em mãos, ele calculou ano a ano o valor do imposto acrescido dos 
juros. Fez uma soma final considerando o ano em que propôs a 
situação problema (2013), sem os juros.  Desta forma, chegou ao 
resultado final com uma adição.  Todo o procedimento de resolução 
foi elaborado pelo aluno. 

Quando escreveu esta situação problema S-1 tinha 17 anos. Ele 
permaneceu no CENSE por mais de um ano. Antes de ser internado ele 
cursava o 8º ano e quando “comprou” o carro tinha apenas 16 anos. 
Isto é considerado normal na vida dos adolescentes infratores. Comprar 
carros roubados ou com problemas de documentação e depois usá-
los até que a polícia os pegue.  Nesse caso, quando é possível, eles 
fogem e se a situação não permite a fuga, eles são apreendidos 
juntamente com os veículos.  Segundo S-01, eles aproveitam do carro 
o máximo que podem.  Tanto que a parte fictícia da situação problema 

6 Eu comprei um passat ano 79, paguei 800 reais mas ele está devendo desde o ano 2009, 
quanto eu vou gastar para quitar os anos atrasados, sabendo que só preciso pagar o 
seguro obrigatório que é de 150 reais por ano mais juros de 5% ao ano pelo atraso?
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criada foi sobre o pagamento dos impostos, porque eles não têm o 
hábito de pagá-los. Novamente percebemos o funcionamento de uma 
lei própria. A interpretação que S-01 faz da vida e das leis não é a 
mesma que a sociedade, que não vive a realidade da marginalidade, 
faz. Ele, como todos os adolescentes infratores imputam uma lei de 
“sobrevivência no crime” e isto fica claro nos seus depoimentos, sejam 
orais ou escritos em suas narrativas de vida.

Situação Problema n.º 5 - S-1157– O tráfico

S-115 é um adolescente que chegou à Unidade em novembro 
de 2012, com 13 anos de idade e uma história de vida que poderia 
fazer parte da vida de um adulto.  Esteve no CENSE até o final de 
2013.  Ficou “na rua” por três meses e retornou no início de 2014.  Este 
trabalho é referente à sua primeira passagem.  No primeiro questionário 
preenchido por S-115, ele respondeu que parou de estudar na 5ª 
série, no ano de 2011. Como ele demonstrou muita habilidade com 
a Matemática, avançou rapidamente com os conteúdos. Quando foi 
feito o trabalho com a elaboração de situações problema, ele escreveu 
sobre o tráfico, assunto do qual tratava com naturalidade, pois, segundo 
S-115, traficou muito para um “parceiro” já maior de idade, que foi 
morto em uma perseguição policial e S-115 escapou do acidente e 
fugiu.  Assumiu a rede de tráfico que o “parceiro” comandava, aos 13 
anos de idade. Esta situação dá significado ao estudo produzido pelo 
UNICEF em 2011, de acordo com PARANÁ (2012), o qual está em 
consonância com o Censo Demográfico de 2010, realizado no Brasil, 
em que aponta 130 mil famílias chefiadas por crianças. 

7 Vinicius pegou 50 quilos de maconha para vender, e cada quilo custava 250 reais.  Quantos 
de dinheiro ele teria que paga pelos 50 quilos? 
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Fonte: Atividade desenvolvida durante as aulas de uma das pesquisadoras

Como se pode perceber na resolução da situação problema, 
S-115 não encontrou dificuldade com os cálculos.  Calculou o custo 
da droga, depois o preço de venda e então fez uma subtração para 
verificar o lucro. Ao levantar hipóteses de situações matemáticas sobre 
venda e lucro, esses adolescentes focaram em um “grande lucro”, o 
que para seus valores é comum: lidar com grandes quantias e pagar 
por elas com a sua própria liberdade ou mesmo a vida. Ao formularem 
seus problemas, os adolescentes trouxeram para o contexto “aula de 
Matemática” aquilo que fazia parte de seu esquecimento, além de 
buscar solucionar os seus problemas financeiros e de suas famílias. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

No lugar delimitado da Escola, eles conseguem extravasar um 
pouco, seja nas conversas sobre cada disciplina, seja nas conversas 
entre eles ou com o professor. Nesse espaço temporal são arranjados 
momentos de revisão. A vida é passada em revista e aquilo que não era 
feito na rua, passa a fazer sentido em uma nova vertente de constituição 
de sentidos. A sala de aula que fora da Unidade é considerada 
enfadonha, sem graça, além de um lugar marcado pela sua exigência 
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em relação ao conhecimento, dentro da Unidade transforma-se no 
melhor lugar: local que todos fazem questão de permanecer.

No caso da formulação de situações problema, consideramos 
que essa trajetória do adolescente pelo social passando pela escola 
formal e chegando até a escrita nas aulas de Matemática permite 
fugir da fragmentação que o Currículo impõe, ao mesmo tempo em 
que possibilita a construção de significados para o conhecimento 
matemático ao trazer, para a aula, a historicidade dos adolescentes 
que estão internados no CENSE, rompendo com um procedimento 
extremamente curricular nas aulas de Matemática.  Muitos dos alunos 
não conseguiram atingir formular uma situação problema completa, 
mas trouxeram à tona suas narrativas de vida e fizeram ligações 
necessárias a alguns conteúdos matemáticos, dando sentido a eles. 

Durante as aulas de Matemática, foi preciso abrir o que já 
estava projetado, (o Currículo) além de fugir do discurso pedagógico 
na relação de ensino e aprendizagem. Trabalhar desta forma fez com 
que as aulas de Matemática fossem ligadas ao saber em uma situação 
real para o adolescente. 

O adolescente, ao propor uma situação problema, textualizou 
parte de sua própria vivência e fez as ligações com conteúdos 
matemáticos, até mesmo com conceitos ainda não estudados.  
Encontramos uma possibilidade de incentivar o aluno a escrever algo 
que lhe fizesse sentido, e, simultaneamente desestabilizasse suas 
certezas, desta forma, ele sentiu a necessidade de encontrar uma 
resposta que ainda não foi construída, muitas vezes não conhecida. 

Acreditamos que a formulação de situações problema possa 
ser levada para as aulas de Matemática como forma de permitir 
ao professor adentrar pelos temas transversais, para abordar as 
diversidades e, mais do que tudo, fazer com que a Matemática tenha 
sentido para o aluno. 
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Resumo:
Este artigo traz resultados de um projeto de ensino de Língua Inglesa (LI), 
mediado por tecnologias e ancorado na abordagem comunicativa, aplicado 
junto a alunos de terceiro ano do Ensino Fundamental em uma escola pública 
municipal sul-mato-grossense. À luz das orientações contidas na Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2017) e das contribuições teóricas de Almeida 
(1993), Canale (1983), Valente (2007), Kenski (2012) e Almeida et al. (2017), 
foram desenvolvidas atividades em diferentes contextos (simulados ou reais) 
de uso da língua, como em espaços de alimentação, enfatizando a interação 
entre os interlocutores. Os sujeitos do projeto demonstraram, a cada atividade, 
maior interesse pelas aulas de Inglês e pelo uso da tecnologia, sinalizando 
possibilidades de a escola participar mais ativamente da reconfiguração 
comunicativa de saberes e narrativas que atravessam a sociedade atual

Palavras-chave: 
Ensino da Língua Inglesa. BNCC. Abordagem comunicativa. Tecnologias. 
Ensino Fundamental I.
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INTRODUÇÃO

Em 22 de dezembro de 2017, por meio da Resolução CNE/CP 
Nº 2, o governo federal brasileiro instituía e orientava a implantação da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento normativo 
que definia, para cada área, objetivos, conteúdos e metodologias para 
as escolas de todo o Brasil (públicas ou privadas), desde a Educação 
Infantil até o último ano do Ensino Médio.

Vale dizer que, na linha do “objetivo norteador” da BNCC, no que 
tange à área mencionada, concebemos o ensino de Língua Inglesa 
(LI) como meio de garantir aos alunos saberes que lhes permitam, 
mediante o uso e a prática dessa ferramenta, o exercício da cidadania 
e a participação social no mundo globalizado (BRASIL, 2017, p. 241-
245), transcendendo, portanto, o espaço intraescolar. 

Em face da necessária delimitação de um objeto de estudo, 
nosso foco, neste trabalho, incide sobre a área de Linguagens, a que 
aplicamos alguns recortes – diretamente ligados a nossa atuação 
profissional –, chegando à LI no âmbito dos primeiros anos do 
Ensino Fundamental (EF) em uma escola pública municipal sul-mato-
grossense, no “interior” do estado. 

Em que pese não haver, no mencionado documento oficial, 
orientações ou indicações específicas para essa faixa escolar, uma 
vez que a obrigatoriedade do ensino de língua inglesa ´(LI) impõe-se 
aos anos finais (a partir do 6º ano), ousamos desenvolver, no ano de 
2019, um projeto em nosso espaço específico de ação: uma sala de 
aula de 3º ano-EF, constituída por crianças de bairros vizinhos, cheias 
de criatividade, a maioria interessada em tecnologias.

Nesse contexto, em busca de respostas quanto a práticas 
significativas e eficazes para interação em aulas de LI, mobilizamos 
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princípios e procedimentos pertinentes à abordagem comunicativa 
(ALMEIDA FILHO, 1993; CANALE, 1983), em que se inscreve o uso 
da tecnologia (VALENTE, 2000; KENSKI, 2012; ALMEIDA et al., 
2017), focalizando os diferentes eixos previstos na BNCC: oralidade, 
leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural 
(BRASIL, 2017).  

Assim, com o objetivo geral de apresentar uma proposta didática 
voltada para o uso e práticas de linguagem e uso de tecnologias digitais 
no ensino de língua inglesa, nossos objetivos específicos são descrever 
o processo de execução do projeto e refletir sobre seus resultados. 
Para alcançar tais objetivos, recorremos ao relato da experiência 
realizada, mediado por procedimentos de pesquisa documental, além 
da necessária pesquisa bibliográfica. Entendemos que nosso projeto, 
além de oferecer subsídios a professores de LI na operacionalização 
da BNCC, traz, na esteira de Jenkins (2009), um relato de práticas 
que podem concorrer para a construção, na escola, de uma cultura 
midiática que desconstrua o imaginário social negativo (em especial 
de pais e mães) sobre o convívio de crianças e adolescentes com as 
mídias digitais. 

A BNCC E O ENSINO COMUNICATIVO

Segundo Rita Trevisan (s.d), a língua é concebida, na 
BNCC, como expressão da cultura, de modo que seu ensino deve 
centrar-se no uso e na prática, em contextos ou situações que 
estimulem a comunicação/interação entre estudantes e entre estes 
e os professores, pais e outros sujeitos sociais, o que indica a visão 
sociointeracionista que (ainda) subjaz ao documento e evoca o 
chamado “método comunicativo”. 
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Esse modo de ensinar (e aprender) línguas  tem suas origens 
em Lev Vygotsky, entre outros pensadores, para quem, enquanto a 
criança interage com outros, ela desenvolve modelos de comunicação, 
expressão e explicação específicos. Essa noção foi apropriada e 
expandida por Canale (1983), que discutia, por exemplo, a relevância 
dos contextos socioculturais e as interferências de variada natureza na 
aprendizagem de línguas. 

Esse “método” surgiu com a proposição de resgatar a língua 
como um todo (como advoga a BNCC), incluindo questões textuais, 
cognitivas e os construtos competência e desempenho discutidos 
por Noam Chomsky, entendendo a competência comunicativa como 
apenas uma das competências do indivíduo. A ela se associam a 
linguística (domínio do código), a sociolinguística (domínio de regras 
socioculturais de adequação à situação interativa), a estratégica 
(domínio de estratégias verbais ou não verbais para superar limitações 
linguísticas na interação) e a discursiva  (domínio de princípios de 
coesão e coerência). 

Apenas a título de síntese,a abordagem comunicativa terá 
surgido como uma proposta que visa estimular, nos aprendizes, 
funções cognitivas (processamento mental e manipulação da “nova 
linguagem”), funções metacognitivas (planejamento, avaliação e 
monitoramento), funções emocionais (autoconfiança, perseverança) 
e funções sociais (relações interpessoais). Para tanto, terá 
extraído, das diferentes correntes da Psicologia, da Pedagogia e 
da Linguística, parcelas de contribuição que, associadas, poderão 
resultar num processo de ensino-aprendizagem produtivo e 
reflexivo. Sem abandonar a análise frásica e as estruturas da língua 
(Estruturalismo), considera a competência e a performance do 
aprendiz (Gerativismo), além da situação de comunicação, do texto 
e do sujeito (Linguística Textual), concebendo a produção de textos 
(orais e escritos) como atividade verbal consciente e interacional 
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de um sujeito (Funcionalismo, Cognitivismo, Socioconstrutivismo e 
Sociointeracionismo) (AGUIAR, 2003). 

Parece (ainda) faltar ao método uma competência que se 
estenda ao âmbito das formações discursivas e ideológicas, dos 
discursos e interdiscursos, das condições de produção e das ideologias 
(AGUIAR, 2003). Entendemos, no entanto, que tal lacuna venha sendo 
preenchida nas últimas décadas com o uso das TDIC e com os novos 
conhecimentos que vêm sendo produzidos/apropriados nos cursos 
de formação de professores, dentre os quais os que investem em 
questões identitárias e de diversidade cultural.

Vale acrescentar que, segundo Almeida Filho (1993), esse 
conjunto de características não resultam em um método propriamente 
dito, no sentido de receituário a ser seguido; antes, representam os 
efeitos das mudanças de paradigmas no/para o ensino de línguas 
estrangeiras (LE) ao longo da história. Sem “regras metodológicas” a 
serem seguidas, esse tipo de abordagem visa a orientar o professor 
de LE a apresentar formas e funções comunicativas em sala de aula, 
articuladas ao conhecimento de características sociais, culturais e 
pragmáticas da língua-alvo, que possam extrapolar esse espaço. A 
sua principal função é a interação, baseando o aprendizado em atos 
comunicativos reais e recorrendo a atividades ou tarefas significativas, 
conforme procuramos realizar com o desenvolvimento do projeto que 
será descrito no item 3. 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TDIC) NO ESPAÇO ESCOLAR

De acordo com Kenski (2012), tecnologia não deve ser entendida 
simplesmente como um conjunto de recursos tecnológicos usados em 
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determinada época, mas também – e em especial – como ferramenta 
responsável por mudanças de comportamento social, ou seja, por 
transformações no modo de pensar e agir dentro da sociedade ao longo 
dos tempos, seja na vida cotidiana, seja nas relações educacionais, 
profissionais e outras.

Díaz, Pérez e Florido (2011, p. 82) reconhecem que tais tecnologias:

[...] possibilitam pôr em prática estratégias comunicativas 
e educativas para estabelecer novas formas de ensino e 
aprendizagem, através do uso de concepções avançadas 
de gerenciamento, em um mundo cada vez mais exigente e 
competitivo, onde não há lugar para improvisação. 

Corrobora as palavras dos pesquisadores citados o pensamento 
de Souza Santos (2020): a mera existência de meios tecnológicos 
não é suficiente para o aprendizado se não tiver estratégias. E 
isso significa que, no âmbito escolar, o professor é um mediador, 
facilitador e formador (DA PONTE; SERRAZINA, 1998), a quem cabe 
ensinar novas habilidades aos alunos e formar cidadãos autônomos 
e críticos. Neste sentido, cabe-lhe “promover atividades que levem 
o aluno a refletir sobre seu papel na construção do conhecimento, 
sobre sua motivação para aprender, sobre sua vontade de estar ali”. 
(LIMA; SAUER, 2005, p. 65). 

Valente (2007), por sua vez, aponta as novas maneiras de 
comunicação geradas, em diversos segmentos, pelas tecnologias 
digitais, de que deriva a necessidade, quase diária, de desenvolvimento 
de novas habilidades para acompanhar o ritmo dessas inovações. Um 
desses segmentos é o da Educação, ao qual sempre se apresentam, 
segundo Boaventura Souza Santos (2020), novos desafios, como o 
enfrentamento das demandas surgidas em 2020 com a pandemia da 
Covid-19, em especial o uso de tecnologias.
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Nas reflexões de Valente (2007) sobre o ensino de línguas, o 
autor aponta a expansão das inovações tecnológicas nesse setor, em 
que as redes sociais, diferentes aplicativos e jogos vêm sendo usados 
para despertar o interesse no ensino de uma nova língua, o que, na 
análise de Braga e Vóvio (2015), resultou (ou deveria resultar) em 
algumas mudanças na sala de aula, assim como nos projetos político–
pedagógicos das unidades escolares.

Nessa direção, Almeida et al. (2017) afirmam que a disseminação 
do uso das TDIC, o rápido avanço da ciência e as transformações sociais 
exigiram mudanças no referencial sobre currículo, gerando propostas 
curriculares multi, inter e transdisciplinares, propícias a conceber 
o currículo de modo contextualizado e multirreferencial, como 
parece ser a proposta da BNCC. Os autores acrescentam que isso 
só se concretiza em uma “prática social pedagógica e cultural” que 
incorpore “os elementos do cotidiano trazidos pelas experiências 
de professores, professoras, alunos e alunas nas distintas redes 
de interação das quais participam” e nas quais se desenvolvem e 
aprendem. (ALMEIDA et al. 2017, p. 393).

A proposta didática objeto deste trabalho e a seguir discutida 
orientou-se pela linha do ensino comunicativo e pelas reflexões acima 
articuladas quanto ao uso das TDIC.

TECNOLOGIAS DIGITAIS E ATIVIDADES 
DE ENSINO NO FUNDAMENTAL I: EM 
CENA, ALUNOS DE 3º ANO; NA TELA 
E FORA DELA, A LÍNGUA INGLESA

O projeto de que tratamos neste trabalho foi originalmente 
concebido para concorrer ao prêmio “Professor Destaque”, 
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oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, e foi desenvolvido 
no ano de 2019. 

A proposta partiu de justificativas coerentes com os anseios 
inscritos no discurso da BNCC, marcado por palavras-chave como 
contextualização, motivação ao aprendizado, repertório cultural, uso 
de tecnologias, protagonismo discente, uso da língua inglesa em 
diferentes situações comunicativas, entre outros elementos que 
apontavam a relevância social do projeto para o aluno (na escola 
e fora dela).

O objetivo inicial, também consonante com o documento oficial 
mencionado, era desenvolver, “para alunos de Ensino Fundamental 
[...] atividades diferenciadas, trazendo a língua estrangeira para mais 
perto do aluno de uma forma dinâmica, tecnológica e contextualizada 
em diferentes situações do dia a dia”.

No que diz respeito à metodologia, a primeira etapa consistiu no 
cadastramento dos alunos na Plataforma do “Schoology”, desenvolvida 
para atividades em sala de aula usando o notebook. Para acesso ao 
seu modllet, os alunos também cadastravam login e senha. Também 
foram previstas aulas externas com recursos tecnológicos como Qr 
Code para celular, com atividades em 3D para aprender vocabulário.

As atividades foram inseridas nas horas atividades e 
contemplavam questões de múltipla escolha, preenchimento de 
lacunas, expositivas e com áudio, versando sobre vocabulário 
cotidiano, repertório sociocultural, funções e usos da Língua Inglesa 
em sala de aula, estratégias de compreensão de vocábulos e sons 
e de compreensão textual, visando ao desenvolvimento das quatro 
habilidades: reading (ler), writing (escrever), listening (ouvir) e speaking 
(falar).A cada atividade foram atribuídas notas e aplicado o “visto” 
eletrônico no “caderno virtual”. Os alunos também foram avaliados por 
sua participação nas atividades externas.
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No final do bimestre, as notas dos alunos nas atividades foram 
trocadas por “dólares Disney”, dinheiro impresso e plastificado com os 
valores: ONE, FIVE e TEN, a ser gasto na Feira de Inglês, outra atividade 
prevista no projeto. Nessa Feira, foram vendidos/comprados apenas 
alimentos saudáveis, como suco e lanche natural, frutas e salada de 
frutas, que seriam trazidos de casa e devidamente identificados pelos 
alunos com os nomes em inglês. A última atividade correspondeu à 
participação dos alunos e da professora no “Dia da pizza”. 

A execução da proposta ocupou 20 horas-aula e estendeu-se da 
segunda semana de maio até julho, Durante as aulas, eram apresentadas 
palavras empregadas no dia a dia, dentro e fora da sala de aula, como 
cores, números, alimentos e objetos. Esse vocabulário cotidiano era 
inserido em atividades lúdicas ou brincadeiras e nas mediadas por 
recursos tecnológicos, como QR Code e aplicativos utilizados para 
favorecer o aprendizado de um idioma. Nesse conjunto, incluíram-
se jogos, músicas, seriados, trabalhando a interdisciplinaridade e o 
repertório cultural. Todas as atividades foram documentadas em fotos, 
armazenadas no arquivo pessoal da professora e no da escola em que 
o projeto foi desenvolvido.

CAINDO NA REDE: DEDOS NO TECLADO, 
OLHOS NA TELA, CORPOS E MENTES EM AÇÃO  

O primeiro desafio para a execução do projeto foi implantar 
a plataforma Schoology em um espaço em que não havia acesso à 
internet, mobilizando a escola e a Secretaria de Educação da cidade. 
Criada em 2009, em Nova Iorque, por Jeremy Friedman, a plataforma 
Schoology é um ambiente de aprendizagem virtual para escolas, 
incluindo instituições de ensino superior, que permite aos usuários 
criar, gerenciar e compartilhar conteúdo acadêmico. Vale dizer que a 
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escola já tinha os notebooks dos alunos, mas o seu uso se limitava a 
jogos off-line, nem sempre compatíveis com o conteúdo que deveria 
ser ministrado na turma em questão. Superado o obstáculo, as 
atividades previstas no projeto foram lançadas na Plataforma, (Figura 
1) de acordo com o planejamento do bimestre, e desenvolvidas pelos 
alunos no decorrer das aulas.

Figura 1 - Atividades da Plataforma

Fonte:  https://www.schoology.com/

Configurados os notebooks, todos os alunos da turma (3º 
ano) foram cadastrados na Plataforma e, com olhos brilhando e sem 
cadernos ou folhas sobre as carteiras, tiveram seu primeiro acesso 
com logins e senhas individuais. Iniciava-se ali, nas aulas de língua 
inglesa, sua inovadora aventura cognitiva e tecnológica.

As atividades propostas naquela aula, com o objetivo de 
desenvolver a habilidade “reading”, consistiram em ler um trecho do 
livro The girl who didn’t need glasses e, sem dicionário, responder às 
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seis questões a ele referentes (múltipla escolha, preenchimento de 
lacunas e outras) para poder compreendê-lo. 

As atividades que estão na plataforma já têm suas pontuações 
cadastradas e o aluno consegue visualizar, na mesma hora, sua nota. 
Todas as notas ficam gravadas e podem ser acessadas pelo Qr code, no 
link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uj5yfj7M17Q.                                                                                                                   

Nas três aulas seguintes, os alunos foram para fora da sala 
para participar de uma atividade interdisciplinar, o “English Science”, 
aprendendo o vocabulário pertinente às cores e aos ingredientes 
utilizados num experimento chamado “Rainbow” (‘arco-íris’) e fixando 
as cores trabalhadas nessas aulas.

Ainda trabalhando o vocabulário das cores, os alunos foram 
para a quadra da escola para brincar com o jogo “Twister”, (Figura 2) 
um jogo de dados, baixado via Qr Code no celular da professora. O 
dado das cores aparece em 3D pelo celular, após impressão com um 
código e leitura pelo aplicativo Qr Code.  

Figura 2 - Atividades da Plataforma

Fonte: a autora

about:blank


SUMÁRIO

106

Na quadra, as regras do jogo foram adaptadas: um tapete foi 
utilizado como tabuleiro e os alunos como os peões; apenas o dado 
em 3D veio pelo aplicativo trabalhado. Os alunos foram organizados 
em filas, cada grupo em uma cor para o ponto de partida. Com o 
código impresso e o celular como o dado, eles tinham que se mover 
até chegar no final do tapete. Toda vez que acessavam o Qr code, 
aparecia o dado em 3D.

