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Anualmente, o Congresso Mundial de Educação integra o Programa Educação 
do Sesc RJ com o compromisso de fomentar reflexões em torno dos temas e 
das práticas que compõem uma educação emancipatória. 

Nessa perspectiva inclusiva que acolhe toda a diversidade de indivíduos, 
identidades, espaços e contextos sociais, o Congresso tem propiciado a cons-
trução de uma rede internacional que envolve universidades, pesquisadores e 
estudiosos, estudantes e professores da educação e de áreas afins, além das 
parcerias com relevantes instituições sociais. 

A terceira edição do Congresso Mundial de Educação Sesc Rio, realizada nos 
dias 26, 27 e 28 outubro das 09:00 às 17:00, no formato híbrido – presencial e 
virtual –, além de fortalecer as ações do Programa Educação do Sesc RJ, asse-
gurou e consolidou o papel da Instituição Sesc ao pensar diferentes territórios 
como espaços educadores, tendo como princípio uma visão humanística e in-
tegral do desenvolvimento humano. 

O aforismo “Eu sou porque nós somos”, da filosofia africana do Ubuntu, foi o 
tema escolhido para esta edição. O axioma parte do princípio de que o modo 
de vida Ubuntu é intrínseco a todo ser humano e, então, afirma que a humani-
dade de um ser é construída e adquirida pelo reconhecimento da humanidade 
do outro. Outra questão imbricada à filosofia de vida expressa em Ubuntu é o 
entendimento de que o ser humano se constrói na vida comunitária. Assim, a 
partir da vida em sociedade, o ser humano expande suas potencialidades. 

O conceito de Ubuntu tem sido estudado em várias áreas do conhecimento 
nas últimas décadas, pois está inserido no contexto de pacificação do final da 
política do Apartheid, no resgate à humanização, uma vez que são mantidas as 
características da cultura africana de reciprocidade, respeito e reconhecimento 
do outro, além da importância da união e do bem-estar comunitário. Escolher 
a expressão Ubuntu para basear o 3o Congresso Mundial de Educação do Sesc Rio, 
especialmente neste momento de exacerbação da realidade histórica de into-
lerância, discriminação racial e exclusão social do Brasil, compreende refletir 
sobre a importância das relações interpessoais e comunitárias envoltas por 
respeito mútuo e generosidade, sobre interdependência, interconexão e pos-
sibilidades de e para uma educação humanizadora.

O Congresso apresentou atividades diversas como palestras, minicursos, de-
bates, sessão de diálogos, exposições e lançamento de livros. Pesquisadores 
mundialmente reconhecidos como Patrica Hill Colins, Alfonso Torres Carrillo e 
Emilia Afonso Nhalevilo participaram desta edição.

Apresentação
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 Para além dos três dias, foi feito um grande movimento de formação, de-
bates e celebração com ações pré e pós-congresso. Para o pré-congresso, tive-
mos um minicurso no dia 24 de outubro, no Sesc Niterói. Esse diálogo foi fun-
damental para uma escuta mais próxima e um debate mais amplo com todos 
que participam de maneira ativa na Educação. Já a publicação deste e-book 
marca o movimento do pós-congresso, reunindo diversos artigos de educado-
res e pesquisadores do Brasil e do mundo. 

A apresentação dos trabalhos foi realizada a partir de três eixos conceituais: 
Ciências e Humanidades; Artes, Humanidades e Tecnologias; Pensamento, 
Direitos e Sociedade.  

Ciências e Humanidades: 
Convidamos educadoras/es, pesquisadoras/es e estudantes para 

compartilharem práticas inovadoras, conhecimentos produzidos, tecnologias 
criadas, propostas educacionais e todas produções e processos de pesquisas 
nas áreas de ciências naturais, exatas e suas relações com a educação, 
sociedade e cultura.

Artes, Humanidades e Tecnologias:  
A perspectiva é pensar nos processos educativos e de pesquisa das subjeti-

vidades, saberes, espaços e tempos, expressos por meio das linguagens da arte 
e da tecnologia: música, artes visuais, audiovisual, artes cênicas, arquitetura 
e urbanismo, literatura, fotografia, arte digital e suas narrativas interativas e 
imersivas.  

Pensamento, Direitos e Sociedade: 
Estudos, pesquisas e processos históricos e sociais que contemplem re-

flexões e propostas de combate ao racismo, à intolerância religiosa, à homo-
fobia, ao capacitismo, e também o compromisso com a inclusão social, com a 
pluralidade, diversidade, à ancestralidade, à memória, às relações (inter)gera-
cionais, à interseccionalidade.
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Programação

Dia 26/10

09:30 Abertura

09:30 Bordadeiras no Hall: 
Bordação — Ubuntu entre linhas e pontos  

10:00 Mesa de Diálogos 1: 

Interseccionalidade e formas de opressão: a práxis interseccional
Palestrante: Patricia Hill Collins (EUA)
Mediação: Maria Teresa Esteban (UFF)

Link: https://youtu.be/iZrkzzta9u0

13:30-15:30 Sessão de Diálogos (Presencial e Zoom)

Valores civilizatórios afro-brasileiros: o giro epistêmico na luta antirracista
Gisele Rose da Silva – SEEDUC/RJ 