Para fixar os números, que seriam muito utilizados na atividade 
final (a Feira de Inglês), os alunos participaram de bingo em sala de 
aula, valendo prêmios. Foi uma atividade divertida, com muita interação 
entre eles e prêmios para os ganhadores das cartelas. 

Para o desenvolvimento da segunda etapa da Plataforma, 
pertinente à habilidade “listening”, preencheram um diálogo 
“About Luiza’s” com apenas o áudio em Inglês e resolveram as 
questões de compreensão e as de gramática, como o uso dos 
pronomes pessoais referentes ao áudio. Eles assistiram a um 
vídeo contextualizado em um restaurante e em uma pizzaria 
para que pudessem aplicar os conhecimentos nas atividades de 
encerramento do bimestre e do projeto

Nas aulas seguintes, com o Schoology, o objetivo foi o 
desenvolvimento da habilidade “speaking”, mediada pela abordagem 
comunicativa, inserida no contexto de uma pizzaria. Eles montaram um 
diálogo de apresentação para expor em sala de aula, mas utilizando 
os recursos de gravações e posteriormente editando com legenda em 
Inglês. Nessas aulas, os alunos aprenderam o vocabulário pertinente 
aos ingredientes de uma pizza e aprenderam a fazer o pedido 
simulando estarem em uma pizzaria (vídeo disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=O-DbJpj5r_M.).  

Para a última etapa do Schoology, destinada ao desenvolvimento 
da habilidade “writing”, deveriam criar um cardápio de pizza com ajuda 
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do “Canva”, aplicativo que cria imagens. Como o notebook dos alunos 
não comporta aplicativos, não foi possível produzir o cardápio no 
programa Canva, exigindo uma pequena adaptação no planejamento. 
Com o vocabulário aprendido anteriormente, construíram uma pizza 
com os ingredientes por eles escolhidos, tudo de forma lúdica, com 
o uso de E.V.A., simulando os alimentos e a pizza e devidamente 
caracterizados como pizzaiolos.

Conforme consta na BNCC (BRASIL, 2017) e conforme princípios 
e procedimentos da abordagem comunicativa, entendemos que a 
melhor de forma de adquirir vocabulário é na interação, na prática, 
e não na memorização de palavras. Por essa razão e considerando 
a faixa etária das crianças que participaram do projeto, trabalhamos 
interativa e interdisciplinarmente os conteúdos cores e números, 
recorrendo também aos recursos tecnológicos digitais disponíveis.

Depois de uma aula de “pizza de mentirinha”, os alunos 
sentaram-se em grupo como se estivessem em uma pizzaria e fizeram 
seus pedidos em Inglês. Toda a atividade foi gravada e editada em 
vídeo, com acesso pelo Qr code e disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=SgYLUn0cmDA.

Para encerrar o bimestre, foi realizada a “The English Fair”, onde 
os alunos tiveram que se comunicar em inglês para poder comprar os 
produtos que estavam nas barracas, que eram alimentos saudáveis, 
mencionados no item anterior. A questão do valor nutricional foi 
trabalhada junto com os pais, orientando-os quanto à “proibição” de 
refrigerantes, salgados e afins. Esse trabalho com os pais deveu-se ao 
fato de que os alunos trariam os lanches de casa e montariam suas 
barras confeccionando os cartazes. Como nem todos puderam trazer, 
foi realizada uma pequena mudança na organização das barracas: 
todos os lanches foram colocados em uma só barraca, e a professora 
era quem os vendia. Os alunos receberam uma camiseta personalizada 
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para o dia da feira e tiveram sua nota da média do segundo bimestre 
trocada por dólares da Disney.

Essa atividade investiu em temas relevantes apontados na 
BNCC, como a educação financeira e a alimentação saudável, além de 
promover ações interdisciplinares, uma vez que envolveu as ciências 
naturais e, no processo da troca do dólar Disney por alimentos, 
a matemática. Além disso, promoveu o uso da língua inglesa em 
situações de interação e, pois, o desenvolvimento da competência 
comunicativa. No início, os alunos ficaram tímidos, mas à medida 
que interagiam, tornavam-se mais seguros e voltavam à barraca para 
comprar mais, até se esgotarem suas “economias”. O evento foi 
gravado e editado em um vídeo, disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=CQLkznLZ3Tk&t=147s.

Em síntese, o giz e a lousa foram substituídos pela Plataforma, 
o caderno, pelo notebook, o lápis, pelo teclado – e a sala de aula, pela 
internet e por outros espaços externos. Inaugurava-se uma nova forma 
de ensinar-aprender inglês.

E o prêmio? O prêmio de “Professor Destaque” não veio, mas os 
aprendizados foram muitos, quer para os alunos, quer para nós.

Além dos frutos diretos colhidos com o desenvolvimento da 
proposta didática – internet na escola, professora aprendendo a lidar 
com ambiente digital de ensino e aprendizagem e a encontrar opções 
em face de dificuldades, crianças de 3º ano conhecendo e empregando 
novas palavras e interagindo entre si e com as tecnologias digitais –, 
foi possível identificar algumas das razões por que o projeto não foi 
o vencedor. Faltava à proposta, por exemplo, uma justificativa que 
indicasse efetivamente sua relevância institucional (para a escola em 
questão, para a Rede Municipal), bem como um referencial teórico 
e metodológico consistente, além de recortes, como a delimitação 
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precisa da “fase” do Ensino Fundamental a que se destinavam os 
conteúdos e atividades, e a definição de objetivos específicos. 

Outras falhas poderão ser identificadas pelos leitores deste 
ensaio e, se recebermos esse feedback, nosso próximo projeto 
poderá ter mais chances de sucesso. Afinal, a ideia já extrapolou os 
muros da escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia é, no ensino de língua estrangeira, fator decisivo 
para definir o sucesso ou o fracasso da aprendizagem. Um ensino 
mediado pela abordagem comunicativa, em conexão com o uso de 
TDIC, favorece o desenvolvimento de habilidades interacionais, além 
de motivar o aluno e fazer dele o protagonista de seu conhecimento 
em diferentes contextos, seja na escola, seja fora dela. Os sujeitos de 
nosso projeto (alunos de 3º ano no EF1) tiveram experiências únicas 
e demonstraram, a cada atividade, maior interesse pelas aulas de 
Inglês e pelo uso da tecnologia, que lhes permitiram sentir o idioma 
mais próximo deles. Vislumbramos, portanto, com a aplicação dessa 
proposta, possibilidades de a escola participar mais ativamente na 
acelerada reconfiguração comunicativa de saberes e narrativas que 
atravessam a sociedade atual.
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Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo principal o registro, a valorização e o resgate 
da história de luta do movimento negro na cidade de Rio Grande no interior do 
estado do Rio Grande do Sul associando a trajetória de resistência e atuação 
da liderança negra Maria da Graça da Silva Amaral, através de pesquisas 
bibliográficas e da narrativa desta liderança. Buscou-se trazer o histórico do 
movimento negro do referido município, partindo da trajetória de vida de Maria 
da Graça da Silva Amaral. 

Palavras-chave: 
Rio Grande. Movimento negro. Maria da Graça da Silva Amaral.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente texto tem por objetivo discorrer sobre movimento 
negro da cidade de Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul, diante 
ao processo cruel de colonização e escravidão. Sendo o pós-abolição, 
ainda um processo violento de silenciamento e opressão a população 
negra. As adversidades trazidas por um modelo societário racista e 
machista notoriamente estabelecido no país, através da colonização 
invisibilizou, silenciou e oprimiu a cultura negra e o seu legado na 
construção social do nosso país, o embranquecimento cultural imposto 
pelo poder hegemônico ao longo dos séculos, nunca deixou de ser a 
luta do movimento negro nacional.

Este texto está intimamente relacionado com a minha trajetória 
de vida, pois a luta por igualdade e justiça racial é intrínseca a minha 
existência. Enquanto quilombola de uma comunidade remanescente 
local, sou fruto de uma comunidade negra constituída e liderada 
majoritariamente por mulheres negras, sendo minha tataravó Maria 
B”gala a matriarca da comunidade e minha mãe Maria da Graça 
Amaral uma liderança.

Observamos no decorrer dos séculos e até os dias atuais, muitas 
mulheres negras rompendo essa lógica eurocêntrica do epistêmicidio 
do conhecimento negro, que para a filosofa Sueli Carneiro (2011) 
se configura pela negação aos negros da condição de sujeito de 
conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento 
das contribuições do continente Africano e da diáspora africana, e 
assim resistindo ao sistema e  forjando novos caminhos.
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O silenciamento secular dos negros, com ênfase à  mulheres 
negras, me permite identificar a liderança Griô1, Maria da Graça da 
Silva Amaral, umas das grandes referências da resistência negra, 
dentro da cidade de Rio Grande e da Região Sul do estado do Rio 
Grande do Sul, atuando há décadas dentro dos movimentos sociais, na 
luta por transformação social através da Educação Popular, enquanto 
educação crítica da realidade e emancipadora daqueles que são 
negados e silenciados. Como objetivos secundários apresentam-se:

a) Realizar pesquisa do histórico das movimentações sociais na 
luta por justiça e igualdade racial no decorrer dos séculos até 
os dias atuais com foco na cidade de Rio Grande no estado do 
Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul;

b) Registar a narrativa da trajetória de Maria da Graça da Silva 
Amaral na luta por justiça e igualdade racial.

Inicia-se o estudo trazendo o histórico de lutas e resistência 
da população negra do referido município através das comunidades 
quilombolas. Em um segundo momento trago o histórico do movimento 
negro da cidade do Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul 
relacionando com a trajetória de vida De Maria da Graça da Silva Amaral.

A LUTA POR JUSTIÇA E IGUALDADE: DAS 
RAÍZES QUILOMBOLA À UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE 

Através  das palavras da filósofa e símbolo da luta do feminismo 
negro nacional, Djamila Ribeiro introduzo o corpo deste artigo, que traz 

1 O termo Griô tem origens nos músicos, genealogistas, poetas e comunicadores sociais, 
mediadores da transmissão oral, bibliotecas vivas de todas as histórias, os saberes e 
fazeres da tradição sábios da tradição oral que representam nações, famílias e grupos 
de um universo cultural fundados na oralidade, onde o livro não tem papel prioritário e 
guardam as histórias e as ciências da comunidade, regiões e países. NACIONAL, Lei 
Griô. O que é Griô? Disponível em: <http://www.leigrionacional.org.br/o-que-e-grio/>. 
Acesso em: 20 out. 2019. 
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o reconhecimento da luta do povo negro por justiça e igualdade racial, 
contada  através da narrativa da trajetória de vida de Maria da Graça da 
Silva Amaral. Este trabalho traz voz aos sujeitos que lutam para impor 
sua existência numa sociedade que insiste em negá-la.

QUILOMBO DA VILA DA QUINTA: 
UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA 

As ações políticas organizadas pelos negros, em Rio Grande no 
estado do Rio Grande do Sul, possuem seu marco registrado, ainda no 
período escravagista do país iniciada com a formação do Quilombo no 
interior da Vila Da Quinta no município de Rio Grande. 

A memória acessada pelos membros da família da referida 
comunidade Quilombola, incluindo a narrativa de Maria da Graça da 
Silva Amaral, tentam para a presença de seus antepassados ainda 
no período da escravidão. Conta-se que a escravizada Maria B’gala 
veio do estado do Maranhão como castigo trabalhar na região da 
Quitéria, uma localidade da Vila da Quinta no município de Rio Grande 
no estado do Rio Grande do Sul, antiga zona nobre da Vila da Quinta, 
com a finalidade de servir a família Amaral.

Nas palavras de Maria da Graça da Silva Amaral (GOULART, 
2013) sobre a formação do Quilombo da Vila da Quinta, já se configura 
a resistência negra na própria condição de sobreviver. Evidenciado nas 
suas palavras que contam o começo de sua história: “Minha história 
começou por volta de 1840, quando em Rio Grande chegou uma 
mulher com dois filhos vindos do Maranhão como castigo de suas 
rebeldias foi vendida para o sul do Brasil para morrer de frio”. 

Maria B’gala trabalhava com o plantio e em determinado 
momento encontra uma pataca de ouro. Com essa moeda compra um 
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bilhete da Sorte Grande, e tendo ganho o prêmio adquire a liberdade 
para si e para seus dois filhos. Logo após retorna para o Maranhão já 
com o sobrenome doado pela família Amaral, seus antigos donos. Um 
dos seus filhos, Gregório Amaral, permanece na região da Quitéria, 
ali estabelecendo moradia e família. Segunda a narrativa de Maria da 
Graça da Silva Amaral:

Gregório Amaral ficou um negro alforriado na vila da Quinta 
muito conhecido agricultor a pós a guerra dos farrapos no Rio 
Grande do Sul tinha pouca mão de obra. Trabalhava muito 
e cuidava suas terras. Casou teve muitos filhos o mais velho 
foi Paulo Ouvidio do Amaral que era meu avô. Que mesmo 
nascendo na Lei do Ventre Livre nunca foi escravo pois era 
filho de negro Alforriado. Como o mais velho dos irmãos tinha 
muito orgulho de suas terras e permaneceu nelas até a morrer. 
Contava muitas histórias e vendia frutas com um balaio nas 
costas. Casou com minha avó paterna Julia Cardoso do Amaral 
que teve oito filhos o mais velho Crescentino do Amaral meu 
querido Pai (GOULART, 2013).

A família quilombola se constituiu durante muito tempo naquele 
espaço, constituindo núcleos familiares com suas casas próximas umas 
das outras, dando continuidade às suas atividades econômicas. Como 
exemplo das atividades econômicas exercidas, cito os enrrestadores 
de cebola, trabalho realizado pelos homens, mulheres e crianças da 
família no período de colheita da cebola, atividade exercida desde a 
escravidão com grande reconhecimento em toda a região inclusive no 
Uruguai, também faziam artesanatos com junco.

Com o passar tempo os familiares perderam grande parte das 
terras por meio da invasão de cercanias vizinhas. Decorrente deste 
processo de perca na extensão das terras e as dificuldades de se 
manter apenas do cultivo da mesma, surge a necessidade de buscar 
novas oportunidades na zona urbana da cidade. Segundo A narrativa 
de Maria da Graça da Silva Amaral:
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Quando Crescentino do Amaral veio servir ao exército brasileiro 
conheceu a vida a cidade. Apesar de saber só escrever o 
nome dele e ler com muita dificuldade era um homem muito 
inteligente. Ao sair do exercito e voltar para a vila da Quinta com 
os irmãos adolescentes tudo ficava cada vez mais difícil. Tinha 
horas de lazer ele se tornou um líder na família, pois trabalhava 
com cestas de junco, plantação enrrestavam cebola em todo 
munícipio, mas era muita gente e pouco serviço. Resolveu 
mudar para cidade e trabalhar na indústria SWIFF que estava 
chegando a cidade com muito serviço para homens e mulheres. 
E ainda nos finais de semana plantaria nas terras da Quinta. Seu 
pai não veio disse: “que nunca abandonaria suas terras.”

Na década de 1980 ocorre a saída definitiva da região da 
Quitéria e, por consequência, a radical transformação no modo de 
vida das famílias. Em suas terras, como ainda se referem os troncos 
mais velhos da família, moraram em média 50 pessoas que viviam em 
forma comunal: por meio de troca interna era garantida a subsistência 
dos membros familiares. Era possível a criação de animais, pescaria, 
plantio de cebola para vender e artesanato por meio da réstia de cebola 
e do junco, além de alimentos para o consumo.

Os renascentes quilombolas da Vila da Quinta atualmente 
residem em diversos bairros da cidade, porém mantem suas raízes 
quilombolas e permanecem organizados de forma institucional através 
de uma comunidade remanescente reconhecida e certificada pelos 
órgãos competentes, sendo muitos, atualmente contemplados com as 
politicas públicas de reparação social.

Entre esses remanescentes, Maria da Graça da Silva Amaral 
durante toda a sua vida, sempre lutou para a conservação, valorização 
e reconhecimento das suas origens quilombolas, e dentro de inúmeras 
ações sociais em prol da comunidade negra, que Maria da Graça da 
Silva Amaral luta até hoje, uma de suas grandes conquistas sociais foi 
o reconhecimento nacional do seu quilombo. 
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O MOVIMENTO NEGRO DA CIDADE DO 
RIO GRANDE: A RESISTÊNCIA URBANA 

O movimento negro no Brasil é a própria história do negro 
brasileiro que há quase 500 anos, resiste a um sistema eurocêntrico, 
que busca homogeneizar a existência humana em padrões europeus. 
Diante esse processo de construção da sociedade brasileira a 
população negra sempre esteve buscando seu espaço, lutando por 
reconhecimento, valorização e até mesmo pelo direito de existir.

A movimentação social organizada da população negra 
da cidade, pós-abolição adquire um caráter de preservação da 
identidade negra, diante de um projeto nacional de branqueamento. 
Segundo Lopes:

Depois de proclamada a inferioridade das raças não branca 
pela ciência, a questão étnica tornou-se central no Brasil em 
termos de implantação do liberalismo e do trabalho assalariado. 
O racismo cientifico foi adotado, de forma quase unânime, a 
partir de 1880, enviesando os ideários liberais ao refrear suas 
tendências igualitárias e democratizantes e dar argumento 
as estruturas sociais  e políticas autoritárias. Desse modo as 
teorias racistas não exprimiram apenas interesses colonialistas 
e imperialistas, mas também se articulavam aos interesses 
de grupos nacionais dominantes ligados à modernidade. O 
racismo liberalismo foram redefinidos no Brasil. Os sistemas de 
pensamento europeus  foram integrados segundo os interesses 
políticos e culturais das camadas letradas de forma crítica e 
seletiva. Tais camadas estavam preocupadas em adequar os 
ideários estrangeiros à realidade local (2011, p. 162-163). 

Em resistência aos interesses políticos e culturais do poder 
hegemônico, os negros criaram as suas primeiras sociedades 
organizadas denominadas de associações culturais, os ditos Clubes 
Negros, espaços de oposição e cultura, em um movimento contra–
hegemônico, buscando difundir, entreter, politizar, organizar, viabilizar a 
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conscientização e acolher as famílias negras e a polução não negra em 
geral, pois os Clubes Negros da cidade de Rio Grande não possuíam 
caráter segregador, primavam apenas por práticas de valorização e 
igualdade da população negra, diante a um processo de inferiorização 
social do negro no Brasil. O principal clube negro da cidade de Rio 
Grande era o Clube Recreativo e Cultural Braço a Braço2, fundado por 
Crescentino do Amaral e outros negros do município.

Os Clubes Negros, como espaços de resistência começam a 
ser organizados na cidade de Rio Grande a partir de 1920, a criação 
do Clube Recreativo e Cultural Braço é Braço, sendo um dos mais 
importantes, assim como o Sociedade Recreativo Estrela do Oriente3 e 
Sociedade Cultural Recreativa Treze de Maio, ambas associações com 
as mesmas finalidades recreativas e culturais. 

A finalidade social de extrema relevância diante ao contexto 
de exclusão e subalternização da comunidade negra na vida social 
do município, na época, era   evidente. O negro não era mais 
escravizado, porém não havia uma integração social de fato com a 
sociedade branca, havendo espaços próprios para brancos e negros, 
e quando juntos  nos mesmos espaços, sendo o negro sempre 
inferiorizado, além de uma extrema falta de representatividade 
politica. Podemos observar isto, através das palavras de Maria da 
Graça da Silva Amaral (GOULART, 2013):

2 O Clube Recreativo Braço é Braço, situado na cidade de Rio Grande, no Estado do Rio 
grande do Sul. O clube foi fundado, em primeiro de janeiro de 1920 e foi realmente atuante 
até meados dos anos 2000, momento em que foi reconhecido pelo poder municipal de sua 
cidade, como patrimônio histórico e cultural (Lei Municipal nº 6.410/2007).  

3 De acordo com a Socióloga, Doutora Cassiane de Freitas Paixão em seu artigo sobre os 
Clubes Negros de Rio Grande, ao realizar a busca da identificação dos clubes sociais 
negros em Rio Grande deparou-se com um quadro um tanto “decadente”. Nenhum dos 
clubes sociais negros está em funcionamento na cidade. Um deles encontra-se fechado 
por problemas jurídicos, outro por não possuir estrutura para ter suas portas abertas 
(PAIXÃO, 2009, grifo do autor).
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Enfim nas lojas não trabalhavam negros mas uma luzinha estava 
se ascendendo Carlos Santos4 que nos bailes infantis no Braço 
e Braço sempre estava presente e falava para as crianças com 
uma voz  marcante|” Tem que estudar criançada essa imagem 
não me sai da cabeça e o meu irmão nunca ligou para apelido 
se não queriam dar a mão para ele enfim não ligava.

Na década de 1980, eram poucas as atividades dos Clubes 
Negros na cidade, sendo as dificuldades socioeconômicas o principal 
motivo da desmobilização dos clubes. Este fato também influenciou 
o início de um período de novas formas de organizações negras, 
na busca da valorização e propagação dos elementos culturais da 
população negra.

Alguns jovens negros das periferias do município, inspirados pelo 
movimento Black Power5, de proporções internacionais, se organizavam 
em pequenos grupos de dança. Apresentavam-se em festas de rua 
nos principais bairros e no centro da cidade, caracterizados com os 
cabelos black power, símbolo da resistência negra internacional da 
época, coreografando músicas americanas, e assim propagando a 
cultura negra através da arte.

Com a promulgação da Constituição Brasileira em 1988, em Rio 
Grande, assim como em todo o país proliferaram-se os movimentos 
negros organizados, com pautas direcionadas ao tensionamento do 
Estado brasileiro, para que este se pronunciasse sobre as reivindicações 
das demandas sociais da população negra, intensificando as lutas por 
justiça e igualdade racial no país.

4 Carlos da Silva Santos (Rio Grande, 9 de dezembro de 1904 — Porto Alegre, 8 de maio 
de 1989) foi um sindicalista, jornalista e político brasileiro, o primeiro negro a ser eleito 
presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a ocupar o governo do Estado 
do Rio Grande do Sul.

5 O movimento Black, surge através da política com o carisma de líderes como Martin Luther 
King e Malcolm X. Os cabelos Black Power ditavam a moda, não como um estilo puro e 
simples, mas como a maneira encontrada para demonstrar o orgulho e a união da raça em 
torno do planeta. 
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Em concordância com a pedagoga Nilma Lino Gomes (2017, 
p. 13)  “o Movimento Negro é um educador” e sem ele muito do que 
hoje se produz sobre a temática racial e africana, em uma perspectiva 
crítica e emancipatória, não teria sido construída, sendo o movimento 
negro organizado o suleador das demandas especifica da população 
negra, que atualmente culminam nas políticas de promoção da 
igualdade racial6 construídas e implementadas através das lutas 
sociais (GOMES, 2017). 

Como já mencionado nos parágrafos anteriores, no final da 
década de 1980, aqui na cidade do Rio Grande surgem algumas 
organizações sociais de luta e resistência. O movimento negro 
local inicia uma nova fase no processo de militância, com um viés 
tensionador ao Estado, na garantia dos direitos sociais da população 
negra. Segundo Amaral (2019):

A trajetória de luta negra na cidade de Rio Grande, através de 
movimento social organizado, inicia com o escritor e poeta Flávio 
Camargo no ano de 1988 ao fundar o Movimento de Consciência 
Negra / MCN. Após, somaram-se a bandeira negra riograndina 
o Sr. Vilson Lima com o movimento denominado “Mande”; o Sr. 
Brasil com a Pastoral do Negro da Diocese de Rio Grande; a Sr. 
ª Maria da Graça Amaral com o Movimento Popular de Cultura 
Afro / MPCAfro; a Sr. ª Raquel com o grupo “Arte e Raça Giar”; o 
Núcleo Temático de Afro Descendência / NUTAFRO criado pelo 
Sr. Pedro Amaral; o Clube Social Negro Braço é Braço presidido 
pelo Sr. André Brisolara e o Movimento Afro Cultural Kizomba 
pela Sr. ª Débora Alencastro (2019, p.112).

O percursor dessa trajetória de grupos organizados, citados 
acima, em prol da igualdade e justiça racial, foi o professor, poeta, 
escritor e ativista social Flávio Camargo, que ao fundar o Movimento 
de Consciência Negra (MCN), traz em sua proposta de organização 
a valorização da cultura negra através de reuniões, encontros e 

6 As políticas públicas de promoção da igualdade racial constituem ações, iniciativas e 
programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais 
entrevista à emissora.
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atividades culturais voltadas para a discussão das condições do negro 
na sociedade brasileira. 

Já nesta primeira organização, Maria da Graça da Silva Amaral 
atua junto com Flavio Camargo ao desenvolver conjuntamente com ele 
atividades artísticas como, entoação de poemas e a formulação de um 
coral. O grupo liderado por Flavio Camargo, também era composto por 
professoras que desenvolviam atividades de valorização e propagação 
da cultura negra em escolas do município.

Seminário intermunicipal com lideranças do Movimento 
Popular de Cultura Afro da região Sul 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora.

Da mesma forma, seguiu atuando na Pastoral do Negro, que 
foi uma organização da Diocese de Rio Grande, dentro da Igreja 
Católica, que transcendeu sua atuação para além da perspectiva de 
uma organização de cunho religioso, trazendo para o munícipio o 
resgate da história de luta e resistência da população negra através 
da valorização e difusão do símbolo da resistência nacional, como 
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Zumbi dos Palmares. Maria da Graça da Silva Amaral atua também 
como representante da Universidade Federal do Rio Grande, pois 
nesse mesmo período ingressou como servidora pública federal e 
levou para dentro da universidade as demandas sociais da luta por 
justiça e igualdade racial. De acordo com a narrativa de Maria da 
Graça da Silva Amaral:

Estava fazendo o magistério quando uma amiga que trabalhava 
na FURG me avisou que teria concurso para trabalhara na 
oceanologia, mas primeiro teríamos um curso com a maioria 
dos professores estrangeiros e no fim faríamos uma prova, 
aceitei para minha surpresa passei. Dez meses se passaram 
e em janeiro eu iria para Porto Alegre trabalhar no Porto como 
secretária, mas novembro fui chamada comecei a trabalhar no 
dia 1°/11/1978 tal era minha empolgação que dia 2 de novembro 
feriado eu queria ir trabalhar. Trabalhei na Oceanologia em 
química da água do mar muito tempo, aprendi muitas coisas. 
Viajei no navio até Santa Catarina, varias vezes na lancha e 
quase todos os dias de bote para trazer H2O para o laboratório 
controlar a salinidade e o racismo sempre presente por parti 
dos alunos e alguns professores te cobrando exigindo como 
se negra tu és incapaz, Racismo Velado que é o pior te deixa 
desarmado. Dentro da química passei para a Engenharia de 
Alimentos muito legal e na cidade, pois ainda não tinha se 
mudado. Dentro da universidade sempre levantei a questão 
dos negros perguntando onde estavam os negros. Mas a 
universidade sempre que pedi para dar uma olhada no povo 
negro sempre me ouviu.

O líder da Pastoral7, o senhor Hélio Brasil, dedicou a sua vida  a 
militância negra, sendo o idealizador e realizador das primeiras históricas 

7 Agentes de Pastoral Negros, APNs, é uma instituição do Movimento Negro Brasileiro com 
uma tradição macro ecumênica e inter-religiosa com o foco em diferentes comunidades de 
fé. Os APN’s visam, também, maior participação de pessoas no processo de superação 
e marginalização sociocultural e econômica da população negra, além de assessorá-la, 
em questões que envolvam discriminação de raça, de etnia e de religião, fazendo com 
que haja aplicação da pena prevista na lei, denunciando e repudiando todas as pessoas e 
instituições praticantes de qualquer forma de racismo.

 Os pontos mais marcantes na história da instituição foram as contribuições na 
redemocratização do País, após o fim da ditadura militar, o despertar da identidade afro nas 
igrejas cristãs, a formação sociopolítica do povo negro, além da articulação e participação 
de todos os grandes momentos de luta e manifestação do movimento social no Brasil. 
Disponível: https://revistaraca.com.br/agentes-de-pastoral-negros/

https://revistaraca.com.br/agentes-de-pastoral-negros/
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e culturais missas Afros, em comemoração ao 20 de novembro, 
em nosso município, transformando a data da morte de Zumbi dos 
Palmares em uma oportunidade de celebração e valorização da cultura 
negra local. As missas em homenagem ao dia da Consciência Negra 
eram realizadas com uma dinâmica totalmente distintas do habitual 
dentro da Igreja Católica, pois eram cantadas e ritmadas ao som de 
violões, tambores e agogôs tocados por mulheres e homens negros, 
além de apresentações artísticas e oferta de comidas típicas da cultura 
negra, aos participantes da missa.

Missa Afro em homenagem ao 20 de novembro

 Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora.

Já o Movimento Popular de Cultura Afro/ MPCA, foi fundado no 
município, no ano 2000, por Maria da Graça da Silva Amaral, tornando-
se uma ramificação do Movimento Popular de Cultura Afro da região 
do extremo sul do país. O movimento liderado, majoritariamente, por 
mulheres negras, iniciou suas atividades com o mesmo intuito dos 
demais grupos já existentes no município, porém suas dinâmicas 
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voltavam as suas principais atividades para espaços públicos e 
periféricos do município, com um comprometimento de popularizar as 
ações do movimento negro local.

As ações praticadas pelo Movimento Popular de Cultura Afro 
primavam pela arte na transmissão da cultura negra. As atividades 
artísticas iniciavam com um coral, que entoava canções com a história 
do negro, em ritmos da cultura negra, que normalmente vinham 
acompanhadas de coreografias. Posteriormente, surgiu um grupo de 
dança afro que homenageava os orixás, e também ocorreram muitos 
concursos de beleza municipais e regionais. O caráter popular, que 
é uma marca evidente na trajetória do referido movimento, se traduz  
através das muitas atividades em espaços públicos do município 
como: praças, largos, calçadões, avenidas, festas de rua e nos 
bairros populares.

Diante deste fato todos os espaços culturais populares que 
abordavam a cultura local, como a Feira do Artesanato do Rio 
Grande (FEARG), festas tradicionais do município, atividades 
culturais de rua, e outros espaços populares de difusão e 
valorização de cultura, tornaram-se espaços de resistência 
e promoção da cultura negra através da participação do 
movimento negro na busca por justiça e igualdade racial 
no Brasil inteiro. Uma coisa é certa: se não fosse a luta do 
Movimento Negro, nas suas mais diversas formas de expressão 
e organização com todas as tensões, os desafios e os limites -, 
muito do que o Brasil sabe atualmente sobre a questão racial e 
africana, não teria acontecido. E muito do que hoje se produz 
sobre a temática racial e africana, em uma perspectiva crítica 
e emancipatória não teria sido construído. E nem as politicas 
de promoção da igualdade racial teriam sido construídas e 
implementadas (GOMES, 2018, p.18)    
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Apresentação artística do Movimento Popular de Cultura 
Afro na Feira de Artesanato do Rio Grande - FEARG8

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora.

Atualmente, percebemos um esvaziamento das organizações 
sociais negras civis, havendo uma maior movimentação social da 
comunidade negra, através dos ativistas negros, que direta ou 
indiretamente estão vinculados a órgão públicos, entidades de classes 
e também militantes negros que atuam dentro de outros conselhos 
municipais, reforçando as demandas da população negra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A movimentação da população negra organizada em busca 
de reconhecimento, valorização e espaço social, na cidade de Rio 
Grande, pode ser observada através da trajetória do Movimento 

8 A FEARG é o evento que visa valorizar os profissionais do território do município do Rio 
Grande resgatando o respeito a diversidade cultural que contribuiu para o desenvolvimento 
desta cidade, bem como a autoestima do cidadão residente.
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Negro local que surge em pleno regime de escravidão no Brasil com 
a formação do Quilombo da Vila da Quinta e segue até os dias atuais 
com os movimentos de resistências e valorização negra em diversos 
seguimentos sociais do município, sendo a história de Maria da Graça 
da Silva Amaral diretamente ligada aos movimentos de resistência 
negra do município. 

Neste cenário, sinteticamente apresentado, há que se destacar 
dentre tantos protagonistas, uma mulher negra, Maria da Graça da 
Silva Amaral, que ainda hoje segue atuando em prol da comunidade 
negra da cidade de Rio Grande. A frente na direção do sindicato dos 
funcionários da Universidade Federal do Rio Grande continua lutando 
por justiça e igualdade racial, sendo através das ações sindicais, das 
palestras, das oficinas de bonecas negras de origem africana Abayomis 
e das inúmeras atividades culturais do município e região que se faz 
presente e resistente. 

O trabalho desenvolvido por esta mulher negra, nos diversos 
espaços sociais do município, em prol da consolidação do movimento 
negro é uma história que precisa ser contada e registrada. Este texto 
pretendeu, assim, trazer o histórico do movimento negro na cidade de 
Rio Grande, que está relacionado com a trajetória de vida de Maria da 
Graça da Silva Amaral. Espera-se assim, contribuir para os registros 
da história de luta por justiça e igualdade de uma mulher negra do 
extremo sul do país.

O movimento negro, como espaço de promoção da igualdade 
racial, constrói espaços de diálogos e produção de saberes 
populares, normalmente ignorados ou não reconhecidos pela cultura 
hegemônica. Dar voz e vez as culturas historicamente silenciadas 
sempre foi uma demanda social dos que lutaram e ainda lutam por 
igualdade e justiça racial. 
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Resumo: 
O artigo apresenta-se como uma tentativa de avaliar o contexto social atual 
e como ele influencia a assimilação dos ideais morais e éticos. A partir de 
uma perspectiva baseada nos princípios presentes na obra de Lev Vygotsky, 
é possível observar como a sociedade moderna ocidental, pautada por ideais 
capitalistas, neoliberais e utilitaristas, orienta a prevalência de comportamentos 
e ações de natureza individualista em detrimento de normas de conduta que 
privilegiem a construção de um pensamento social e coletivo.

Palavras-chave: 
Ética; Aprendizado; Capitalismo; Vygotsky.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Iniciamos este texto com duas afirmações que se relacionam 
diretamente. Esta abordagem é interessante para estabelecer, desde 
já, a relevância das premissas expostas a seguir. Primeira: o ser humano 
é, em sua essência, um ser social por natureza. E também: ao longo da 
história e evolução humana, as relações que permeiam os indivíduos 
foram se alterando de acordo com o momento em que viviam. 

Para o leitor mais atento, já é possível deduzir que a raiz 
epistemológica deste trabalho funda-se na concepção dialética de 
Marx. Esse autor nos forneceu uma matriz de pensamento rica e 
complexa, capaz de avaliar situações e fenômenos sociais, a qual é 
extremamente pertinente para os fins a que nos propomos.

Pois bem, para corroborar as duas assertivas acima expostas, 
convém trazer uma citação que ilustra bem o argumento. Ao tratar 
justamente dessa corrente de pensamento, Mesquita, Carneiro e 
Afonso (2017) dizem que “viver significa estabelecer relações com 
outros homens e com a natureza por meio do trabalho em determinadas 
condições” (…), em que “pressupõe-se a produção das condições 
materiais de existência humana como histórica porque difere no 
tempo” (Ibidem, p. 62).

Esta perspectiva permite uma melhor compreensão de algumas 
contradições e relações que serão analisadas a seguir. Mas quais 
contradições e relações nos referimos? Ao responder esta pergunta, 
também estamos evidenciando os objetivos do texto, os quais se 
consubstanciam em lançar um olhar crítico a respeito do contexto social 
em que vivemos e como ele influencia a construção e o aprendizado de 
ideais de moralidade e ética.
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Para tanto, apoiar-nos-emos na leitura de autores de livros 
e artigos de fontes epistemológicas semelhantes à nossa. A título 
exemplificativo, citamos dois autores que serviram de base para a 
confecção do estudo. Destacamos primeiro o russo Lev Vygotsky, o 
qual fundamenta os aspectos relativos ao aprendizado que trataremos 
no texto. Ainda temos José Carlos Libâneo, do qual buscamos as 
noções pertinentes ao contexto social.

Ao debruçarmos sobre os ensinamentos dos referidos autores, 
além de outros, foi possível observar que o movimento de constituição 
moral dos indivíduos é robustamente influenciado pelo ambiente em 
que o sujeito vive. Nesse sentido, o aprendizado e a internalização dos 
conceitos e regras relativas à ética são marcados pelo pensamento e 
ideais capitalistas. Essa realidade traz consequências contraditórias 
para as relações humanas, as quais (as consequências) podemos 
sintetizar através do seguinte questionamento: Como podemos 
conviver socialmente, e em colaboração, se habitamos uma sociedade 
individualista e competitiva?

Como já mencionado, os objetivos do trabalho circundam apenas 
uma avaliação do aprendizado moral inserido no contexto sociocultural. 
Portanto, fornecer uma possível resposta ao questionamento anterior 
demandaria tarefas e ações que ultrapassam os fins almejados.

Contudo, guardadas as devidas proporções e sem maiores 
pretensões do autor ou do texto em si, a menção da indagação mostra-
se relevante por dois motivos. Primeiro, porque a pergunta nos servirá 
como um fio condutor para esclarecer a argumentação feita a seguir. 
E, segundo, para que, quem sabe, ela possa instigar e gerar maiores 
debates e/ou estudos sobre tema tão rico e intrigante.
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A MORAL E A ÉTICA

Feitas estas observações, podemos avançar para um 
esclarecimento relevante. Não sendo propósito o aprofundamento em 
aspectos relativos à construção e desenvolvimento de uma sociedade, 
ainda assim é salutar tecer alguns comentários a respeito. Pois, 
apesar de o foco repousar no contexto do aprendizado dos ideais de 
moralidade, parece-nos equivocado ignorar por completo o escopo da 
dinâmica social.

O florescer e a manutenção de uma comunidade humana 
organizada demandam que os indivíduos que a compõem consigam 
permanecer em uma relativa harmonia. Ao longo do tempo, as 
sociedades foram desenvolvendo meios e instrumentos que 
possibilitaram uma ordem social cada vez mais estável e complexa. 
Esse comportamento era, e ainda é, absolutamente necessário 
para a convivência em grupos, uma vez que os conflitos surgem 
inevitavelmente. Por conseguinte, a criação de um sistema de regras 
tem papel importante sob essa perspectiva.

Todo agrupamento humano, passado ou presente, possui, 
em maior ou menor grau, uma série de regras e princípios que guia 
as ações dos indivíduos, sejam essas normas de cunho religioso, 
hierárquico, legais ou morais. Ou seja, as sociedades ao redor mundo, 
de uma maneira ou de outra, criaram e desenvolveram códigos de 
conduta e parâmetros de forma a possibilitar uma convivência com 
menos embates e disputas. Não é demais lembrar que essa dinâmica 
social ocorreu (e ocorre) em diferentes momentos históricos, e que tais 
regramentos nem sempre se apresentaram na forma escrita. 

Nesse momento, cabe discorrer um pouco a respeito dessas 
normas. Para fins do nosso estudo, faremos comentários relativos às 
normas éticas e morais. Porém, em primeiro lugar, é preciso distinguir 
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estes dois termos, uma vez que são frequentemente utilizados como 
sinônimos no cotidiano.

Sendo assim, podemos entender que as determinações sociais 
(normas, regras e preceitos), se observadas sob uma perspectiva 
filosófica, são justamente o que chamamos de “moral”. Conforme 
bem dito por Delari Júnior (2013, p. 46), a moral se traduz como as 
condutas tidas como exemplares aos indivíduos, os comportamentos, 
as ações e ideais que regem e norteiam nosso modo de pensar e 
agir. Noutras palavras, a “moral” seria as regras que a sociedade elege 
como primordiais para uma convivência coletiva saudável e almejada.

Por outro lado, a “ética” seria o julgamento que se faz a 
respeito da moral. Ou seja, as avaliações, as críticas, o juízo de 
valor que tecemos a respeito das regras e determinações sociais. 
Portanto, a ética

(...) pode ser entendida como uma ciência da reta ordenação 
dos atos humanos desde os últimos princípios da razão. 
Estamos, portanto, diante de uma ciência prática, que trata de 
atos práticos. (…)

Dessa concepção e do entendimento de que ações humanas 
podem ser abordadas por uma perspectiva psicológica, 
biológica ou filosófica, deduz-se que a “ética” se ocupa da 
reflexão filosófica relativa à conduta humana sob o prisma dos 
valores morais. Ela vai examinar a natureza dos valores morais 
e a possibilidade de justificar seu uso na apreciação e na 
orientação das nossas ações (...). (FIGUEIREDO, 2008, p. 4)

Uma vez esclarecidos estes pontos, reportamo-nos ao assunto 
que, de fato, interessa ao estudo. Diante das ideias e argumentos 
acima, cabe agora refletir sobre o aprendizado e o contexto das normas 
e princípios valorativos que norteiam a sociedade em que vivemos. É 
o que propomos a seguir.
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O APRENDIZADO EM VYGOTSKY

Para entendermos a importância da relação existente entre a 
moralidade e o contexto ao qual estamos inseridos, reportamos a 
um dos princípios basilares contidos nos ensinamentos de Vygotsky 
(1929). A noção de que o ambiente onde um indivíduo está acaba por 
influenciar o seu comportamento. Nesse sentido, ele afirma:

Nós conhecemos a lei geral: primeiro um meio de influência sobre 
outros, depois – sobre si. Neste sentido, todo o desenvolvimento 
cultural passa por 3 estágios: em si, para outros, para si (…).

Através dos outros constituímo-nos. Em forma puramente 
lógica, a essência do processo do desenvolvimento cultural 
consiste exatamente nisso (…). Qualquer função psicológica 
superior foi externa – significa que ela foi social; antes de 
se tornar função, ela foi uma relação social entre duas 
pessoas. Meios de influência sobre si – inicialmente meio de 
influência sobre os outros e dos outros sobre a personalidade. 
(VYGOTSKY, 2000, p. 24)

Portanto, são possíveis duas afirmações a partir deste momento. 
A primeira, como já adiantado, é que o conjunto de condições em 
que o sujeito está inserido possui grande relevância na formação da 
sua personalidade. Mesmo devendo reforçar os dizeres do citado 
autor, de que as circunstâncias ambientais (sociais, materiais e 
culturais) não irão, necessariamente, determinar em caráter absoluto 
a sua maneira de agir, definitivamente, terão papel significativo na 
construção do ser humano.

A segunda afirmação é a de que os comportamentos e as 
ações que os sujeitos tomam carregam na sua essência e origem o 
componente social. Mediante essa perspectiva do nosso estudo, isso 
significa dizer que as regras e normas coletivamente determinadas, 
antes de serem internalizadas por um indivíduo, foram uma ideia (uma 
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noção) presente no ambiente externo – ou seja, um conteúdo (ou um 
pensamento… um conceito) inicialmente alheio ao indivíduo.

Ainda, o autor completa dizendo que “a natureza psicológica da 
pessoa é o conjunto das relações sociais, transferidas para dentro e 
que se tornaram funções da personalidade e formas da sua estrutura.” 
(Ibidem, p. 27). Nesse momento, para não nos perdermos, podemos 
condensar o que foi visto até agora e resumirmos da seguinte maneira.

O ser humano favorece e mantém um convívio comunitário 
harmônico com o auxílio de mandamentos, regras, leis e princípios. 
Essas normas são elaboradas coletivamente, compartilhadas e 
aprendidas por todos, permeando todo o tecido social. Além disso, 
temos que o ambiente que nos cerca é fator extremamente relevante 
na formação da personalidade do indivíduo, posto que esse último se 
constitui através dos aprendizados que assimila do meio social. Por 
conseguinte, o meio em que cada pessoa está inserida refletirá na 
construção de seu pensamento.

Retomando os ensinamentos de Vygotsky, especialmente a 
respeito das chamadas “funções psicológicas superiores”, também é 
salutar esclarecer, ainda que de maneira superficial, sobre do que se 
trata. São aquelas funções mentais – operações de natureza psicológica 
- de natureza voluntária, ou seja, caracterizadas por um comportamento 
consciente e volitivo. Dado o brilhantismo com o qual reflete sobre o 
tema em seu livro Pensamento e Linguagem, Vygotsky explica que:

Vários estudos mostraram que é precisamente durante os 
primeiros tempos de idade escolar que as funções intelectuais 
superiores, cujas características principais são a consciência 
refletida e o controle deliberado, começam a ocupar o primeiro 
plano no processo de desenvolvimento. A atenção, que 
anteriormente era involuntária, torna-se voluntária e dependente 
cada vez mais do pensamento da própria criança: a memória 
mecânica transforma-se em memória lógica orientada pelo 
significado, podendo começar a ser utilizada deliberadamente 
pela criança. (VYGOTSKY, 2001, p. 77)
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Os processos superiores, a grosso modo, tratam das ações 
humanas (ou seja, das suas escolhas) que estão revestidas de uma 
intencionalidade, ou seja, daquelas que carregam uma volição. Além 
de esclarecer a respeito do caráter de vontade - da existência de um 
desígnio – Vygotsky estabelece que as funções superiores possuem 
natureza social ao escrever que “a personalidade é o conjunto das 
relações sociais. As funções psíquicas superiores criam-se no coletivo” 
(VYGOTSKY, 2000, p. 27).

Ainda, ao fazer uma avaliação sobre o processo de ensino 
e aprendizagem, o autor conclui que “As nossas investigações 
demonstram a natureza social e cultural do desenvolvimento das 
funções superiores durante este período, isto é, a sua dependência 
relativamente à cooperação com os adultos e ao ensino que estes 
ministram” (VYGOTSKY, 2001, p. 104).

No escopo do texto, é imperioso correlacionar tais observações 
com a ideia de moralidade. Lembrando que ela (a moralidade) pode 
ser entendida como aqueles atos e comportamentos que carregam 
em si uma avaliação coletiva de serem “bons” ou “ruins” (regras de 
comportamento boas ou ruins).

Dessa forma, o exercício das funções psicológicas superiores, 
ou seja, as ações humanas deliberadamente selecionadas e tomadas 
no cotidiano, as quais são desenvolvidas no seio da coletividade e 
socialização, estão diretamente ligadas à avaliação e escolha de 
comportamentos morais ou imorais por parte do sujeito.

Não seria exagero dizer que cada pessoa, a todo momento, 
enfrenta a necessidade de fazer escolhas entre uma atitude moral ou 
imoral, optar por agir de um modo que se entende estar fazendo o 
“bem” ou o “mal”. Ressaltamos que, para os fins do presente estudo, 
não serão abordados aspectos relativos a juízos de valores sobre o 
que seria “bom ou ruim”.
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O CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
CONTEMPORÂNEO

Pois bem. Estabelecidas estas ideias e concepções, faremos 
agora uma avaliação sobre o contexto ao qual estamos inseridos 
socialmente, uma vez que, como vimos, o ambiente que nos circunda 
cumpre papel importante na constituição das pessoas.

Dadas as limitações e objetivos do texto, o recorte do estudo 
limita-se, majoritariamente, ao contexto brasileiro. Nosso país vive uma 
realidade em que a sociedade tende a ser cada vez mais individualista. 
O mundo moderno é marcado pelo capitalismo voraz, consumista e 
imediatista. Nós somos estimulados o tempo todo a comprar, possuir 
e acumular. O mercado, cada vez mais competitivo, exige das pessoas 
um comportamento semelhante. Assim, os indivíduos são encorajados 
a se jogarem numa ampla concorrência constante e infinita em busca 
de bens materiais.

Diversos fatores assomam-se para a manutenção desta 
realidade. Podemos citar, a título exemplificativo, o fenômeno da 
globalização e o crescente pensamento neoliberal. O primeiro, 
mediante uma infinidade de processos e tecnologias digitais, permite 
a troca incessante e intensa de informações. Nos dizeres de Moraes 
(2008, p. 14), seria um intercâmbio cultural entre os países e pessoas, 
relacionando-se econômica, política e socialmente.

A bem da verdade, os países com maior poder econômico 
acabam impondo seus padrões culturais sobre outros, sobretudo um 
capitalismo imperialista caracterizado pela lei do mais forte (GÓMEZ 
TORRES; MORA ALVARADO, 2019).

Já o pensamento neoliberal, marcado por princípios de um 
livre mercado e lei da oferta e da procura, privilegia a construção de 
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um sujeito com ideais e comportamentos individualistas, egoístas e 
racionais (LIBÂNEO; FREITAS, 2018).

Portanto, nessa perspectiva que traçamos desde o início, é 
possível inferir que as circunstâncias ambientais em que os indivíduos 
estão inseridos poderiam influenciar os comportamentos de maneira a 
favorecer condutas de interesses próprios e particulares. Corroborando 
este ponto de vista, Bertrand e Valois (1994, p. 88) explicam que:

O modo racional de produção do conhecimento tem como 
corolário uma concepção da pessoa reduzida à sua dimensão 
do ser individualista.

Deste individualismo da pessoa, desta epistemologia do 
objecto, advêm importantes consequências: uma noção de 
responsabilidade individual, uma definição de felicidade como 
empreendimento pessoal, uma visão utilitária da natureza. 
Consequentemente, a sociedade constituiu um agregado de 
indivíduos que buscam seus próprios interesses. 

A depender do ponto de vista, tal conjuntura poderia ser 
entendida tanto como uma causa, como um produto da sociedade 
moderna, de seus valores, seus paradigmas sociais e do pensamento 
vigente. Sobre esse aspecto, considerando a corrente de 
pensamento adotada, podemos entender que essa dinâmica ocorre 
num movimento contínuo e dialético, com um “fator” influenciando o 
outro. Entretanto, ainda que tal assunto seja interessante, não cabe a 
discussão neste momento.

Para os fins propostos, devemos avançar na linha de raciocínio 
construída até agora. Nesse diapasão, são relevantes os ensinamentos 
de Libâneo (2005, p. 26-27), ao expor alguns aspectos marcantes dos 
tempos atuais. Para muitos autores, nós vivemos numa era denominada 
“pós-moderna”, caracterizada por intensas mudanças nos processos 
industriais, tecnológicos, nas comunicações e na política. Ademais, há 
uma alteração na própria visão que os sujeitos guardam de si e de seus 
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pares, pois se privilegiam o subjetivismo e o individual em detrimento 
do coletivo e totalidade social.

Portanto, em resumo, é possível estabelecermos que a 
sociedade em que vivemos é marcada e pautada por uma ideologia 
utilitarista, mercadológica e individualista. Sendo assim, as relações 
humanas serão norteadas para cumprir metas e objetivos, além de 
atender aos próprios interesses pessoais. Esses últimos demonstram, 
em grande parte das vezes, que só se satisfazem mediante a aquisição 
de bens materiais e/ou acúmulo de capital.

Tal perspectiva relega os valores, princípios e conceitos ligados 
à humanidade e coletividade em segundo plano. O homem estaria 
se distanciando cada vez mais de si mesmo e, por consequência, de 
seus pares. Observado sob esse prima, o contexto social e ambiental 
mostra-se nocivo quando consideramos a influência que ele pode 
exercer sobre os indivíduos.

Nesse momento, para fechar o ciclo do nosso raciocínio, 
retomamos o questionamento feito no início do texto. Considerando 
a importância do meio para a formação do indivíduo, a conjuntura 
social atual se mostra, no mínimo, inadequada para o florescimento e 
incentivo aos comportamentos éticos e morais, uma vez que as normas 
de convivência visam, em última instância, ao benefício da coletividade. 
Mostra-se contraditória uma sociedade em que os valores e princípios, 
aqueles apregoados e valorizados, sejam de natureza individualista.

CONCLUSÃO

Com este trabalho, foi possível identificar que, ao 
relacionarmos as circunstâncias e as condições às quais o ser 
humano está inserido com a noção de ética e moral, percebemos 
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uma grave contradição. Pois, de uma maneira geral, as avaliações 
a respeito das regras de convivência deveriam ser realizadas com 
objetivos sociais, coletivos. Porém, o que percebemos é que os 
juízos de valor (ética) a respeito das normas coletivas (moral) estão 
corrompidos pelas noções de individualidade, competitividade 
e esvaziamento humano, se considerarmos o espectro de um 
pensamento direcionado ao bem comum.

A teoria de Vygotsky nos dá conta de que a relação existente entre 
o sujeito e o meio é fundamental na concepção do ser humano. Nesse 
sentido, a construção das normas sociais histórica e culturalmente fica 
sujeita aos princípios e valores predominantes em cada sociedade. 
Mediante o que foi apresentado, é possível afirmar que as condutas e 
comportamentos socialmente apreciados como os mais benéficos ao 
sujeito são pautados por ideais individualistas e de competitividade. 
Isso, por consequência, faz com que o ponto de partida das avaliações 
éticas e morais seja a pessoa isoladamente, e não a coletividade.

Assim, parece nebuloso (e paradoxal) um futuro em que se 
vislumbra uma sociedade que privilegia essas concepções, em que os 
indivíduos cultivam noções cada vez mais centradas em si e nos bens 
materiais. A míngua das relações pessoais aponta caminhos onde 
a produção e a legitimação das regras de convivência dar-se-ão de 
forma a criar comportamentos menos coletivos e humanos.

A discussão a respeito dessas normas fica debilitada e 
enviesada, transformando a sociedade num organismo cada vez 
menos social. As regras morais, que deveriam refletir condutas 
para o benefício geral, perdem o seu valor, pois passam a guiar 
ações particulares e subjetivas. Tal perspectiva desagregadora 
enaltece e estimula os valores que servem ao capital e ao mercado 
de trabalho mecanicista.
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As relações afetivas, as experiências humanas, o pensamento 
comunitário e o progresso social humanizado são colocados em 
segundo plano. Algo que assusta ainda mais é perceber que aqueles 
comportamentos (individualistas) estão se naturalizando de tal forma 
na sociedade que, na percepção geral, são extremamente valorosos.

A experiência empírica hodierna nos mostra, inclusive, que essa 
legitimação das normas baseadas no pensamento neoliberal tornou-se 
parte da cultura brasileira. Aquelas condutas tidas como egoístas, mas 
que de alguma forma trazem alguma vantagem, ou que demonstram 
algum tipo de benefício próprio, são tão apreciadas que até mesmo 
ganharam um termo no país: o “jeitinho brasileiro”.
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Resumo: 
Esta pesquisa trata dos “erros” ortográficos de duas naturezas, contextual e 
morfológico-gramatical, na escrita de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 
I, de uma escola pública na cidade de Sete Lagoas/MG. Considerando a 
hipótese de que o trabalho dinâmico, sistemático e reflexivo, com foco na 
aprendizagem da ortografia da Língua Portuguesa e contribuições das crianças, 
produz resultados satisfatórios, traçamos o objetivo de analisar os “erros” 
ortográficos para a elaboração e a aplicação de uma proposta de ensino. 
As metodologias adotadas, a pesquisa-ação e a análise quanti-qualitativa, 
possibilitaram ao pesquisador conduzir a pesquisa rumo à reflexão sobre a 
natureza desses “erros” cometidos pelos alunos investigados e efetivar ações 
pontuais e eficazes para o ensino e a aprendizagem da escrita ortográfica da 
Língua Portuguesa.

Palavras-chave:
Ortografia. “Erros”. Ensino. Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A ortografia é criação humana um tanto recente, que objetiva 
unificar a escrita de palavras de forma a homogeneizar, na escrita, a 
heterogeneidade presente na fala. No caso da ortografia da Língua 
Portuguesa (LP), ela é constituída por regras diferentes incorporadas 
em momentos distintos, em Portugal e no Brasil, a contar da primeira 
metade do século XIX, e por informações etimológicas, conforme 
Morais (2000, 2007, 2014).

Morais (2000, 2007) propõe dois tipos de correspondências 
entre as letras e os sons na organização da norma ortográfica da LP: 
correspondências regulares e irregulares.

Com base nessa estrutura da ortografia da LP, Morais entende 
que os “erros” de ortografia na escrita infantil, os quais possuem 
“regularizações” ou “hipercorreções”, apontam que “[...] o aprendiz está 
processando ativamente as propriedades da ortografia, construindo 
suas representações internas sobre os modelos de escrita correta que 
encontra no mundo.” (MORAIS, 2007, p. 79).

Segundo ele, a aprendizagem da norma ortográfica da LP é um 
processo demorado que não pode ser adquirido automaticamente 
e requer que os aprendizes façam inúmeras reconstruções para 
que possam compreender e estabelecer as correspondências entre 
letras e sons. 

Nessa perspectiva, a ortografia precisa ser ensinada e não é 
suficiente que o professor seja um mero transmissor de conhecimentos. 
É necessário que ele propicie ao aluno situações que o direcionem 
para a compreensão de determinados registros escritos por meio da 
reflexão. Dessa maneira, o professor possibilita que o aluno amplie seu 
léxico mental e elabore sua escrita através do raciocínio e da reflexão.
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Neste sentido, propusemo-nos a analisar os “erros” ortográficos 
de natureza contextual e morfológico-gramatical presentes na escrita 
de alunos do Ensino Fundamental I para elaboração e aplicação de 
uma proposta de ensino sistemática e reflexiva. O material para esta 
análise surgiu após a aplicação de duas atividades diagnósticas 
(produção textual) aplicadas ao público-alvo, o que permitiu a 
constatação da ocorrência de “erros” dessas duas naturezas nos 
textos escritos dos investigados.

Por conseguinte, selecionaram-se os “erros” ortográficos de 
natureza contextual que se referem à violação da representação das 
vogais nasais pelas letras -m e -n, em final de sílaba, seguidas de 
consoante na sílaba seguinte; e os “erros” ortográficos de natureza 
morfológico-gramatical que se referem à violação do emprego das 
flexões verbais de 3ª pessoa do plural (p. p.) do futuro do presente do 
indicativo (-ão) e flexões verbais de 3ª p. p. do presente e do pretérito 
perfeito do indicativo (-am) como objeto de estudo. A partir desta 
seleção, indagamos:

Quais as possíveis contribuições de um trabalho focado na 
aprendizagem da escrita ortográfica de natureza contextual referente 
ao emprego das vogais nasais da LP, quando representadas pelas 
letras -m e -n, em final de sílaba, seguidas de consoante na sílaba 
seguinte, e da escrita ortográfica de natureza morfológico-gramatical 
das flexões verbais de 3ª p. p. do futuro do presente do indicativo e 
das flexões verbais de 3ª p. p. do presente e do pretérito perfeito do 
indicativo, numa abordagem sistemática e reflexiva?

A partir de então, levantamos a hipótese de que a efetivação de 
um trabalho dinâmico, sistemático e reflexivo com foco na aprendizagem 
da ortografia da LP (principalmente no que diz respeito ao objeto de 
estudo aqui considerado) e com a participação ativa do aprendiz pode 
produzir resultados satisfatórios.
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Assim, a proposta de ensino elaborada foi pautada nesse tipo 
de abordagem e suas atividades foram distribuídas em duas etapas. 
Na primeira etapa, foram utilizadas atividades que giraram em torno 
da oralidade, da escrita e dos jogos de tabuleiro. Na segunda etapa, 
foram aplicados os jogos digitais que tinham por objetivo consolidar os 
conteúdos trabalhados na primeira etapa. As atividades da proposta 
de ensino aconteceram na sala de aula, na biblioteca e na sala de 
informática da escola.

Esta pesquisa foi desenvolvida com o método da pesquisa-ação 
por ser uma pesquisa de base empírica e por permitir a proximidade 
entre o pesquisador e o público-alvo investigado. Também foram 
utilizadas as seguintes metodologias: descritiva, pois se pautou na 
descrição das características de determinada população ou fenômeno; 
quantitativa, pois apurou números no intuito de obter informações; 
e, também, qualitativa, pois interpretou os dados. A pesquisa foi 
estruturada em três fases: diagnóstica, aplicação da proposta de ensino 
e após a proposta de ensino. A primeira e a última fase consistiram na 
produção de texto pelo aluno, material que permitiu a extração dos 
dados, antes e depois da aplicação da proposta de ensino, de forma 
a possibilitar a comparação dos resultados entre essas duas fases. Os 
participantes foram alunos, com idades entre 7 e 8 anos, do 3º ano do 
Ensino Fundamental I da Escola Municipal Alípio Maciel de Oliveira, de 
Sete Lagoas/MG. 

Estudos linguísticos orientados para a estrutura da língua e, em 
especial, da LP e para o seu ensino, foram estudados e analisados, em 
razão de ser uma investigação centrada na resolução de problemas 
de uso da linguagem. Desse modo, selecionamos autores relevantes 
para a fundamentação teórica, tais como Fiorin (2015), Cagliari (2009), 
Oliveira (2005) etc. Utilizamos a categorização de “erros” ortográficos 
proposta por Morais (2000, 2007) para a LP. Na proposta de ensino, 
foram desenvolvidas atividades que tratavam das regras ortográficas 
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da LP para serem trabalhadas através de atividades lúdicas e de 
reflexão, conforme orientado por Morais (2000, 2007, 2014, 2019). 

A proposta de ensino elaborada contou, ainda, com jogos 
digitais e atividades gamificadas. Portanto, também buscamos 
embasamentos teóricos sobre esse assunto, com foco na mecânica 
de jogos defendida por autores como McGonigal (2012), Busarello 
(2016) e Vianna et al. (2013). 

Os resultados obtidos sinalizaram que o ensino pautado 
numa abordagem sistemática e reflexiva contribuiu positivamente no 
aprendizado das normas ortográficas focadas nessa pesquisa pelos 
envolvidos, ao compararmos os “erros” ortográficos coletados na fase 
diagnóstica com os “erros” ortográficos coletados na fase posterior à 
aplicação da proposta de ensino. 

Nesta seção, apresentamos o tema, os objetivos, a 
metodologia utilizada, bem como os principais teóricos que 
fundamentaram esse estudo, e ainda, os resultados obtidos. Além 
disso, este artigo encontra-se organizado em mais dois capítulos, um 
deles apresenta a discussão teórica e o outro aborda a análise dos 
dados oriundos deste estudo. Por fim, tecemos as considerações 
finais e apresentamos as referências.

DISCUSSÃO TEÓRICA QUE ANCORA O ESTUDO

A linguagem é um meio utilizado pelo ser humano para a 
realização de seus desejos, conforme Dolz (2018).  Sua manifestação 
pode ser realizada de diferentes maneiras, seja por meio da linguagem 
corporal, de sinais, cinestésica, ou ainda por meio do objeto de 
estudo da Linguística, a linguagem verbal, como postula Fiorin 
(2015). A Linguística possui subáreas que analisam componentes 
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específicos da linguagem verbal humana, numa tentativa de não 
somente justificar seu funcionamento, mas também explicitar as 
peculiaridades das línguas. 

Assim, ela também se volta para a investigação de soluções de 
problemas práticos no que se refere ao ensino de línguas. No caso 
desta pesquisa, foi de interesse a elaboração e a aplicação de uma 
proposta de ensino pautada na Linguística voltada a solução de um 
problema prático: no caso, “erros” ortográficos da LP. Na busca de 
solucionar o problema dessa pesquisa, estudos foram realizados, 
baseados nos autores já citados anteriormente.

Isso possibilitou-nos o conhecimento de que a escrita surgiu 
da necessidade do homem em deixar “[...] um meio de expressão 
permanente” (HIGOUNET, 2003, p. 9), e, para isso, utilizou-se de 
inúmeros recursos. Essa modalidade de linguagem, a escrita, 
passou por diversas mudanças até a atualidade. Teve início na escrita 
pictográfica, seguiu para a ideográfica (representação através do plano 
conceitual), em seguida, para a escrita silábica e, logo após, chegou à 
escrita alfabética (representação através do plano sonoro). 

De acordo com Oliveira (2005), a sociedade atual utiliza em 
suas práticas cotidianas a escrita pictográfica (imagens e desenhos), 
a ideográfica (símbolos e números) e a alfabética (escrita do alfabeto 
da LP). Logo, essas escritas precisam ser abordadas no espaço 
escolar, pois fazem parte do repertório linguístico a que o aluno é 
exposto em sociedade.

Cagliari (2009) também trata disso. Para ele, apesar de utilizar 
vários tipos de alfabeto, o sistema de escrita da LP não é totalmente 
alfabético, pois possui também natureza ideográfica por fazer uso de 
sinais de pontuação, números etc. 
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Após a criação das escritas alfabéticas, sentiu-se necessidade 
de fixar normas ortográficas para a LP com o objetivo de unificar o modo 
como as palavras são escritas e garantir que os indivíduos consigam 
fazer a leitura das palavras independentemente da variedade dialetal 
(MORAIS, 2000; HIGOUNET, 2003).

Como já abordado, a norma ortográfica da LP, de acordo com 
Morais (2000, 2007), é constituída de dois tipos de correspondências 
entre letras e sons: correspondências regulares e irregulares.

Para ele, são considerados casos de regularidades quando, 
na relação som-letra, há regras que determinam uma letra para a 
representação de um dado som. Esses casos são subcategorizados 
em regularidade direta, regularidade contextual e regularidade 
morfológico-gramatical. Entende-se por regularidade direta os casos 
de correspondência biunívoca entre letra e som, por exemplo, as letras 
-p, -b, -f, -v1, por não haver outra letra ou dígrafo disputando a notação 
dos sons que representam. A regularidade contextual enquadra 
os casos de correspondência letra e som mediada pelo contexto, 
isto é, a posição na palavra define qual grafia será adequada, por 
exemplo, as letras -rr representam [h] entre duas vogais. Por sua vez, 
a regularidade morfológico-gramatical envolve os casos em que a 
correspondência letra e som é mediada pela informação morfológica, 
ou seja, pelos morfemas no interior das palavras, por exemplo, a 
letra -z representa [z] no sufixo formador de substantivo a partir de 
adjetivo [eza]: “bel+eza”; a letra -s representa [z] no sufixo formador 
de adjetivo pátrio [eza]: “franc+esa”. 

Por sua vez, a irregularidade volta-se para os casos em que 
a correspondência entre letra e som não é regular, mas definida 

1 Morais (2007) considera as letras -t/-d como casos de regularidade direta, porém nessa 
pesquisa não as consideramos como regularidade direta pelo fato de o dialeto dos 
aprendizes investigados serem da região Sudeste, diferentemente do dialeto considerado 
pelo autor, que foi o dialeto culto de Recife. 
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por questões de etimologia da palavra ou pela tradição de uso, por 
exemplo, na representação do [∫] na LP, a letra -x o representa em 
“xale” e as letras -ch, em “chalé”).

Morais (2000, 2007) reitera que os alunos podem aprender os 
casos de regularidades na relação som-letra a partir da compreensão 
das regras. Por sua vez, nos casos de irregularidades, é preciso que o 
aluno recorra à memorização e faça pesquisas em dicionário, sempre 
que as dúvidas surgirem. 

Para que o aluno escreva de acordo com as normas ortográficas 
da LP, segundo o autor, é necessário atentar-se para o ensino dessas 
particularidades de forma que seja garantida a sua aprendizagem. 

Assim, pensamos que a utilização de estratégias diferenciadas 
e diversificadas, atividades gamificadas e jogos digitais podem 
favorecer o engajamento do aluno com o objeto de estudo. 
Pensando nessa perspectiva, trabalhamos com jogos digitais, 
criados a partir do contexto estudado, uma vez que esses elementos 
estão presentes no cotidiano dos investigados, por despertar-lhes o 
interesse e por estar previsto nas competências gerais da Educação 
Básica, conforme a BNCC. 

Pautamos ainda, na perspectiva dos jogos, pois conforme 
McGonigal (2012), além de se apresentarem sob diversas formas, 
plataformas, espaços, quantidade de jogadores e tempo de duração, 
possuem uma grande diversidade, trazem motivação, diversão e 
recompensas para os jogadores. 

Os conteúdos da proposta de ensino foram gamificados, 
especificamente nos jogos de tabuleiro, porque não se “pode 
limitar a gamification para aplicações baseadas em computador 
ou novas tecnologias, pois tem a capacidade de ser empregada 
nos mais variados contextos e ambientes a partir de mídias e de 
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estímulos diversos” (BUSARELLO, 2016, p. 43). A gamificação de 
conteúdos auxiliou o público-alvo na aquisição da escrita ortográfica. 
Realizamos essa afirmativa, ao verificarmos o feedback dos alunos 
e constatamos que foi uma ferramenta atrativa e exigiu do público 
investigado o seu comprometimento, sua participação efetiva, e as 
atividades ocorreram em um ambiente escolar, porém não se limitou 
ao espaço da sala de aula. 

ANÁLISE DOS DADOS: FASES DIAGNÓSTICA 
E PÓS-PROPOSTA DE ENSINO

Nesta seção, apresentamos a análise dos dados: uma, com os 
dados obtidos na fase diagnóstica, e outra, com os dados coletados 
após a aplicação da proposta de ensino. 

Como mencionado anteriormente, os dados para a realização 
da análise diagnóstica foram obtidos a partir da aplicação de duas 
atividades, no caso, produção textual. Na fase pós-proposta de ensino 
também foi utilizado o mesmo recurso, porém foi aplicada apenas 
uma produção de texto com imagens baseadas no contexto dos livros 
literários abordados na proposta de ensino.

A seguir, apresentamos os dados coletados nos textos dos 
investigados referentes à fase diagnóstica e a categorização e a 
subcategorização dos “erros” ortográficos realizadas a partir da 
proposta de Morais (2000, 2007).
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Tabela 1 – Categorização/subcategorização dos “erros” 
ortográficos (fase diagnóstica) – recorte (continua)

Categorização/subcategorização dos “erros” ortográficos (fase diagnóstica)

Categorização
dos “erros” 
ortográficos

Subcategorização
dos “erros” 
ortográficos

Escrita Total

“Erro” 
ortográfico Forma ortográfica n.º %

C
1

re
gu

la
rid

ad
e

S
U

B
1 

A
re

gu
la

rid
ad

e          
di

re
ta

“pruxa”
“parco”
“bega”
“e  vediso”
“tu ues”

bruxa
barco
pega
enfeitiçou
dois

5 8

S
U

B
1 

B
re

gu
la

rid
ad

e 
co

nt
ex

tu
al

“canpo”
“moro”
“senpre”
“enbora”
“tanbein”
“vanpirinho”
“tudu”
“poti”
“u”
“i”
“incontrados”
“au”
“cepre”
“un”
“di”
“chuver”
“comprimenta”

campo
morro
sempre
embora
também
vampirinho
tudo
pote
o
e
encontrados
ao
sempre
um
de
chover
cumprimentar

17 29

Categorização/subcategorização dos “erros” ortográficos (fase diagnóstica)

Categorização
dos “erros” 
ortográficos

Subcategorização
dos “erros” 
ortográficos

Escrita Total

“Erro” 
ortográfico Forma ortográfica n.º %
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C
1

re
gu

la
rid

ad
e

S
U

B
1 

C
re

gu
la

rid
ad

e 
m

or
fo

ló
gi

co
-g

ra
m

at
ic

al

“salvol”
“aniquelasi”
“conseguil”
“viviao”
“somiu”
“viverão”
“conseguirao”
“sumirao”
“cairão”
“cairao”
“escorregarao”
“escorregaru”
“escorregarum”
“tropesaru”
“tropesarao”
“pularu”
“pularao”
“pularum”
“pularão”
“correrao”
“fico”
“falo”
“veieru”
“amaudiçool”

salvou
aniquilasse
conseguiu
viviam
sumiu
viveram
conseguiram
sumiram
caíram
caíram
escorregaram
escorregaram
escorregaram
tropeçaram
tropeçaram
pularam
pularam
pularam
pularam
correram
ficou
falou
vieram
amaldiçoou

24 41

C
2

irr
eg

ul
ar

id
ad

e

“siume”
“cepre”
“felises”
“vasora”
“asin”
“iso”
“veis”
“serto”
“quema”
“deseijo”
“pesoa”
“pacia”
“prinçesa”

ciúme
sempre
felizes
vassoura
assim
isso
vez
certo
queima
desejo
pessoa
passear
princesa

13 22

Total 59 100

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018.

Legenda:       
% - percentual 
n.º - número
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A análise realizada permitiu-nos verificar que a categoria C1 
(categoria regularidade), que contém as subcategorias SUB1 B e SUB1 
C, apresentou um total de 70% de ocorrências (41 casos) de “erros” 
ortográficos. Dessas subcategorias, a subcategoria regularidade 
morfológico-gramatical (SUB1 C) apresentou um total de 41% de 
ocorrências (24 casos) de “erros” ortográficos. E a subcategoria 
regularidade contextual (SUB1 B) somou 29% (17 casos) de ocorrências 
de “erros” ortográficos.

Dos “erros” ortográficos mais recorrentes emergiu o objeto de 
estudo desta pesquisa: os “erros” ortográficos de natureza contextual 
referentes ao emprego não convencional das vogais nasais da LP, 
quando representadas pelas letras -m e -n em final de sílaba seguidas 
de consoante na sílaba seguinte (por exemplo, o uso de “canpo” para 
“campo” e de “camto” por “canto”); e os “erros” ortográficos de natureza 
morfológico-gramatical referentes ao emprego não convencional das 
flexões verbais de 3ª p. p. do futuro do presente do indicativo (por 
exemplo, “amaram” para “amarão”) e flexões verbais de 3ª p. p. do 
presente e do pretérito perfeito do indicativo (por exemplo, “amão” 
para “amam” e “amarão” para “amaram”).

Esse momento da coleta e análise dos dados é muito importante 
no processo de ensino e aprendizagem, pois é extremamente necessário 
que o professor saiba identificar as reais dificuldades que os alunos 
apresentam para que elas possam ser trabalhadas. Esse diagnóstico 
é um ponto de partida e possibilita o planejamento de conteúdos e 
atividades apropriados ao que necessita ser aprendido pelos alunos. 
No que se refere à norma ortográfica, faz-se também necessário um 
olhar atento para compreender em que fase da apropriação da norma 
ortográfica o aluno se encontra. Dessa maneira, o professor terá 
meios para realizar as intervenções necessárias e, consequentemente, 
facilitar a construção da aprendizagem e saberes dos discentes.
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A partir da definição do objeto de estudo, foi possível 
planejar, elaborar e aplicar uma proposta de ensino com vistas 
à dinamicidade, sistematicidade e reflexão que tomasse um 
rumo diferente do ensino tradicional de ortografia, que visa 
exclusivamente à repetição e à memorização sem criar situações 
para que o aluno compreenda, internalize, reflita e (re)elabore 
normas ortográficas, nos casos de regularidade.  

Entendemos, ainda, como essencial haver um contexto para 
apoiar o conteúdo a ser trabalhado com os alunos, por isso o contexto 
para a elaboração das atividades desta proposta surgiu a partir da 
contação de histórias e textos escritos alicerçados em dois livros 
infantis: “A ilha tipográfica”, de Leopoldo Leal e Ana Cristina Puttini, 
e “Emília no país da gramática”, de Monteiro Lobato. Foram utilizados 
nesta proposta de ensino materiais diversificados e concretos, tais 
como jogos ortográficos, jogos digitais, textos escritos e música. 

A seguir apresentamos os dados coletados após a aplicação da 
proposta de ensino, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Categorização/subcategorização dos “erros” 
ortográficos (fase pós-proposta de ensino) (continua)                                

Categorização/subcategorização dos “erros” ortográficos (fase pós-proposta de ensino)

Categorização
dos “erros”
ortográficos

Subcategorização 
dos “erros”
ortográficos

Escrita Total

“Erro” ortográfico Forma 
ortográfica n.º %

C
1

re
gu

la
rid

ad
e

SUB1 A
regularidade direta “fez” vez     

1
       

8

SUB1 B
regularidade 
contextual

“macarão”
“dissi”
“sumido”

macarrão
disse
sumindo

3 23

SUB1 C
regularidade 
morfológico-
gramatical

“famozo” famoso 1 8
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C
2

irr
eg

ul
ar

id
ad

e

“ezistia”
“dezaparecendo”
“xamada”
“xegara”
“iso”
“comesou”
“penssa”
“precissando”

existia
desaparecendo
chamada
chegaram
isso
começou
pensão
precisando

8 61

Total 13 100

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2019.

Legenda:       
% - percentual 
n.º - número

É possível verificar na Tabela 2, após a categorização/
subcategorização dos “erros” ortográficos, de forma detalhada, assim 
como feito na fase diagnóstica, que a categoria C1 SUB1 A (regularidade 
direta) apresentou apenas 8% de ocorrências (1 caso) de troca da 
notação da letra -f para -v. Na categoria C1 SUB1 B (regularidade 
contextual), houve 23% de ocorrências (3 casos) de violações à 
regularidade contextual. Constatamos que ainda há “erros” ortográficos 
em que é preciso considerar a posição da correspondência fonográfica 
na palavra. Houve a ocorrência do caso de “sumido” para “sumindo”, e 
ficou evidenciado o não uso da regra que normatiza o emprego de -m e 
-n para registrar a nasalização em final de sílabas. Contudo, esse caso 
não caracteriza a troca de -m por -n em final de sílaba, seguidas de 
consoante na sílaba seguinte, e vice-versa, avaliada nessa pesquisa e, 
sim, um caso de não representação da nasalização na escrita.

A C1 SUB1 C (regularidade morfológico-gramatical) apresentou 
8% de ocorrências (1 caso) de “erros” ortográficos dessa natureza. 
Porém, o caso evidenciado corresponde à violação da regra em 
relação ao emprego de -oso ou  -osa em adjetivos, que não foi foco 
desta pesquisa (por exemplo, “famozo”). Registramos, na categoria C2 
(irregularidades), 61% de ocorrências (8 casos) de “erros” ortográficos 
dessa natureza.
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A seguir apresentamos uma tabela comparativa numérico entre 
as fases diagnóstica e pós-proposta de ensino. Os resultados apontam 
que houve uma significativa redução de “erros” ortográficos, mesmo 
em se tratando dos que não foram o foco deste estudo, conforme a 
Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 – Comparativo entre categorização/subcategorização dos 
“erros” ortográficos (fases diagnóstica e pós-proposta de ensino)

Categorização/subcategorização dos “erros” ortográficos
(fases diagnóstica e pós-proposta de ensino)

Categorização
dos “erros”
ortográficos

Subcategorização 
dos “erros”
ortográficos

Fase 
diagnóstica

Fase pós-
proposta 
de ensino

Total Total

n.º % n.º %

C
1

re
gu

la
rid

ad
e

SUB1 A
regularidade direta 5 8 1 8

SUB1 B
regularidade contextual 17 29 3 23

SUB1 C
regularidade 
morfológico-gramatical

24 41 1 8

C2
irregularidade 13 22 8 61

Total 59 100 13 100

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).

Legenda:       
% - percentual 
n.º - número

A Tabela 3 evidencia todos os “erros” ortográficos identificados 
nas produções textuais dos participantes referentes às fases diagnóstica 
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e pós-proposta de ensino. Percebe-se que houve uma significativa 
redução no total de “erros” ortográficos. Na fase diagnóstica, houve 
59 casos e, na fase pós-proposta de ensino, 13 casos. Constata-se 
uma redução em todas as categorias analisadas. 

Ao analisarmos os “erros” ortográficos referentes à SUB1 
A (regularidade direta), na fase diagnóstica, esses “erros” 
corresponderam a 8% de ocorrências (5 casos) e, na fase pós-
proposta de ensino, esse número foi de 8% de ocorrências (1 caso). 
Isso significa uma redução de 80%.

No que diz respeito à SUB1 B (regularidade contextual), 
na fase diagnóstica, foram constatados 29% de ocorrências de 
“erros” ortográficos (17 casos) e, na fase pós-proposta de ensino, 
23% de ocorrências (3 casos). Isso significa uma redução de 
82,36%, embora os casos ocorridos, após a aplicação da proposta 
de ensino, não caracterizem os “erros ortográficos” da natureza 
contextual aqui investigado.

Quanto aos casos que envolvem os “erros” ortográficos da 
SUB1 C (regularidade morfológico-gramatical), na fase diagnóstica, 
evidenciamos 41% de ocorrências de “erros” ortográficos (24 casos) 
e, na fase pós-proposta de ensino, identificamos 8% de ocorrências (1 
caso). Isso significa uma redução de 95,84% e é preciso ressaltar que 
não foram encontrados os “erros” ortográficos da natureza morfológico-
gramatical investigado nesta pesquisa. 

Os dados discriminados revelaram ainda que, na fase 
diagnóstica, os “erros” ortográficos da C2 (irregularidades) 
apontaram 22% de ocorrências (13 casos), na fase pós-proposta 
de ensino, evidenciaram 61% de ocorrências (8 casos). Percebe-
se que houve uma redução no número de ocorrência de “erros” 
ortográficos dessa natureza. 
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Os resultados obtidos, a partir dessa comparação, permite-
nos ratificar a eficiência da proposta de ensino aplicada, composta 
de atividades planejadas, com base na real necessidade da turma 
investigada, desenvolvidas de forma sistematizada, reflexiva, 
contextualizada e, ainda, com o uso de jogos gamificados e jogos 
digitais (ferramentas de ensino contemporâneas).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos uma redução de 64% do total de “erros” 
ortográficos. Ou seja, houve uma maximização no aprendizado da 
escrita ortográfica dos alunos envolvidos nessa pesquisa. Talvez a 
aprendizagem da necessidade de analisar e refletir sobre o que se 
escreve tenha mobilizado os alunos a analisarem, também, outras 
escritas que não as referentes ao objeto de estudo. 

No que se refere aos casos de violação do emprego das 
letras -m e -n em final de sílaba, seguidas de consoantes na sílaba 
seguintes (regularidade contextual), os dados coletados nos textos 
dos participantes, após a proposta de ensino, não continham esse tipo 
de violação. No que se refere aos casos de violação do emprego das 
flexões verbais de 3ª p. p. do futuro do presente do indicativo e flexões 
verbais de 3ª p. p. do presente e do pretérito perfeito do indicativo 
(regularidade morfológico-gramatical), os dados coletados nos textos 
dos investigados, após a proposta de ensino, também não continham 
esse tipo de violação.

Esses resultados confirmam a eficácia da proposta de ensino, 
dado que os “erros” ortográficos, objeto de estudo desta pesquisa, não 
ocorreram nos textos produzidos pelo público-alvo, após a aplicação 
da proposta de ensino. Claro que isso não significa que não mais 
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apresentarão os “erros” ortográficos abordados – a reiteração tem um 
papel importante na aprendizagem.

Contudo, conseguimos evidenciar a necessidade de o professor 
realizar a aplicação de um diagnóstico, antes de qualquer ação, para 
que seja possível identificar e analisar as dificuldades dos alunos 
para traçar metas e alcançar o objetivo, no caso, a aprendizagem. 
Confirmamos, ainda, no que diz respeito à ortografia, a importância 
de o professor conhecer a norma ortográfica da LP para identificar 
e avaliar as dificuldades ortográficas vivenciados por seus alunos na 
escrita, pois somente dessa forma será possível planejar e elaborar 
uma proposta de ensino pertinente à aprendizagem do conteúdo. 

Ao propormos atividades gamificadas e jogos digitais 
oportunizamos ao aluno uma aprendizagem de forma lúdica e 
prazerosa, um modo de aprender dinâmico, sistemático e reflexivo 
executado em um ambiente além da sala de aula. Percebemos 
que os jogos digitais favoreceram o engajamento dos alunos na 
aprendizagem dos conteúdos.

Constatamos, ainda, a relevância e a necessidade de um 
ensino sistemático e reflexivo da ortografia para que o aluno possa 
“elaborar, num nível consciente, seus conhecimentos ortográficos [...]” 
(MORAIS, 2000, p. 64) e, dessa forma, apresentar resultados positivos 
na apropriação da norma ortográfica.
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Resumo:
Este estudo realiza uma reflexão acerca da construção de práticas educativas 
no processo de desenvolvimento da moral autônoma. O aporte bibliográfico 
referenda as argumentações sobre a importância de uma educação além 
dos muros da escola em que ensinar e educar se integram contribuindo para 
o desenvolvimento da moral autônoma. Este estudo bibliográfico destaca 
o contrato pedagógico como possibilidade para a construção de regras e 
combinados com a cooperação dos estudantes e professores de modo a 
oportunizar o diálogo sobre indisciplina escolar e as expectativas e atuações 
de cada protagonista – família, escola, sociedade - sobre como conviver em 
um ambiente sociomoral. É urgente que se promovam práticas cooperativas 
no contexto da sala de aula e um trabalho docente reflexivo e mediador das 
relações interpessoais.

Palavras-chave: 
Desenvolvimento moral. Cooperação. Ensinar e educar.
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INTRODUÇÃO

Pensar a educação, em função da sua amplitude, da extensão 
de seus efeitos, para além dos muros da escola, na realidade, nos 
impõe a premente necessidade de propormos uma reflexão sobre 
como o ensinar e o educar caminham juntos muito  além dos 
conteúdos didáticos pedagógicos, ousando além dos limites das 
atividades propostas no âmbito escolar, tendo como mola propulsora 
a estruturação de uma escola que atua com base no desenvolvimento 
moral da criança por intermédio de práticas educativas cooperativas 
no âmbito da educação.

Entendemos que, com vistas a conquistar esse ideal, como 
educadores, temos o dever de compreender que ensinar e educar 
constituem as bases para estabelecer as relações de reciprocidade 
na construção de uma sociedade na qual o respeito pelo outro 
possibilita uma convivência social baseada na cooperação que pode 
ser trabalhada entre alunos e professores.

Defendemos que educar e ensinar com base em ações 
cooperativas entre educadores e alunos contribuem significativamente 
para a construção de um ato democrático, na medida em que 
compreendem todos os indivíduos, participando ativamente do 
processo de ensinar e aprender.

Acreditamos que uma sociedade que se estrutura com sólidas 
bases democráticas não pode perder de vista que a formação de 
regras é, na realidade, a base essencial de toda sociedade. Logo, o 
papel da escola reveste-se de uma singularidade sem precedentes, 
pois ensinar e educar integram contextos diversos em que o conteúdo 
é essencial, mas trabalhar possíveis conflitos que interferem nas 
relações interpessoais também é fundamental.
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Os desafios que a educação tem enfrentado de forma significativa 
no novo século se revestem de problemas muito complexos o que 
torna imprescindível agir na formação do indivíduo para combater 
questões como o analfabetismo, a evasão escolar, a violência à própria 
educação de jovens e adultos etc. que são algumas das questões 
que atravessam os objetivos da prática educativa. Contexto este que 
acaba por tornar imperativo a prática da cognição aliada à afetividade, 
ao lado da violência, o que, sem dúvida, constitui um ponto focal da 
agenda educativa no século XXI (FERREIRA; RÉGNIER, 2010).

Nesse sentido, as palavras de Rodrigues (2001, p. 253-254) 
permanecem plenamente atuais:

[...] Na medida em que os meios e as formas tradicionais de 
Educação acham-se de tal modo corroídos, começam a ser 
direcionados para a Escola os olhares dos povos, na esperança 
de que esta exerça uma função Educativa e não apenas a da 
Escolarização. Somente que será necessária uma outra visão 
da Escola, dos conteúdos escolares, do papel dos educadores 
e da relação da Escola com a sociedade.

As crianças serão enviadas para a Escola cada vez mais cedo e 
nela permanecerão por um tempo mais extenso. E isso não será 
porque há um mundo novo de informações a ser processado 
e, sim, porque a Escola deverá exercer o tradicional papel das 
famílias, das comunidades, da Igreja, e ainda, o que lhe era 
próprio: desenvolver conhecimentos e habilidades.

Ela deverá se ocupar com a formação integral do ser humano e 
terá como missão suprema a formação do sujeito ético.

Os aspectos relacionais na rotina da sala de aula passam 
a fazer parte do próprio aprendizado, as regras de cooperação 
estruturadas na relação professor aluno geram a possibilidade de os 
alunos se sentirem parte de um processo, levando-os a experimentar 
um sentimento de pertencimento essencial à convivência humana, 
transformando um ato cooperativo no qual as regras são discutidas, 
estabelecendo um elo, uma espécie de contrato social. Este contrato 
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na escola é reconhecido como contrato pedagógico que é permeado 
pelas regras e combinados no espaço escolar.

Parte-se do pressuposto de que a criança, quando atua 
ativamente na elaboração das regras escolares, adquire consciência 
da importância dos princípios dessas regras para o individual e 
coletivo, inclusive como garantia dos seus deveres e direitos no 
processo de socialização.  

Este estudo tem como objetivo construir uma reflexão sobre 
como práticas educativas cooperativas podem contribuir no processo 
de desenvolvimento da moral autônoma, destacando a importância da 
teoria do desenvolvimento da moral na criança como a educação pode 
transpor os muros da escola.  

Trata-se de um estudo qualitativo e bibliográfico, fundamentado 
em estudiosos, como:  Araújo (1996), Menin (2011), Tognetta (2011) 
entre outros. Esta pesquisa se relaciona com o desenvolvimento do 
juízo moral da criança, uma vez que os combinados de regras de 
convivência entre professor e aluno na escola propiciam à criança 
emitir um juízo moral a respeito de situações em um processo que se 
dá em concomitância com o cognitivo (ARAÚJO, 1999).

De maneira a cumprir o objetivo norteador deste estudo, 
observamos a questão do trabalho educativo com foco na cooperação 
e reciprocidade entre estudantes e professores, bem como discutimos 
como esse tipo de acordo acena para o desenvolvimento moral da 
criança no qual a empatia, o respeito e a autonomia são fundamentais. 

Este estudo, igualmente, ressalta que a educação das crianças 
é responsabilidade de todos e, portanto, torna imperativo que seja 
discutido no âmbito da sociedade como a escola pode atuar para que 
o conhecimento construído no seu interior, deve ainda oportunizar que 
as crianças tenham condições de se tornarem cidadãos autônomos, 
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capazes de atuar ativamente na transformação dos espaços nos 
quais transita.

Acentuamos a importância de acordos de cooperação e 
reciprocidade entre estudantes e professores para a construção de 
uma sociedade na qual os cidadãos crescem com sentimento de 
pertencimento, imbuídos de direitos e cônscios de seus deveres para 
com o outro.

A escola ocupa lugar privilegiado na formação da cognição tem 
encontrado desafios antes não imaginados, pois em que pesem as 
tentativas de impedir o surgimento dos afetos no ato educativo, a sua 
presença aparece nas atividades propostas, nas relações que são 
estabelecidas, nos ditos e não ditos que povoam o imaginário escolar, 
convidando-nos a continuarmos refletindo e repensando o seu lugar 
nos processos formativos (FERREIRA; RÉGNIER, 2010).

O DESENVOLVIMENTO DA MORAL - UMA 
BREVE EXPOSIÇÃO TEORICA A PARTIR 
DAS PESQUISAS DE PIAGET (1932/1994) 

Vida afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas. 
E são inseparáveis porque todo intercâmbio com o meio pressupõe ao 
mesmo tempo estruturação e valorização. (PIAGET, 1976, p.16). Assim, 
não se poderia raciocinar sem que se vivenciasse certos sentimentos.

Na ótica do autor, a criança desenvolve sua moral nas relações 
com os outros. A obra do autor “O Juízo Moral na Criança” permite 
que se observe como crianças desenvolvem a moral durante o jogo. 
Defende que não é possível ensinar a moral apenas por intermédio 
de leituras de histórias e de contos infantis ou ainda com explicações 
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sobre regras. Na realidade, o desenvolvimento da moral na criança não 
se resume, apenas a essas possibilidades, mas, decorre das relações 
com o outro.   

Ao voltar sua reflexão sobre o papel da família, Piaget (1932/1994, 
p. 203) afirma que “[...] Numa família numerosa, onde a educação 
moral está assegurada pelo contágio dos exemplos, mais do que 
por uma vigilância constante dos pais, a ideia de igualdade poderá 
desenvolver-se muito mais cedo [...]”. Logo, a criança nas relações 
com os demais do seu grupo, com os professores, funcionários 
da escola, gestores e colegas poderá desenvolver atitudes de 
reciprocidade e respeito mútuo se lhe for dada oportunidade de viver 
situações permeadas por tais valores.

Para Tognetta (2009, p. 527), “[...] durante a convivência diária, 
com o adulto, com seus pares, com as situações escolares, com os 
problemas com os quais se defronta, e [...] experimentando, [...] a 
criança irá construir seus valores, princípios e normas. [...]”. 

Contudo, há que se considerar a possibilidade de resistência 
via escola tem sido levantada por muitos autores, pondo em xeque as 
concepções neoliberais a respeito dos fins da educação, como a tarefa 
prática de preparar os indivíduos para a vida social.

A escola precisa abandonar o sistema tradicional em defesa 
de sanções e de um rigor disciplinar castrador que faz dela um lugar 
opressor no processo de formação humana, como foi apontado nas 
críticas contundentes de Foucault (1995), que defende uma simetria 
entre os modelos das celas nos conventos, quartéis, hospitais, fábricas 
e o das escolas. Na escola, o lugar de cada um, a ordem nas fileiras, 
a repartição das tarefas, os gestos mais úteis, são postos não só para 
tornar as pessoas mais submissas, mas reféns de um sistema opressor.
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A condição de se estabelecer a regras de cooperação nas 
atividades escolares não faz com que recaia sobre a figura do 
professor a autoria das regras constitutivas do acordo, o que poderia 
instaurar a marca de autoritarismo e consequente rejeição por rebeldia, 
ao contrário, o coloca como mediador em um grupo que trabalha em 
conjunto pelo bem comum.

Há que se considerar a necessidade de propor atividades 
cooperativas em sala de aula, além das datas comemorativas - um dos 
momentos que conta com a participação do aluno e seus familiares - 
pois é nesta relação diária entre escola e família, entre professores e 
estudantes que existe os exemplos de reciprocidade que propiciam 
à criança refletir sobre seu próprio papel naquele e em outros 
ambientes e, conforme acentua Szymanski (2011, p. 216), “[...] Ambas 
desempenham um papel importante na formação do indivíduo e do 
futuro cidadão [...]”. 

O desenvolvimento afetivo-emocional, segundo Mazzeto (2009), 
é uma parte essencial para todo ser humano, independentemente, 
da idade porque esse processo acompanha a própria evolução do 
homem por toda sua vida. Adultos formados e profissionais continuam 
a sentir o peso do afetivo em suas atividades e decisões. 

Ao apontar a base orgânica da afetividade, a teoria walloniana 
resgata o orgânico na formação da pessoa, ao mesmo tempo em 
que indica que o meio social vai gradativamente transformando esta 
afetividade orgânica, moldando-a e tornando suas manifestações 
cada vez mais sociais. 

“O mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que não é 
senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de 
um mundo que ele mesmo projeta” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 576).
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Assim como a afetividade, a cognição é um elemento fundamental 
na psicogênese da pessoa completa, sendo o seu desenvolvimento 
também relacionado às bases biológicas e suas constantes interações 
com o meio. De maneira que é importante visualizá-los em constante 
interação quando do surgimento da inteligência. 

Na teoria walloniana, “a tarefa educativa implica compreensão 
do humano como pessoa completa, possibilitando o reconhecimento 
de como a presença dos afetos interferem na aprendizagem do aluno 
e sem buscar reprimi-lo, mas, dando-lhe espaço para a entrada do 
cognitivo, como estruturador do afeto” (WALLON, 2007, p. 117). 

Para Piaget, na leitura de Araújo (1999, p. 34), “[...] As relações 
de cooperação, de reciprocidade e de respeito mútuo são as fontes 
do segundo tipo de moral, a da autonomia”. Nesse sentido, o 
desenvolvimento do juízo moral pela criança se dá com o estímulo das 
atividades e trocas de experiências cooperativas, são elas que ajudarão 
a criança a orientar-se nos diferentes grupos. Perceber que sua opinião 
e valores são diferentes daqueles do colega da escola, mas são tão 
importantes quanto cria possibilidade para um processo de troca de 
pontos de vista, que, por sua vez, permite que se possa entender o 
princípio da regra para o individual e o coletivo, os estudantes passam 
a desenvolver sua autonomia moral. 

Sob esta ótica, a criança vai compreendendo que todos possuem 
obrigações e estas resultam de discussões durante o processo de 
convivência social. São aprendidas a partir da relação com o outro, 
por meio de experiências vividas em novas formas de relacionar-se, de 
elaboração do pensamento. 

Por conseguinte, o desenvolvimento do juízo moral da criança 
não depende só da família, mas também da escola, uma vez que, “[...] 
A atitude dos pais e suas práticas de criação e educação são aspectos 
que interferem no desenvolvimento individual e, consequentemente, 
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influenciam o comportamento da criança na escola [...]” (REGO, 1996, 
p. 97). Há que se salientar que os pais ou familiares não são os únicos 
que se tornam referências para a criança, os adultos da escola também 
podem exercer influência para a criança.

Assim, a escola e a família tornam-se exemplos para a criança 
e, por isso, é necessário discutir a cooperação no ambiente escolar, 
inserir práticas cooperativas no âmbito da escola de modo que o 
trânsito entre estes dois mundos – família e escola - esteja permeado 
por uma educação para a vida em sociedade e também para formação 
autônoma do cidadão. É a educação além dos muros da escola, que 
torna possível,” [...] formar a consciência moral autônoma de cada 
sujeito e fazê-lo como espaço de sensibilidade moral, de racionalidade 
e de diálogo[...]” (PUIG, 1998, p. 75). 

A criança que percebe essa coerência entre a escola e a 
família recebe as regras, sobretudo, se participa da formação dessas 
regras, porque a coerência entre essas referências de credibilidade 
lhe propicia segurança.

Neste contexto, discutir o desenvolvimento do juízo moral da 
criança corrobora a necessidade de pensarmos como a escola pode 
possibilitar que alunos dialoguem sobre como eles fazem uso das 
regras, sejam estas aplicadas pela escola, na sala de aula, com a 
família, com os amigos, ou na sociedade como um todo. 

Conforme Araújo (1996, p. 232), “[...]As relações na escola 
devem ser de respeito mútuo, a diversidade dos interesses pessoais e 
coletivos devem ser valorizados, e a escola deve buscar construir uma 
realidade que atenda aos interesses da sociedade e de cada um de 
seus membros”. 
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O valor dado ao diálogo com e entre as crianças é essencial nas 
questões que envolvem o julgamento que elas fazem, se a intenção 
é que elas se respeitem, a coletividade deve ser valorizada também 
pelos adultos que elas observam. De acordo com Vinha e Assis.

[...] o professor tem uma responsabilidade muito grande, pois 
inúmeras pesquisas comprovam que ele não apenas exercerá 
influências na formação do aluno, mas a sua postura dentro 
de sala de aula e o ambiente sociomoral oferecido serão 
decisivos para a futura autonomia intelectual deste (VINHA; 
ASSIS, 2005, p. 183). 

Segundo os referidos autores, a responsabilidade dos 
docentes não se dá apenas pelo domínio dos conteúdos a serem 
explicitados durante as aulas, ela reside no seu atuar com os colegas 
de trabalhos - professores, funcionários, gestores, pais. Partindo 
dessas considerações, nos planejamentos dos conteúdos escolares 
podem estar previstas as problemáticas da própria escola, as 
diferentes situações que ocorrem na sala de aula, os conflitos vividos, 
pois, segundo Vinha (2009, p. 485), “O conteúdo, portanto, deve ser 
problematizado, cabendo ao professor propor situações-problema ou 
atividades desafiadoras para os grupos estarem atuando[...]”.

Quanto à família, é preciso que sua participação se efetive dentro 
da escola e, isso significa que, “[...]a escola deve estar predisposta 
a mudanças na gestão e na forma de participação da comunidade. 
[...]” (PARO, 2001, p. 47), pois a criança depende destas duas 
instituições em seu processo de desenvolvimento da moral autônoma 
para desenvolver sua autonomia. Esses caminhares cooperativos 
são importantes para que a criança compreenda a importância dos 
princípios das regras na sociedade.
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ASPECTOS DA MORAL 
HETERÔNOMA E AUTÔNOMA 

A criança que completa seis anos até o dia 31 de março de 
cada ano, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 
9394/96) e a Resolução CEB nº 6/2010, deve matricular-se no ensino 
fundamental.  Sendo assim, a criança ao chegar à escola está saindo da 
fase da anomia – aproximadamente até 4 anos de idade para adentrar 
na fase da heteronomia – dos 4 anos até 11 anos, aproximadamente. 
Para Fávero (2005, p. 23) esta fase é” [...] “condição de submissão do 
sujeito às imposições externas[...]. 

Na heteronomia, a criança observa as regras do ponto de 
vista do professor, dos adultos da escola - respeito unilateral -, pois a 
intenção quando obedece relaciona-se não ao respeito pelas regras, 
mas para agradá-los, por exemplo (PIAGET, 1932/1994). Assim, esta 
fase é conhecida também como a moral da obediência (PIAGET, 
1932/1994), pois, para a criança, obedecer rende recompensas, seja 
um sorriso de satisfação da professora ou da mãe.

Para Menin (1996, p. 41), “[...] Na heteronomia, a obediência 
a uma regra se dá pelo medo da punição ou pelo interesse nas 
vantagens a serem obtidas pessoalmente [...]”. Neste sentido, entre a 
anomia (ausência de regras) e a heteronomia, as interações da criança 
com seu mundo proporcionam experiências sobre moral, sobre quais 
comportamentos são esperados em seu meio. São suas experiências 
que ajudarão no desenvolvimento da moral autônoma, terceira e última 
fase do desenvolvimento do juízo moral (PIAGET, 1932/1994).

De acordo com Piaget,

[...] Reconhecemos, com efeito, a existência de duas morais 
na criança, e da coação e da cooperação. A moral da coação 
é a moral do dever puro e da heteronomia: a criança aceita do 
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adulto um certo número de ordens às quais deve submeter-se, 
quaisquer que sejam as circunstâncias. O bem é o que está 
de acordo, o mal o que não está de acordo com estas ordens: 
a intenção só desempenha pequeno papel nesta concepção, 
e a responsabilidade é objetiva. Mas, à margem desta moral 
da cooperação, que tem por princípio a solidariedade, que 
acentua a autonomia da consciência, a intencionalidade e, 
por consequência, a responsabilidade subjetiva [...] (PIAGET, 
1932/1994, p. 250).

Dessa maneira, os estudos de Piaget acenam para dois tipos 
de morais - moral heterônoma e autônoma - sendo que a passagem 
e uma moral para outra relaciona-se as experiências e vivencias da 
criança com seu meio. 

Menin (1996, p. 40) explica que “[...]quando decidimos seguir 
certas regras, normas e leis por vontade própria, independente das 
consequências externas imediatas, estaremos sendo autônomos. 
[...]”. Em síntese, a autora postula que o desenvolvimento da moral 
autônoma possibilita a pessoa colocar-se no lugar do outro em 
situações distintas, fazer uso das regras para o bem comum, observá-
las de forma consciente sem querer agradar o adulto. 

Sobre isso, Piaget traz uma informação importante para a discussão

Para descobrir-se a si próprio como um indivíduo particular, é 
necessária uma contínua comparação, resultado da oposição, 
da discussão e do controle mútuo. Somente o conhecimento 
de nossa natureza individual com suas limitações, como com 
seus recursos é que aumentamos a capacidade de sair de nós 
mesmos e colaborar com outra natureza individual. Consciência 
do eu individual é, por isso, um produto e uma condição de 
cooperação (PIAGET, 1932/1994, p. 393).

Portanto, os meios em que a criança vive é que possibilitam 
esta transição de fases, uma vez que para Piaget (1932/1994), a moral 
autônoma decorre da cooperação entre as pessoas e não da vivência 
baseada no autoritarismo ou recompensa para seguir as regras ou 
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ainda, na coação do adulto quando a criança quebra um combinado 
da casa ou da escola. 

Assim, o desenvolvimento do juízo moral (ARAÚJO, 1996) 
decorre da possibilidade de elaborar um pensamento autônomo 
sobre questões morais que ela experimentou quando coopera com 
os demais do seu meio, em que possa emitir um julgamento sobre as 
situações vividas considerando o individual e o coletivo.

Dessa forma, discutir uma educação para além dos muros 
da escola é proporcionar às crianças desde os primeiros momentos 
de vida práticas educativas cooperativas, de modo a ajudá-las a, 
“[...] serem bons, solidários, honestos, ou seja, para agirem com 
ética, esses jovens e crianças precisam desejar assim serem [...]” 
(TOGNETTA, 2009, p. 29). 

Os dados das pesquisas de Zechi (2008) favorecem a reflexão 
sobre a indisciplina escolar no ambiente da escola, permitindo que 
se compreender que a educação não se fecha em muros, pois o que 
ocorre lá fora reflete no seu interior e vice versa. As questões que 
envolvem a indisciplina escolar se ligam ao desenvolvimento da moral 
à medida que os conflitos precisam ser discutidos sobre quais regras 
são efetivas e, para saber quais podem ser inseridas no contexto da 
sala de aula é preciso que o aluno participe desta discussão.

Os conflitos precisam ser problematizados com os estudantes, 
devem servir para planejar novas formas de trabalhar com o tema 
para que a violência e a indisciplina não se instalem. Para Menin 
(2002, p. 97), 

[...] numa visão piagetiana, a formação moral de alunos e/
ou de professores passa, obrigatoriamente, pelo exercício 
da construção de valores, regras e normas pelos próprios 
alunos e/ou professores entre si e nas situações em que sejam 
possíveis relações de trocas intensas; trocas de necessidades, 
aspirações, pontos de vistas diversos, enfim: quanto maiores 
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e mais diversas forem as possibilidades de trocas entre as 
pessoas, mais amplo poderá ser   exercício da reciprocidade[...].

A partir da análise da autora, observa-se que a construção de 
práticas educativas cooperativas no âmbito da escola, da sala de aula 
é importante para o desenvolvimento da moral autônoma. Assim, as 
regras, os conflitos, as relações interpessoais podem ser discutidas 
na busca de uma reflexão sobre as responsabilidades de cada um 
naquele espaço. São os alunos e professores que devem contratar as 
regras, discutindo os princípios nos quais elas se baseiam.

A ideia da educação além dos muros da escola abarca a 
possibilidade de oportunizar que as crianças desde as primeiras 
series do ensino fundamental vivenciem práticas cooperativas em 
suas relações interpessoais, seja no contexto da aprendizagem, seja 
no contexto social que envolve a família e a escola, visto que a, “[...] A 
qualidade da interação faz muita diferença. [...]” (VINHA, 2009, p. 484).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção do contrato pedagógico entre estudantes e 
professores tem se mostrado um caminho para lidar com a indisciplina 
escolar, sob a ótica do desenvolvimento do juízo moral. A (in)disciplina 
escolar é um desafio para professores, gestores, familiares e alunos 
que têm necessidade de ação coordenada entre os participantes, 
entendendo que educar e ensinar são responsabilidades de todos. 

Compreende-se que a atuação educacional vai além da sala 
de aula, do ensino de conteúdos. O fazer educativo permeado por 
culturas e expectativas individuais e coletivas precisa ter por base a 
participação de todos seus protagonistas.
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Assim, é urgente que nós, enquanto educadores, reflitamos 
sobre como mediar as relações interpessoais, e, com isso, 
possamos ajudar os alunos a desenvolver a moral autônoma. 
As sanções por coação promovem a heteronomia na criança e, 
consequentemente, o desenvolvimento da moral heterônoma, que 
não o fortalecerá na vida adulta.

É nesse sentido que se pensa na efetividade de uma formação 
docente que promova as trocas de experiências entre professores 
no seio da escola, como forma de atravessar este “rio” permeado de 
expectativas e regras escolares que atendam a todos.

O aluno precisa ter voz e para isso é urgente que se promovam 
práticas cooperativas no contexto da sala de aula e um trabalho 
docente reflexivo e mediador das relações interpessoais. De modo 
que o desafio que é a (in)disciplina possa ser discutido durante a 
construção do contrato pedagógico, e que este seja um dos recursos 
na rotina escolar. A condição de lidar com a (in)disciplina por meio de 
regras de cooperação é base fundamental para a formação de uma 
personalidade capaz de lidar com adversidade com maior controle 
emocional, mais preparada, portanto, para o enfrentamento de 
situações de conflito.

Compreendemos que, se um dos papéis da escola é contribuir 
para a educação global do cidadão, precisamos de um olhar coletivo 
para todos os acontecimentos da vida escolar.
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Resumo:
O presente texto visa relatar a experiência na implantação e execução do Projeto 
Raquete de Ouro, pela Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos, de março de 2015 a maio de 2017. Teve 
como objetivo, relatar o idealismo, planejamento e desenvolvimento do ensino 
do tênis, como prática interdisciplinar de combate a evasão escolar. Para 
tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados 
contribuíram para fortalecer todos os envolvidos, com reflexos educacionais 
positivos. As reflexões fazem parte do percurso do mestrando e dos trabalhos 
produzidos no Mestrado Profissional Práticas Docentes no Ensino Fundamental 
da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES. 

Palavras-chave: 
Projeto. Esporte. Educação. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A iniciativa foi concebida pela Associação de Pais e Mestres 
da Escola Municipal Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos, em 
resposta ao edital de seleção de projetos publicado pelo Programa 
Petrobras Socioambiental em 2014. Por sua vez, esse programa 
representa uma iniciativa de responsabilidade social da Petróleo 
Brasileiro S. A. - Petrobras.

O Projeto Raquete de Ouro passou por triagem administrativa 
e avaliações técnicas, antes de ser selecionado. A iniciativa recebeu 
R$ 265 mil para desenvolver as atividades no período de 24 meses. A 
utilização do recurso financeiro foi previamente detalhado no projeto, 
que incluiu a contratação de recursos humanos e aquisição de materiais 
esportivos e uniformes.

As atividades foram realizadas na Escola Municipal Ronaldo 
Sérgio Alves Lameira Ramos em Praia Grande-SP. A Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos, 
foi fundada em 16 de março de 2001 é uma pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins econômicos, designada simplesmente APM, com 
sede e foro na Rua Maria Luiza Lavalle s/nº, Bairro Sítio do Campo, na 
cidade de Praia Grande-SP. A APM, instituição auxiliar da escola, tem 
por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, 
na assistência escolar e na integração família, escola e comunidade. 

A Unidade Escolar é estruturada em um prédio de dois 
andares, sendo que na parte térrea (1º andar) ficam duas salas de 
aula com capacidade para até 35 alunos, um depósito de materiais de 
limpeza, dois vestiários (feminino e masculino) para os funcionários, 
um arquivo morto, dois banheiros masculino e feminino para os 
alunos, uma cozinha, uma despensa de alimentos, uma sala para o 
assistente técnico pedagógico, supervisora e pedagoga comunitária, 
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um laboratório de ciências, uma secretaria, dois banheiros masculino 
e feminino para uso dos professores, uma sala para a direção, um 
laboratório de informática, uma sala dos professores, almoxarifado e 
um elevador. No 2º andar existe oito salas de aulas, uma biblioteca, 
uma sala multimeio. E na parte externa da U.E. existe a quadra e dois 
vestiários masculino e feminino. Os custos de manutenção básicos 
da associação são financiados pela renda proveniente de recursos 
transferidos dos Governos Federal e municipal. 

Um dos principais problemas que preocupava a Diretoria 
Executiva da instituição era a evasão escolar, além da falta de 
perspectivas no mercado de trabalho para os jovens, o que 
os colocava como uma população em situação de forte risco 
social, especialmente, no que se refere ao mundo da violência e 
das drogas. A APM, buscou com este projeto, complementar a 
educação dos estudantes no sentido de estimular a permanência 
nos bancos escolares e, simultaneamente, de promover atividades 
que ocupassem o seu tempo ocioso, proporcionando oportunidades 
de desenvolver hábitos cívicos e despertando a consciência de uma 
inserção saudável no meio ambiente.

O objetivo geral do Projeto Raquete de Ouro, foi a socialização 
dos estudantes, combate à evasão e ao baixo rendimento escolar, 
por meio da prática do tênis. Utilizando o esporte como ferramenta 
educacional, desenvolvendo valores para o exercício da cidadania, 
para 100 crianças e adolescentes, motivando o acesso à informação 
e estimulando a curiosidade pelo conhecimento, garantindo a 
participação da comunidade no cotidiano do projeto e promovendo a 
formação continuada de toda a equipe de Profissionais da APM. 
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METODOLOGIA

O Projeto Raquete de Ouro, foi desenvolvido pela APM da Escola 
Municipal Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos do município de Praia 
Grande-SP, na própria sede da escola, em uma área compatível para 
o desenvolvimento da modalidade. Para a execução da proposta 
educacional foi necessário contratação de recursos humanos para 
o desenvolvimento do projeto. Diante disso, ocorreu contratação do 
coordenador geral, com formação em educação física e pedagogia, 
encarregado pelo acompanhamento de todas as ações do projeto. 
Foram selecionados, capacitados e contratados 02 professores, com 
formação em educação física, com especialização comprovada para 
o ensino do tênis. 

Para o desenvolvimento das atividades, foi necessário aquisição 
de materiais e equipamentos, tais como: Raquetes, bolinha, rede e 
poste de tênis. Houve compra de uniformes (Bermudas e Camisetas) 
para entrega aos beneficiários a cada 12 meses de participação 
no projeto. Foram adquiridas premiações (medalhas), para serem 
entregues nos quatro festivais semestrais programados e para 
destacar as pessoas da comunidade que contribuam positivamente 
para o sucesso do projeto.

Os alunos inscritos, foram divididos em 4 (quatro) turmas de até 
25 alunos, em horários opostos ao ensino regular (Ensino Fundamental) 
e participavam duas vezes por semana das atividades, com carga 
horária de 4hs semanais. 

Diante de uma área compatível para o desenvolvimento da 
modalidade (quadra) e utilizando-se de uma infraestrutura básica de 
equipamentos e materiais esportivos para a prática de Tênis, as aulas 
ocorreram com o objetivo de desenvolver capacidades distintas nos 
alunos. Por se tratar de aulas em grupo, os alunos desenvolveram 
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a socialização e compartilharam experiências. Os encontros 
proporcionaram aos alunos a capacidade de compreender e serem 
compreendidos. Puderam vivenciar os valores do esporte e o respeito 
com os companheiros e professores. Desenvolveram o raciocínio 
lógico, através da contagem dos pontos e do planejamento estratégico 
das jogadas, a coordenação motora, lateralidade, percepção 
temporal e espacial. Vivenciaram a história do tênis, de suas regras e 
acompanharam as principais notícias do circuito mundial de tênis. As 
aulas procuravam desenvolver exercícios específicos do tênis, como: 
Drills (treinos), bate bola e jogos, voltados para o desenvolvimento dos 
fundamentos técnicos e táticos da modalidade. 

O projeto contemplou visitas monitoradas, atividades culturais, 
como palestras, sobre assuntos ligados ao desenvolvimento dos 
alunos. Foram palestras descontraídas ministradas por atletas 
de destaque da região, demostrando como foi sua trajetória, 
indicando os percalços da vida esportiva e de como ultrapassar 
barreiras e perseverar. 

A participação e continuidade dos alunos no projeto, estava 
atrelada ao aproveitamento escolar, o controle e acompanhamento foi 
realizado pelo coordenador geral. Foram realizados, quatro festivais, 
um a cada semestre da execução do projeto, com a finalidade 
de oferecer um momento, em que os beneficiários pudessem 
demonstrar aquilo que aprenderam durante as aulas. A metodologia 
aplicada foi semelhante a uma competição, muito embora não 
houvesse competitividade, serviu para unir os participantes, seus 
familiares e os convidados. 

A proposta previu contratação de empresa para assessoria 
contábil, para acompanhamento e balanço total do projeto, encarregada 
de recolher os impostos, encargos, tributos e salários dos profissionais 
contratados, fechamento mensal da contabilidade, coleta de dados 
bancários e finalização da prestação de contas.
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A RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO PROJETO

O papel da interdisciplinaridade no processo de ensinar e de 
aprender, tomar-se como principal ponto de reflexão na escolarização 
formal, buscando-se articular as abordagens pedagógica, com seus 
avanços, limitações, conflitos e consensos. Para Ivani Fazenda (2002), 
a introdução da interdisciplinaridade implica simultaneamente uma 
transformação profunda da pedagogia, um novo tipo de formação 
de professores e um novo jeito de ensinar: Passa-se de uma relação 
pedagógica baseada na transmissão do saber de uma disciplina ou 
matéria, que se estabelece segundo um modelo hierárquico linear, 
a uma relação pedagógica dialógica na qual a posição de um é a 
posição de todos. 

Como propõe Freire (1987), a interdisciplinaridade é o processo 
metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base 
em sua relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura. 
Busca-se a expressão dessa interdisciplinaridade pela caracterização 
de dois movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela 
qual se desvela a realidade, e a sistematização dos conhecimentos de 
forma integrada.  Nesses termos, o professor passa a ser o atuante, o 
crítico, o animador por excelência.

De todo modo, o professor precisa tornar-se um profissional 
com visão integrada da realidade, compreender que um entendimento 
mais profundo de sua área de formação não é suficiente para dar conta 
de todo o processo de ensino. Ele precisa apropriar-se também das 
múltiplas relações conceituais que sua área de formação estabelece 
com as outras ciências. É compreender, entender as partes de ligação 
entre as diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor 
algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o 
pensar fragmentado. É a busca constante de investigação, na tentativa 
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de superação do saber. A educação deve favorecer a aptidão natural 
da mente em formular e resolver problemas essenciais e, de forma 
correlata, estimular o uso total da inteligência geral. Este uso total 
pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a 
mais viva durante a infância e a adolescência, que com frequência a 
instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso 
esteja adormecida, de despertar. MORIN (2000).

O eixo estruturador do Projeto Raquete de Ouro, em suas 
ações diárias foi pautado à luz da proposta interdisciplinar da escola. 
A proposta vinculada à perspectiva do conhecimento globalizado 
e relacional. Essa modalidade de articulação dos conhecimentos 
é uma forma de organizar a atividade de ensino – aprendizagem - 
treinamento, que implica considerar que tais conhecimentos não se 
ordenam para sua compreensão de uma forma rígida, nem em função 
de algumas referências disciplinares pré-estabelecidas ou de uma 
homogeneização dos alunos. 

O Projeto Raquete de Ouro, foi uma opção interdisciplinar a 
partir da relação entre os diferentes saberes atuantes no currículo 
escolar. Buscou articular temas comuns, relacionando a prática do 
tênis, com objetivos educacionais da escola, que se concretizarão na 
inter-relação dos diferentes conteúdos, respeitando a especificidade 
de cada disciplina.

Trabalhando por meio de projetos, aprende-se participando, 
vivenciando sentimentos, somando-se atitudes, escolhendo 
procedimentos. Ensina-se principalmente, pelas experiências 
proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. 
A atuação interdisciplinar por projetos nos leva a refletir todos os 
aspectos inerentes ao trabalho desenvolvido. Incentiva a investigação 
e amadurecem os conceitos da avaliação, a qual permeia e possibilita 
a efetivação dos planejamentos propostos. A avaliação, dentro dessa 
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perspectiva, tem um papel importantíssimo em todo processo de 
elaboração, planejamento, execução e avaliação de um projeto.

A avaliação deve ser um meio e não uma finalidade, constituindo-
se num dos pontos vitais da prática educativa. Considerando que 
a interdisciplinaridade é um assunto amplo e complexo, no que diz 
respeito às práticas educacionais, principalmente no que se refere ao 
ensino por meio de projeto, o referido relato poderá, nortear futuras 
propostas interdisciplinares nas escolas.  

RESULTADOS

A Associação de Pais e Mestres da E.M Ronaldo Sergio 
Alves Lameira Ramos, atendeu os alunos da unidade escolar com 
recursos captados através do Programa Petrobras Socioambiental, 
desenvolvendo o ensino do tênis, em média foram cerca de 100 alunos 
atendidos de acordo com as fases do projeto e o calendário planejado. 

A Petrobras além de financiadora, também pode constar no rol 
de beneficiários, uma vez que o Programa Petrobras Socioambiental 
faz parte dos objetivos estratégicos da empresa, além de configurar 
como despesa passível de redução de alíquotas tributárias (incentivo 
fiscal a projetos de responsabilidade social). 

A avaliação do Projeto aconteceu periodicamente conforme 
o programado e os relatórios de cumprimento dos objetivos foram 
aprovados e encaminhados ao Fiscal do Projeto na Refinaria Presidente 
Bernardes em Cubatão - RPBC, a fim de prestar contas e documentar 
as ações realizadas. Considerando os objetivos, indicadores e metas 
definidos pelo projeto, os resultados foram os seguintes: 
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Tabela 1 – Resultados

Objetivos específicos Indicador Meta Resultado

Utilizar o esporte como 
ferramenta educacional, 
desenvolvendo valores 
para o exercício da 
cidadania, para 100 
crianças e adolescentes. 
Desenvolver habilidades 
pessoais, sociais, 
cognitiva, promovendo 
o acesso à informação 
e estimulando a 
curiosidade pelo 
conhecimento. 

Percentual de um 
mínimo de 75% 
(setenta e cinco 
por cento) de 
crianças inseridas 
frequentando as 
aulas de tênis.

Oferecer aulas de 
tênis a 100 crianças 
e adolescentes; 
Ensinar os valores 
éticos e morais 
da cidadania por 
meio do esporte.

91%

Promover a formação 
continuada de 
toda a equipe de 
Profissionais da APM. 

Planejamento 
do educador; 
Formação 
continuada da 
equipe; Reuniões 
pedagógicas.

Formação 
profissional e 
discussão sobre 
o esporte como 
ferramenta 
educacional.

100%

Garantir a participação 
da comunidade no 
cotidiano do projeto.

Reunião de Pais; 
Eventos realizados 
com a participação 
da comunidade.

Atividade e ações 
abertas ao público 
em geral.

100%

Fonte: Tabela elaborada pelos autores (2021).

Média de 91% dos participantes diretos, dos 100 previstos 
(total), a meta mínima foi de 75% (setenta e cinco por cento) dos 
beneficiários inscritos e frequentando as aulas de tênis. Planejamento, 
formação continuada e reuniões da equipe técnica, tiveram 100% de 
aproveitamento. Participação da comunidade no cotidiano do projeto 
alcançou 3480 participações indiretas, ultrapassando a expectativa 
inicial de 3000. 

Neste caso, os números confirmam o reconhecimento pela 
capacidade do pioneirismo da (APM) em oferecer as crianças e 
adolescentes da comunidade o ensino do tênis. Reforça a capacidade 
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de idealizar, planejar, executar tais ações que foram colocadas frente 
às expectativas do projeto, resultando em parcerias com apoiadores, 
colaboradores e com o patrocinador do projeto. Tais aspectos 
contribuíram para fortalecer todos os envolvidos, com reflexos 
positivos de suas imagens perante a comunidade local. As ações do 
Projeto foram amplamente divulgadas através do blog, twitter, canal 
no youtube, facebook, convites, faixas, folders, releases enviados para 
os principais veículos de comunicação da região, aos parceiros e 
publicados no site http://www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/

O fato de o período previsto para execução do projeto ter 
terminado e ainda existir verba que permitiu uma sobrevida de 6 meses 
das atividades, pode evidenciar um bom planejamento, transparência 
no uso dos recursos e a gestão financeira do projeto eficiente. Em 
relação ao patrocinador existiu uma postura de confiança e incentivo 
no acompanhamento de todo o processo, onde contribuiu para que 
conseguíssemos completar o ciclo previsto para os 24 meses de 
projeto. A análise dos dados, informações e relatórios anteriores, 
afirma o sucesso alcançado pela parceria Petrobras e a APM Ronaldo 
Sérgio Alves Lameira Ramos. 

CONCLUSÃO

Em suma, a APM representa uma forma de organização da 
sociedade civil comprometida com o esporte, em especial com a 
complementação da educação por meio do tênis. Essa iniciativa 
nasceu, decorrentes de interações comunitárias entre indivíduos 
com interesses em comum (cultural, educacional e profissional). 
Considerando tal finalidade, buscou recursos para realizar suas 
atividades, como editais de seleção pública de projetos. Iniciativas de 
Responsabilidade Social são importantes fontes de financiamento de 
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projetos, a exemplo dos editais publicados pelo Programa Petrobras 
Socioambiental. A empresa, em certa forma, atuou também como 
gestora operacional, uma vez que estabeleceu princípios, métodos e 
requisitos que orientaram o planejamento, execução e avaliação das 
atividades dos projetos selecionados.

Para participar do edital, a Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos, contou com 
recursos próprios já existentes. Além dos recursos prévios, a APM 
buscou celebrar parceria com o município da estância balnearia de 
Praia Grande-SP, que garantiu transporte as visitas monitoradas e 
seu apoio com assessoria de imprensa, divulgando as atividades aos 
principais meio de comunicação da região.  

Como o resultado satisfatório e comprovada experiência 
acumulada com o projeto, a APM também buscou novos instrumentos e 
parcerias, como a aprovação do projeto, por meio da Lei nº 11.438/061, 
ou Lei de Incentivo ao Esporte – LIE, como é mais conhecida, que 
permite recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em 
projetos das diversas manifestações desportivas. Por meio de doações 
e patrocínios, os projetos executados via Lei de Incentivo ao Esporte 
atendem crianças e adolescentes. Mais do que um instrumento jurídico, 
trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma 
do esporte como um meio de inclusão social. 

O poder público é o principal responsável pela promoção 
do desenvolvimento em nosso país. Entretanto, os desafios de 
maior adaptabilidade e flexibilidades trazidos pelas constantes 
transformações da sociedade, requer maior descentralização das 
ações públicas, reafirmando a não exclusividade de responsabilidade 

1 Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 – permite que empresas e pessoas físicas 
invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados 
pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.
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do poder público e a necessidade de cooperação deste com outros 
agentes sociais. 

Portanto, políticas públicas de promoção, com financiamento 
direto ou contrapartida fiscal e de regulamentação de parcerias entre 
entes privados com a administração pública, por exemplo podem 
ser medidas possíveis para a continuidade de projetos ou estimular 
iniciativas semelhantes.
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Resumo:
O presente artigo versa sobre o álbum “Bluesman” (2018) do rapper baiano Baco 
Exu do Blues. As pesquisas com as músicas de rap têm se mostrado frutíferas 
nas nossas investigações revelando uma metodologia de análise da realidade 
social distinta das pesquisas formais. As narrativas transcorridas nas letras, 
de modo geral, estão ancoradas no tempo e espaço de inserção, podendo 
haver desvios, intermitências, irrupções, deslocamentos, interpretações e 
enfoques dependendo das subjetividades e processos de cada rapper. Os 
processos de individuação de quem canta e narra podem ser aproximados por 
meio das narrativas musicais, revelando uma espécie de sintonia identitária na 
construção e no reconhecimento entre cantor e ouvinte. Por fim, percebemos 
que as músicas o rapper Baco Exu do Blues no álbum Bluesman atuam em 
direção a desconstrução da branquitude, denunciando as táticas utilizadas a 
serviço do racismo estrutural.  

Palavras-Chave: 
Rap Nacional; Educação; Periferia; Identidade.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O álbum “Bluesman1” do Baco Exu do Blues foi lançado em 
novembro de 2018 e tem chamado atenção na cena do rap nacional e 
internacional pela sua poética e estética vinculados ao empoderamento 
racial e o caráter crítico-denuncista. O álbum conta com nove faixas, 
sendo elas: 1) Blueman; 2) Queima minha pele; 3) Me desculpa Jay Z; 
4) Minotauro de Borges; 5) Kanye West da Bahia; 6) Flamingos (feat. 
Tuyo); 7) Girassóis de Van Gogh; 8) Preto e Prata; 9) BB King. Estas 
somam juntas aproximadamente 30 minutos de duração. O teor deste 
álbum de Baco Exu transita entre os melódicos lovesongs ambíguos 
e uma crítica potente `ás desigualdades sociais, de gênero e de raça, 
sobretudo essa última. O primeiro estilo, expõe uma temática dúbia. 
Tanto a interpretação como a literalidade não esclarecem a real intenção 
de Baco. Por vezes, parece que dialoga sobre sexualidade e relações 
amorosas de maneira desenfreada e, por outras vezes, a saúde mental 
dos negros parece estar pautada em suas reivindicações estéticas. 
Podemos visualizar em “Queima a minha pele” (BLUES, 2018, Faixa 
02) no trecho que diz: “eu engoli minha vaidade pra dizer: volta pra 
mim/ mesmo sabendo que você me faz tão mal/ tão mal, tão mal, 
tão mal/ fotografar o silêncio é tão difícil/ fotografar o meu medo é 
tão difícil/ fotografar a insegurança é tão difícil/ eu disfarço tudo com 
cigarro, cerveja e sorriso”, que, aparentemente, fala sobre a frustração 
de uma relação amorosa, mas abre interpretação para buscarmos 
mais possibilidades de significados, como a de entender que Baco 
possa estar se referindo à doenças psicológicas, interpretando a vida 
sobre a lente da dor, como nos casos da depressão, por exemplo. 

1 A licença poética das músicas será mantida, pois acreditamos que ser fidedigno a narrativa 
tal qual é composta e cantada mantem a autenticidade do conteúdo e contempla aspectos 
importantes da identidade dos sujeitos e das subjetividades produzidas.
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A genialidade do artista, que comparamos com uma forma 
de intelectualidade no que tange a sabedoria em relacionar diversas 
vivências com o exercício poético-musical na escrita, fica evidente em 
meio a confusões e distorções, lacunas vazias e afirmações fortes. 
Aquilo que parece turvo ao ouvinte é, muitas das vezes, metáfora, 
figura de linguagem ou gíria. Nos deteremos aqui, primordialmente, 
as discussões de cunho social e racial porque acreditamos que se 
aproximam mais do que viemos articulando em nossas pesquisas. 
Contudo, não removemos a relevância das narrativas românticas e nem 
deixaremos de discuti-las, pois compreendemos que são narrativas 
importantes associadas às variadas formas de expressão e itinerários 
juvenis contemporâneos. 

Antes de entrarmos na discussão sobre o álbum e seus possíveis 
desdobramentos, faremos um breve apanhado da carreira de Baco 
Exu do Blues, o jovem rapper de 25 anos, negro, baiano e de família 
pobre, visando uma melhor compreensão acerca de seu itinerário por 
intermédio de suas músicas em diálogo com as referências, buscando 
fixar, mesmo que de forma incipiente e pouco compromissada, alguns 
pontos identitários. Também situaremos, rapidamente, a conjuntura da 
cena rap brasileira dos últimos anos com o intuito de dialogar com 
algumas categorias e conceitos pertinentes ao rap.

No meio artístico musical é de importância fundamental a escuta 
minuciosa e a leitura detalhada, sendo “necessário realizar uma análise 
do conteúdo das letras e das formas de expressão musical” (GILROY, 
2001, p. 95), pois são metodologias de análises sob uma perspectiva 
que o pesquisador ortodoxo da academia tem dificuldade de atingir. A 
metodologia do rap revela uma historicidade alternativa e informal que 
relata a história de uma perspectiva diferente. Dessa forma, tanto as 
tematizações abordadas nas músicas quanto o juízo da história podem 
ser deslocados, variando os resultados obtidos e a funcionalidade do 
conhecimento. De acordo com Maknamara (2020, p. 61), “a música 
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envolve-se na produção de sujeitos por meio de diversificadas 
estratégias discursivas. Ela disponibiliza linguagens para falar dos e 
para os sujeitos e sistemas conceituais para calcular as capacidades 
e condutas e calibrar a psique”. Deste modo, todos os elementos da 
música são importantes para decifrarmos as intenções do músico. A 
entonação, a batida, o jogo de palavras e o instrumental revelam muito 
mais que a literalidade pode apontar, fazendo relações de significados, 
referencias, biografias, ficções. Por outro lado, o rap também se 
caracteriza por ser um estilo de música objetivo e convicto em suas 
afirmações. Os rappers não mensuram palavras para denunciar aquilo 
que consideram relevante a ser dito (CANNAVÔ, 2021).

A nossa preocupação não é colocar em xeque a autenticidade 
dos conteúdos, mas problematizar a relação entre as tematizações e 
as vivências (narrativa do rap), os sujeitos ativos na história (rapper e 
ouvinte) e o pesquisador. O pesquisador tem a oportunidade de dialogar 
com as narrativas escritas e cantadas pelos rappers, tonificando a voz 
dos sujeitos construtores das crônicas em âmbito acadêmico, ou seja, 
auxiliar no processo de dignificação e significação das manifestações 
culturais das camadas populares rompendo com o estigma de baixa 
cultura. O rap é composto por três elementos, conforme Gilroy (2001, 
p. 179) “pedagogia, afirmação e brincadeira – contribuem para uma 
constelação cultural-popular”.

Ao mesmo tempo como os sentido e valores que nascem 
entre as classes e grupos sociais diferentes, com base em 
suas relações e condições históricas, pelas quais eles lidam 
com suas condições de existência e respondem a estas; e 
também como as tradições e práticas vividas através das 
quais esses entendimentos são expressos e nos quais estão 
incorporados (HALL, 2006, 142).

Existe um compromisso que faz com que o movimento musical 
em questão esteja engajado com a dimensão social. O rap promove 
políticas públicas de forma não tradicional. Um dos enfoques é a 
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estimulação de jovens a não seguir o mundo do crime e das drogas. 
Há uma forte preocupação com aquilo que os grupos de rap tem 
articulado. Estes grupos, com suas músicas, desenvolveram uma 
espécie de lei do rap, que seria um código moral de civilidade ou 
simplesmente regras informais de como se portar. A partir disso, os 
rappers não pensam somente no agora, mas também 

no futuro, não exatamente por meio de um projeto, mas 
lembrando o papel importante das gerações futuras e suas 
responsabilidades. Eles falam em nome de uma geração 
sem voz, periférica, estigmatizada, denunciando de maneira 
crua a realidade em que vivem, seus problemas locais, e 
expressam a sua revolta contra a ordem estabelecida e um 
‘destino’ de contínua exclusão, que parece predeterminado 
(ABRAMOVAY et al., 2002, p. 135).

O rap como um elemento constitutivo do movimento Hip-Hop, 
exige do consumidor e do rapper uma postura ativa na dimensão 
política daquilo que a própria música reivindica, sobretudo, do 
compromisso social com a coletividade. Assim, o que conta no ativismo 
é o compromisso ético do sujeito com os outros e consigo mesmo, 
rompendo, se necessário, com regras e normas previamente traçadas. 
Esse compromisso ético do ativista implica uma atitude de verdade e de 
coerência com os seus próprios princípios e com o coletivo, marcando 
uma constante reflexão entre os seus pensamentos e as suas ações. 
O ativista está preocupado com a mudança de pensamento e de 
ação, tendo em vista uma real transformação (VEIGA-NETO, 2012). O 
ativismo é da ordem da liberdade, da rebeldia e da desobediência, 
configurando aquilo que Michel Foucault (2008) caracteriza de 
“contraconduta”, assimilando as regras do jogo, mas optando jogar 
por meios alternativos. Deste modo, a contraconduta, na perspectiva 
foucaultiana, se refere a como recusa à conduta normalizada e como 
rompimento com posições hegemônicas e totalizantes, exercitando a 
liberdade frente à opressão. Ou seja, esses são,



SUMÁRIO

204

movimentos que têm como objetivo outra conduta, isto é: 
querem ser conduzidos de outro modo, por outros condutores 
e por outros pastores, para outros objetivos e para outras 
formas de salvação, por meio de outros procedimentos e 
outros métodos. São movimentos que também procuram, 
eventualmente em todo o caso, escapar da conduta dos 
outros, que procuram definir para cada um a maneira de se 
conduzir (FOUCAULT, 2008, p. 256).

A partir da caracterização de ativista apresentada por Veiga-
Neto (2012), o rapper pode ser compreendido com um ativista-
pedagogo (CANNAVÔ, 2021, grifo do autor). Essa caracterização de 
ativista-pedagogo muito bem caracterizado por Cannavô (2021, p. 82-
83, grifos do autor), 

O rapper se configura como um ativista-pedagogo e não 
como um pedagogo-ativista. Assim, por mais que a ideia de 
Pedagogias do Rap suscite focar na figura do pedagogo, o 
rapper, antes de ser um pedagogo, função que não pretende ser 
exercida por ele, se posiciona como ativista de várias frentes, 
dentro da sua própria produção musical e, muitas das vezes, 
fora dela. Por mais que o rapper ensine algo e que os saberes 
estejam engendrados em suas canções, ele não assume 
a função de um professor, mas de um ativista que, em suas 
canções ensina. Logo, quando ele assume a função de ativista, 
ele apreende, também, uma intenção de ensinar a transformar, 
o que o aproxima de uma posição identitária atribuída ao 
professor. Argumento, então, que em suas ações de insurgência 
o rapper conduz condutas dos sujeitos que o amam, que a 
ele se vinculam e que escutam as suas músicas. Reclama-se 
tanto pelo respeito à vida na sua pluralidade porque há pouco 
respeito à vida. E a falta de respeito à vida sufoca. Apenas com 
movimentações em direção à transformação é que a respiração 
pode retornar ao equilíbrio (ROLNIK, 2018). Reclama-se, porque 
é necessário para à sobrevivência e direito à vida.

Deste modo, podemos compreender que o ativista-pedagogo é 
aquele que ensina e visa transformar a si e aos outros, a partir de um 
esforço político que está marcado em suas músicas, assumindo um 



SUMÁRIO

205

posicionamento de contraconduta, pois canta um tipo de música que 
pouco circula na mídia hegemônica brasileira e que discute pautas 
que visam descontruir as verdades estabelecidas e legitimar as lutas 
dos grupos minoritários. De acordo com Albuquerque Jr. (2010, p. 22), 

Pedagogo, portanto, não é só aquele que porta um diploma num 
curso superior de pedagogia, não é apenas aquele juridicamente 
e academicamente habilitado para exercer atividades ligadas 
à educação, quase sempre no seu cotidiano, nas relações 
que mantém em sociedade, se posiciona como emissor de 
discursos ou praticante de dadas modalidades de atividades 
que se propõem a modificar os corpos e as subjetividades 
das demais pessoas, modelando-as, produzindo marcações, 
emitindo regras para o estar no mundo, o que implica propor 
um dado uso dos espaços. O pedagogo apresenta dadas 
práticas dos espaços como sendo pedagogicamente corretas 
ou incorretas, em nome da educação no sentido mais amplo do 
termo. Esses pedagogos querem que todos tenham educação 
no momento de se postarem diante dos outros.

Camozzato (2014) tensiona o conceito de pedagogia a partir das 
contingências do mundo contemporâneo, discutindo as possibilidades 
de pluralização e transformação do conceito. O deslocamento de 
significados incide nos sujeitos que se reorganizam conforme essa 
fluidez do tempo, das relações e dos aprendizados. Estes embates 
em torno do significado da pedagogia tensionam a disputa entre a 
sustentação de uma Pedagogia única e a pluralização das pedagogias.

Há modos díspares de conceituá-la. Talvez seja possível 
afirmar que as mudanças nesse conceito relacionam-se com 
as transformações sofridas pela sociedade. Assim, o conceito 
de pedagogia é móvel e está implicado com as exigências que 
cada sociedade impõe para a formação das pessoas. Afinal, se 
as sociedades sofrem mudanças, os conceitos utilizados para 
entendê-las e produzi-las adentram nesse jogo, não sendo 
estáticos. Em suma, há muitos embates nas maneiras de definir 
os conceitos e a pedagogia encontra-se, inevitavelmente, no 
meio disso (CAMOZZATO, 2015, p. 503).
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Dessa forma, constantemente, a pedagogia se atualiza as 
necessidades e exigências do tempo presente, investindo de forma 
atualizada nos sujeitos, criando modos provisórios e efêmeros de 
ser e estar no mundo para sujeitos contemporâneos (CAMOZZATO, 
2014). O conceito de “contemporário” de Gilles Deleuze (2018), nos 
auxilia a pensar as pedagogias que atuam no tempo presente, pois 
discute que todos somos contemporâneos ao passo que somos 
temporários, provisórios, efêmeros. Estamos todos de passagem 
pelo tempo presente rapidamente. Entretanto, não precisamos viver 
e fazer tudo de forma rápida para que o tempo não seja perdido, 
mas viver com intensidade cada instante. Cabe, para as pedagogias 
que atuam no tempo presente, construir práticas que se atualizem 
constantemente aos modos atuais do tempo e as particularidades 
dos sujeitos. O rap, enquanto um artefato cultural pedagógico, 
operacionaliza ensinamentos ao passo que torna inteligível conteúdos 
culturais, midiáticos, literários, artísticos etc., conduzindo condutas e 
fabricando sujeitos a partir de condições específicas, mesmo que 
instáveis e maleáveis, pois, “em uma sociedade múltipla, em que 
as lutas pela significação são incessantes, a pedagogia também 
precisa funcionar tendo em conta essa estratégia de tradução das 
culturas para poder compreender, interagir e atuar sobre essa mesma 
pluralidade” (CAMOZZATO, 2015, p. 516). 

Assim, o rap visa tensionar a norma e subvertê-la, produzindo, 
assim, insurgência a partir da possibilidade de desconstrução2, 
implicando na ressignificação das pautas sociais representadas nas 
músicas, como a reapropriação do termo “negro”, que desvinculam 
da conotação negativa, atribuindo-lhe pertencimento étnico e sentido 

2 De acordo com Derrida e Roudinesco (2004, p. 9, grifo dos autores), “O termo 
‘desconstrução’ foi tomado da arquitetura. Significa a deposição decomposição de uma 
estrutura. Em sua definição derridiana, remete a um trabalho do pensamento inconsciente 
(‘isso se desconstrói’), e que consiste em desfazer, sem nunca destruir, um sistema de 
pensamento hegemônico e dominante. Desconstruir é de certo modo resistir à tirania do 
Um, do logos, da metafísica (ocidental) na própria língua em que é enunciada, com a ajuda 
do próprio material deslocado, movido com fins de reconstruções cambiantes”. 
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de beleza e orgulho. Neste sentido, desconstruir uma oposição é 
expô-la como fabricada a partir de discursos específicos, em oposição 
à essência e naturalidade, buscando reinscrevê-la de uma forma 
diferente (CANNAVÔ, 2021).

“DEUS DA PUTARIA, DA LOUCURA 
E DOS PALCOS”: ENTRE NARRAR-
SE E IDENTIFICAR-SE

Elementos biográficos da vida de Baco Exu do Blues

Baco Exu do Blues é, de nascença, Diogo Alvaro Ferreira 
Moncorvo e nasceu em 11 de janeiro de 1996 em Salvador na Bahia. 
Em 2016, ele lançou o álbum “Sulícidio”, onde faz críticas duras 
a centralidade do rap no eixo Rio-São Paulo, buscando dar maior 
visibilidade para as produções nordestinas. Em 2017, Baco lançou 
o disco “Esú”, dialogando com aspectos do cinema, da literatura 
brasileira e da fotografia. Este, nos parece ser um álbum convicto de 
suas afirmações. O seu nome artístico faz menção a três adjetivações 
e conteúdos que são fortemente presentes em suas canções: 1) Baco, 
remetendo ao deus grego ebriedade, das orgias sexuais, do vinho; 2) 
Exu, pela ligação com religiões de matriz africana, sendo o mensageiro 
que abre e conduz os caminhos; 3) do Blues, fazendo menção ao que 
o rapper acredita ser o cerne de toda música contemporânea. A música 
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negra norte-americana nasceu em meados do início do século XX3 e 
influenciou no surgimento de diversos estilos musicais como o rock, o 
rap, o funky etc. O nome artístico adotado por Baco fala muito de quem 
ele é, pretende ser ou como gostaria de ser reconhecido, bem como 
a forma com que ele se posiciona dentro de suas narrativas, como 
podemos visualizar na música “BB King”:

Mano eu sou Baco
Deus da putaria da loucura e dos palcos
Eu não me governo
Sou minha empresa
Meu próprio governo
Meu amor, sou eu mesmo
Sorri ao receber flores no meu enterro
Eu sou eterno 
Da geração dos iluminados
Dos raivosos incompreendidos
Dos que nasceram pra liberdade
Se pedir um feat vai sair fudido (BLUES, Faixa 09).

O rapper Baco Exu é muito conhecido por compor músicas de 
aspecto dúbio e exagerar nas metáforas, dificultando a compreensão 
por parte do público, levantando a questão: o que Baco quer passar 
de mensagem? O rigor do conteúdo é deslocado para segundo plano 
sobre a perspectiva artística da liberdade de interpretação. O sexo, a 
saúde mental, a religião, as relações de poder e a etnicidade são os 
principais conteúdos abordados em suas composuções. 

3 Foi em Nova Iorque na década de 1970 que tudo começou. Metrópoles como Nova 
Iorque estavam em colapso econômico e social nas décadas de 1960 e 1970. De acordo 
com Dayrell (2002, p. 126), “O rap surgiu, nesse período, como mais uma reação da 
tradição black. Ele surge junto a outras linguagens artísticas, como a das artes plásticas, 
a do grafite, da dança – o break – e da discotecagem – o DJ. Juntas tornaram-se os 
pilares da cultura hip-hop, fazendo da rua o espaço privilegiado da expressão cultural 
dos jovens pobres. O rap, palavra formada pelas iniciais da expressão rhythm and poetry 
(ritmo e poesia), tem como fonte de produção a apropriação musical, sendo a música 
composta pela seleção e combinação de partes de faixas já gravadas, a fim de produzir 
uma nova música”. 
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A identidade vivida e narrada

O verso mote do capítulo “Deus da putaria, da loucura e dos 
palcos (BLUES, Faixa 09) procura elucidar como Baco se entende, 
como situado anteriormente. O caráter da adjetivação no trecho 
musical destacado, se comparado com o seu o nome artístico de 
rapper por inteiro, pode ser facilmente encaixado com as características 
apontadas. O verso é uma auto-intitulação carregada de simbolismo 
“divino” e híbrido, por se tratar de um deus da mitologia grega, 
ocidental e europeu, com uma divindade das religiões de matriz afro-
brasileira e, ainda, carregar o blues representando, especificamente, 
o berço da música negra norte-americana. A identidade que Baco 
constrói e reconhece através da narração é contrastada em suas 
vivências cotidianas. A noção de identidade aqui considerada é a de 
Paul Ricoeur (2014, p. 112):

A compreensão de si é uma interpretação; a interpretação 
de si, por sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos 
e símbolos, mediação privilegiada, esta última se abebera na 
história tanto quanto na ficção, fazendo da história de uma 
vida uma história fictícia, ou, digamos, uma ficção histórica, 
entrecruzando o estilo historiográfico das biografias ao estilo 
romanesco das autobiografias imaginárias.

A narração se torna fundamental dentro do processo de 
biografia e ficção. As composições do rap são carregadas de 
aspectos biográficos e fictícios que formam a identidade do sujeito. 
Cada trecho auxilia na construção e no reconhecimento de fragmentos 
da identidade. Por isso, o processo de escuta da música auxilia na 
construção e no reconhecimento da identidade do ouvinte também, 
como pode ser visualizado: “me deixe viver ou viva comigo/ me mande 
embora ou me faça de abrigo/ California dream com uma dream girl/ 
mas não sou gringo/ camisa suada estampada de flamingo” (BLUES, 
2018, Faixa 06). O trecho citado é da música “Flamingos” que fala 
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sobre codependência, doença física e psicológica que se refere a 
pessoas fortemente ligadas, podendo levar a comportamentos tóxicos 
e destrutivos. Além de destrinchar alguns elementos da música, 
salientamos que os ouvintes refletem suas imagens e se reconhecem 
nas narrativas bem como captam e moldam suas personalidades. 
A citação ao animal flamingo é sútil e remete a única relação que, 
geralmente, os flamingos possuem com seus únicos parceiros por 
suas vidas inteiras.

O rap cria e recria, poeticamente, experiências periféricas. Estas 
vivências, que são múltiplas, são espaços de ação e construção de 
sentido das pessoas enquanto indivíduos atuantes e de quem está 
ao redor vivenciando, observando e absorvendo. Por outro lado, 
ao considerarmos a noção de identidade de Stuart Hall (2001;2012 
apud PINHEIRO 2016, p. 26) que denota “a condição contingente e 
conflituosa da identificação tributária de sua relação com a diferença; 
as narrativas identitárias são denotadas por sua condição história 
e relacional, o que significa dizer que as leituras essencialistas são 
criticadas em favor de uma interpretação de identidade como produção 
cultural circunstanciada. Assim, a história do indivíduo é construída, 
também, conforme a estrutura e as condições que lhe são dadas. 
No interior da cultura, como salienta Hall (1997a), as identidades são 
constituídas, então, pelos artefatos culturais, ensinando os sujeitos 
a serem das mais variadas formas nas mais variadas composições 
sociais contemporâneas. 

A música, durante a história, foi um dos poucos gritos de clamor 
de muitos indivíduos e grupos. O rap dialoga com saberes marginais 
cotidianos e o rapper engendra seu posicionamento político-social 
visando o desenvolvimento da consciência do ouvinte. Por isso, 
funciona como uma espécie de intercâmbio entre ideias e experiências. 
Os indivíduos que estão imbricados com o Hip-Hop de alguma forma, 
seja como ativista cultural, como rapper ou como ouvinte forjam a sua 
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identidade a partir da moda e da linguagem proveniente das periferias 
(HERSCHMANN, 2005). Estes locais que são adotados pelos rappers 
aparecem constantemente nas letras de música, onde o zelo por esses 
espaços está arraigado na promoção da segurança, do bem-estar da 
comunidade e no crescimento e desenvolvimento das crianças e dos 
jovens bem como no cuidado com a população moradora da periferia. 

Elas [identidades] têm tanto a ver com a invenção da tradição 
quanto com a própria tradição, a qual elas nos obrigam a ler não 
como uma incessante reiteração, mas como o mesmo que se 
transforma. Elas surgem da narrativização do eu, mas a natureza 
necessariamente ficcional desse processo não diminui de forma 
alguma sua eficácia discursiva, material ou política (HALL, 2012 
apud PINHEIRO, 2016. p. 27). 

Essa relação, no que tange o sujeito, é tensa e aberta. A própria 
identidade é âmbito de disputa e confrontos. Compreender como 
esses processos de individuação ocorrem auxilia a conviver com a 
mutabilidade e desnaturalizar verdades abslotutas. 

A CENA RAP BRASILEIRA NOS DIAS ATUAIS 
E MORTE DA CONTRA CULTURA

O movimento Hip-Hop vem se fortalecendo em âmbito nacional 
nos últimos anos por causa de dois processos: 1) a conjuntura 
política, social e econômica do país, que tem encorajado as pessoas a 
organizarem coletivos orgânicos em ambientes urbanos com o intuito 
de construir alternativas de emancipação e resistência, tanto por meio 
de políticas públicas como por meio de eventos, batalhas, encontros e 
shows de rap; 2) a indústria fonográfica (e cultural) que tem impulsionado 
uma maior circulação do rap porque encontrou um nicho de mercado 
rentável e também uma tentativa de governo dos corpos por meio do 
consumo. De acordo com Adorno (1999, p. 8), “a indústria cultural, 
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ao aspirar à integração vertical de seus consumidores, não apenas 
adapta seus produtos ao consumo de massas, mas, em larga medida, 
determina seu próprio consumo”. A sociedade atual tem se mostrado 
terreno fértil para o consumo e, por meio de brechas e caminhos 
esguios, o rap tem conseguido escapar do processo manipulador e 
alienante, da semiformação que é a “fraqueza em relação ao tempo, 
à memória, única mediação que realiza na consciência aquela síntese 
da experiência que caracterizou a formação cultural em outros tempos” 
(ADORNO, 1996, p. 406). 

O rap tem se constituído como um lócus de resistência e 
enfrentamento da manutenção do status quo, apesar de não conseguir 
se desgarrar totalmente das garras do capitalismo, pois só vende o 
que está em voga, só vende o que está no hype4. Como conciliar uma 
identidade forte, autêntica e original com as demandas publicitárias 
impostas nas relações de consumo? O álbum “Bluesman” do Baco 
Exu do Blues é, simultaneamente, uma denúncia ao racismo e as 
desigualdades brasileiras e, também, um estilo de rap imbricado com 
a moda, que reúne uma diversidade de características peculiares 
que agradam os ouvidos dos ouvintes. Além do conteúdo, a estética 
sonora do álbum chama atenção reunindo bases modernas com 
solos clássicos do blues criando uma harmonia entre a moda atual e 
a mensagem que o rapper pretende resgatar. O rap é uma importante 
narrativa cultural, pois, além de contar e recontar inúmeras histórias 
não só da ascensão dos fracos sob os fortes, também instrumentaliza 

4 É uma hipérbole. Uma gíria utilizada nos dias atuais pelos jovens para designar não só o 
que está na moda, mas o que é o centro momentâneo do consumo da cultura Hip-Hop. 
Vale mencionar aqui que as gírias são códigos linguísticos, materializados por palavras 
e expressões usadas por grupos específicos, frequentemente efêmeras, utilizadas em 
contextos informais de descontração ou de maneira corriqueira no cotidiano, estando 
apropriadas nos modos de falar das pessoas (TRASK, 2004; CANNAVÔ, 2021). De acordo 
com Charadeau e Maingueneau (2004), os usos das gírias revelam situações sociais a 
partir da enunciação em discurso, sendo convocadas em situações lúdicas e identitárias, 
marcando a coesão de um grupo social. Assim, a gíria funciona como língua em estado 
de jogo, pois as gírias que mais se proliferam e perduram com o tempo são as mais 
escrachadas, exuberantes e fáceis de lembrar (TRASK, 2004; CANNAVÔ, 2021). 
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os poderes relativos desfrutados pelas diferentes classes sociais 
(GILROY, 2001, p. 217), inclusive corporificando contradições. 

O nascimento do Hip-Hop no fim da década de 1960 está 
calcado sobre uma base coesa de princípios e ações correlacionadas 
com o contexto da época. Este período é marcado pela resistência dos 
negros às políticas segregacionistas, pela Guerra Fria (sobretudo a 
Guerra do Vietnã) e pelas reivindicações (pobreza, infraestrutura, tráfico 
de drogas etc.) dos agrupamentos negros nos guetos das grandes 
cidades. O rap surge em meio a um cenário político e econômico 
conturbado. As festas negras dos bairros negros tinham o intuito de ser 
um momento de entretenimento em meio as dificuldades vivenciadas. 
Os rappers sabiam as necessidades do povo e com suas canções 
buscavam mesclar esse entretenimento lúdico com espaços de fala e 
resistência. Porém, nos dias hoje, há uma certa dificuldade em articular 
movimentos sólidos que caracterizaríamos com perfil contracultural. 
Entendemos que “dentro do conceito de contracultura transita-se, 
portanto, de uma oposição radical contra alguma coisa dominante, 
em relação a propostas criativas, para algo totalmente distinto” 
(CANEVACCI, 1999, p. 14). O rap, pensado na forma ideal e vivido na 
década de 1970 nos EUA e na década de 1990 no Brasil, funcionou 
como uma resposta criativa contra o poder hegemônico, porém, hoje, 
o rapper tem estabelecido laços diferentes com a sociedade, com o 
sistema capitalista, com a diversidade de perfis do público juvenil, com 
os contextos de inserção e com as comunidades de origem.

A forma como o tempo é delineado atualmente não permite 
pensar em tipologias rígidas numa época de sentidos múltiplos. 
Precisamos romper com a metodologia tradicional para uma melhor 
compreensão do rap hoje. Os jovens ouvintes e os novos rappers, 
como Baco, já formam perfis distintos do passado. As produções, 
formas de portar-se e agir são intermináveis e múltiplas. A contracultura 
é tudo aquilo que se coloca contra a visão dominante de mundo e 
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a cultura hegemônica. Essas culturas juvenis são contra a cultura do 
poder. A questão é que as culturas dominantes se diluíram numa série 
policêntrica de poderes em competição entre si.

O rap se encontra nesse meio termo, numa espécie de limbo ou 
zona de transição entre a contracultura e a dissolução. Por isso não há 
mais espaço para a contracultura, “não existe mais (se é que alguma vez 
existiu um “acima”, mas um “através de” – ou melhor, muitos “através”: 
atravessar os segmentos, as parcialidades, os fragmentos do eu e do 
outro. Transitar entre os “eus” e os outros (CANEVACCI, 1999, p. 19). Os 
sujeitos são entendidos como contraditório, fragmentados, múltiplos e 
diversos. A música “Kanye West da Bahia” fala sobre instabilidades e 
o quanto clichê são os rótulos, os estereótipos e a própria noção de 
identidade racial.

Porque esses brancos amam chamar a polícia
Porque esses negros me olham com tanta malícia
Porque aprendemos a odiar os semelhantes
Sua inveja não me deixa ser o mesmo de antes
Se o sucesso te irrita, sou um cara irritante
Não me chame de preto bonito
Preto inteligente
Preto educado
Só de pessoa importante
Seu rótulo não toca na minha poesia
Eu sou o Kanye West da Bahia
Seus rótulos não tocam na minha poesia
Eu sou o Kanye West da Bahia
Seus rótulos não tocam na minha poesia/
Não, não, não nunca vão tocar
Eu sou o Kanye West da Bahia (BLUES, 2018, Faixa 05).

O rapper Kanye West é famoso por ser muito talentoso e por 
seu posicionamento extremamente dcontroverso. Se intitular como 
o Kanye West da Bahia tem dois significados. O primeiro, tange as 
contradições, que situam bem os perfis juvenis contemporâneos. Já 
o segundo, tange a autenticidade de um artista que consegue ter 



SUMÁRIO

215

um perfil heterogêneo e contraditório e, ao mesmo tempo, construir 
músicas profundas. A própria condição de jovem de cada um pode 
ser percebida com não-terminável. As barreiras sociológicas se 
dissolvem, as faixas etárias morrem, multiplicam-se as identidades 
móveis. Ser jovem só é possível de modo transitivo de acordo com 
as modalidades determinadas pelas individualidades momentâneas 
do sujeito-jovem e seus vários, múltiplos (eus). A identidade do jovem 
incorporou muitos significados em meio aos fragmentos, o jovem 
dialoga, transporta e intercambia. 

Nitidamente o caráter narcisista emergente em nossa sociedade 
revela uma estrutura que perdeu interesse no futuro, pois a reprodução 
é uma espécie de autodestruição. O jovem é atemporal. As metrópoles 
comunicacionais comportam uma multiplicidade de espaços e 
linguagens de trânsitos.

A MENSAGEM DE BACO EM BLUESMAN: 
DO ESVAZIAMENTO DA CULTURA 
A REVITALIZAÇÃO PELO RAP

Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos
O primeiro ritmo que tornou pretos livres
Anel no dedo em cada um dos cinco
Vento na minha cara eu me sinto vivo
A partir de agora considero tudo blues
O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues
O funk é blues, o soul é blues
Eu sou Exu do Blues
Tudo que quando era preto era do demônio
E depois virou branco e foi aceito eu vou chamar de Blues
É isso, entenda
Jesus é blues
Falei mermo (BLUES, 2018, Faixa 01).
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O blues inspirou o surgimento do rock, do soul, do pop, do rap e 
de tantos outros gêneros musicais difundidos pela indústria fonográfica 
no século XX. O rapper Baco reivindica todos esses gêneros como 
provenientes do blues para salientar a apropriação, o branqueamento e o 
esvaziamento cultural que ocorre com muitos artefatos e manifestações 
culturais, estéticas e filosofias não hegemônicas. O blues nasce em um 
contexto negro norte-americano de segregação e pós-escravidão, onde 
a comunidade negra se encontrava em vulnerabilidade econômica e 
social. Os fatores históricos segregacionistas impulsionaram, em meio 
a sincretismos, o nascimento do blues. Na mente dos brancos norte-
americanos se passava o seguinte questionamento: como algo bom 
poderia surgir de pessoas negras? O sistema logo deu um jeito de 
ofuscar os talentosos músicos negros, iniciando não só um processo 
de branqueamento, mas também de esvaziamento cultural. 

A novidade da década de 1950 foi que os jovens de classe alta e 
média, pelo menos no mundo anglo-saxônico, que cada vez mais 
dava a tônica global, começaram a aceita a música, as roupas 
e até a linguagem das classes baixas urbanas, ou que tomavam 
por tais como modelo. O rock foi o exemplo mais espantoso. Em 
meados da década de 1950, subitamente irrompeu do gueto de 
catálogos de “Raça” ou “Rhythm and Blues” das gravadoras 
americanas, dirigidos aos negros pobres dos EUA, para tornar-
se o idioma universal dos jovens, e notadamente dos jovens 
brancos (HOBSBAWM, 1999, p.324).

A retirada de significado e sentido ocorre pelo processo de 
branqueamento da cultura musical negra que tem sua história arraigada 
nas experiências de sofrimento e canções com alusão a esperança. O 
sistema evoca um ideal de branqueamento que torna o indesejável 
desejável para os negros. Conforme Silva Júnior e Vasconcelos (2005, 
p. 89) o branqueamento é um “conceito antropológico que afirma 
existir em nossa sociedade uma tendência a tomarmos a cultura e as 
características brancas (caucasoides) como padrão de excelência”. A 
literatura do rap passa por reinvenções e adaptações constantes com 
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o intuito de manter a sua história e memória vivas, ou seja, não se curva 
ao ideal de branqueamento e refuta apropriações culturais.

O rap sempre discorreu sobre etnicidade de forma transversal 
em seu escopo e, Baco, não faz diferente. Por isso ele é “o preto mais 
odiado que você vai ver” (BLUES, 2018, Faixa 05). O preto que não se 
cala e expõe o sistema; que mantem suas raízes e não as nega; que 
perde a vida, mas não o ideal.

Eu não abaixo a cabeça, não vou te obedecer
Ser preto de estimação não, eu prefiro morrer
Sinhozinho eu troco soco nunca fui de correr
Feche os olhos eu vi deus nascer
Eu me vi nascer, eu te vi nascer
Tão livre que nem a polícia pode me prender
Suas palavras não vão me ofender (BLUES, 2018, Faixa 05).

De forma explicita visa evidenciar a luta cotidiana para romper 
com estigmas e preconceitos e, simultaneamente, dignificar a sua 
identidade como negro: “eles querem um preto com arma pra cima/ 
num clipe na favela gritando cocaína/ querem que nossa pele seja a 
pele do crime/ que Pantera Negra só seja um filme/ eu sou a porra 
do Mississipi em chama/ eles têm medo pra caralho de um próximo 
Obama” (BLUES, 2018, Faixa 01).

Segundo Meinerz e Pereira (2018, p. 161) “A branquitude é 
uma construção histórica capaz de produzir privilégios sistemáticos 
e socialmente normalizados”. O rap (se) questiona constantemente: 
porque existem poucos intelectuais negros assumindo cátedra no 
Brasil? Porque não há tantos negros em posição de chefia? Porque 
num país onde a população negra é de 54% menos de 15% se 
encontram nas universidades? Porque entre a população carcerária 
os negros representam 2/3? Porque os índices de homicídios de 
jovens negros são tão altos? Esses e outros questionamentos 
de mesmo teor são de extrema relevância para uma melhor 
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compreensão do racismo e da estigmatização de negros periféricos 
no Brasil. Com isso, o rap, problematiza e busca possíveis soluções 
para superação da branquitude.

A faixa 08, “Preto e prata”, de tom agressivo, joga com a 
onomatopeia de tiro de arma de fogo “tatata tatata” e expõe a relação de 
preço entre ouro e prata, sendo o primeiro mais caro e se referenciado 
aos brancos, enquanto a prata, a mais barata no mercado, é o negro. 
Ambas possuem valor, mas o ouro tem mais valor.

Nós vive pela prata tatata tatata
Nós mata pela prata tatata tatata
Protegemos a prata tatata tatata
Nós negros somos prata tatata tatata 
Dois quadro samo na parede
Bebendo tudo esse preto tem sede
Linhas caras
Rimas
De alfaiataria fina
Eu só me curvo pra chupar minha mina
Autoestima pra cima, meu cabelo pra cima
Olha bem pro meu olho e me diz quem domina
Eu tô cheio de ódio e você nem imagina
Eu tô cheio de ódio e você nem imagina
Eles querem que eu mate e morra pelo ouro
Querem que eu mate e morra por mulheres brancas
Querem que eu mate e morra pelo meu ego
Mas, irmão, só mato e morro pela minha banca
Eu não acredito no seu Deus branco
Eu acredito em Exú do Blues, eu acredito em Baco
Querer o ouro só me fez mais fraco
O rap game é cocaína branca, vicia e nos mata
Virei imortal ao aceitar, minha pele é prata
Virei imortal ao aceitar, minha pele e prata (BLUES, 2018).

Essa música reflete a realidade da sociedade contemporânea 
brasileira em relação a etnicidade. Os negros precisam se esforçar 
muito mais que os brancos para conquistar algo. Por isso, a busca 
pelo desmantelamento da branquitude é urgente. Acreditamos que o 
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gênero musical rap e a cultura Hip-Hop, objetos de pesquisa que temos 
nos debruçados nos últimos anos, podem auxiliar no processo de 
empoderamento do povo negro e no desmantelamento da hegemonia 
étnica branca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O álbum “Bluesman” possui diversas facetas que possibilitam 
inúmeras interlocuções. A sintonia entre locutor (rapper) e interlocutor 
(consumidor) perpassa os fones de ouvidos conectados na música em 
contraste com a realidade narrada e vivida. Os rappers não possuem 
estudos sistematizados e apenas buscam condições melhores para 
aqueles que partilham dos mesmos anseios e sonhos e reparação 
histórica e equidade social e racial para as pessoas negras e periféricas.

O espaço de articulação do saber ético-político do rap é a 
informalidade. O palco e o microfone são seus principais meios de 
comunicação. A articulação entre os saberes e os espaços de fala 
são fundamentais para atingir um maior número de pessoas. O 
objetivo, de fato, é empoderar o ouvinte. O rap, potencialmente, age 
de forma pedagógica nesse processo de empoderamento, por meio 
do processo de conscientização, que ocorre no limiar da sintonia entre 
rapper-ouvinte-mensagem e, dessa forma, combate a hegemonia. 
Acreditamos que amplificar a voz ad literatura marginal, como se 
enquadra o gênero musical rap, é de suma importância por inúmeros 
motivos, dentre eles o espaço de destaque ocupado por um negro 
enquanto representação e a forma que a pedagogia do rap opera 
auxiliando na superação da branquitude.
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