Brasil E Portugal, sem fronteiras? Experiência de uma Prática Dialógica De(s)
colonial Online em Educação
Eliacir Neves França, Marta Lucia Croce, Rovênia Amorim Borges – Universidade 
de Londrina, Universidade de Maringá 

Lélia Gonzalez, Paulo Freire e a Interseccionalidade
Andréa Cavalcanti de Mendonça – UFRRJ 

Quem somos? Os conflitos gerados na escola pela diversidade sexual
Maria Dalva de Souza Figueiredo, Maria Abreu da Silva Oliveira Lima, 
Suzana Ramos Vieira Francini – UniCarioca, SME/RJ 

Feminismo e arte: vias para o combate ao sexismo e a promoção da diversidade 
na educação básica
Jackeline Análio, Keila Tamires Silva de Assis – UniRio

Racismo religioso: o terreiro como espaço ancestral feminino
Luziara Novaes, Maria Gabriella de Castro – SME/RJ, IFRJ 
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Escape Room: João Cândido e os Direitos Humanos
Angelo José Alves – UFRJ, COFEEI/SEEDUC/RJ 

Os diálogos docentes dos povos Bantu e as suas afroperspectivas nos ensinos de 
filosofias no chão da escola: currículo (s), práticas e aprendizagens
Wudson Guilherme de Oliveira - UFRRJ 

Encontros de mobilização do movimento negro: construindo a unidade na diversidade 
e na luta
Amauri Mendes Pereira, Jane Quintino Pinto, Rosi Marina Rezende – UFRRJ 

Evasão escolar de adolescentes femininas nos anos finais do ensino fundamental
Fabiana Pinho de Oliveira Alves – Celso Lisboa/RJ 

16:00 Mesa de Diálogos 2: 

Relações étnico-raciais – por uma educação antirracista – igualdade 
e diversidade na educação
Palestrantes: Nilma Lino Gomes (UFMG) / 
                      Roberto Borges (CEFET RJ)
Mediação: Adriano Silva da Rocha (Sesc RJ)

Link: https://youtu.be/lbMc6vziexc

17:30 Lançamento da Revista Humanos e lançamento de livros
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Dia 27/10

09:00 Minicursos (Programação fechada para inscritos)

Almanaque Histórico Paulo Freire – Educar para transformar
Renato Pontes (PUC Rio)

Avaliação escolar: quando o desempenho individual não basta
Maria Teresa Esteban

Esperançar com a aprendizagem freiriana em Moçambique
Professoras: Izélquia Rafael e Cristésia Horácio Nhavoto 

Cartas Pedagógicas
Professoras: Isabela Camini e Fernanda dos Santos Paulo 

13:30-15:30 Sessão de Diálogos (Presencial e Zoom)

O despertar das consciências: experiências no debate étnico-racial e antirracista em 
projetos de educação não formal
Adriano Silva da Rocha, Bernardo de La Vega Vinolo — Sesc RJ 

Elaboração da Proposta Pedagógica da EJA: um processo coletivo
Rosa Helena do Nascimento, Ana Lucélia Silva Dias — Sesc Departamento Nacional 

Educação de Jovens e Adultos: Mulheres do ler e do escrever contando outras 
histórias na Educação Básica
Veronica Cunha, Roberta Renoir Fumero — UFRRJ, FAETEC 

Percepções sobre a EJA, capital cultural e o sistema de reprodução a partir de Bourdieu
Isabel Cristina de Aguiar Orquiz, Vívian Raquel dos Santos Lima — UFPI

Infâncias em comunidade
Anna Theotonia Simão, Claudia Tona — Faculdade Censupeg 

A visita do robô L.I.NEU na turma do 1º ano do ensino fundamental da Escola Sesc 
– Macaíba/RN
Josefa Lucila Felix Moreira – Sesc RN

Animais de rua: estudos, reflexões e ações solidárias
Gabriela Dantas de Farias Mota Medeiros — Sesc RN

Retorno pós-pandemia: desemparedando a sala de referência
Francisca Wandresa Bruno Nunes, Jessica Maia Soares Rodrigues, Mariana Brito dos 
Santos — Sesc RJ
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A importância de trabalhar projetos de vida com estudantes do Ensino Médio
Adriana Antunes, Gisele Baptista, Mara Flôres — Escola Sesc de Ensino Médio

Programa de monitoria voluntária na faculdade SENAC RJ: potencializando as 
aprendizagens colaborativas
Leila David — Senac RJ 

Astrocampos
Taís Fernanda Oliveira Ribeiro, Amanda Pereira de Souza, Késia de Oliveira 
Barbosa — Sesc RJ 

Dos Espaços para o Ciberespaço: Atuação e desafios dos Espaços de Tecnologias 
e Artes do Sesc São Paulo na pandemia
Sergio Segal Cardoso da Silva — PUC-SP em parceria com o Sesc SP 

A visão da educação transformadora por Kant
Thiago Rodrigues Gonçalves – ISERJ/FAETEC-RJ e UNIG 

AFRICANIFREIRE-SE! O inédito-viável no cotidiano escolar periférico
Danielle Barroso Caldas, Giselle da Silva Santos – SME Duque de Caxias/Colégio 
Pedro II, SME RJ /CAP-UERJ (PPGEB) 

Educação permanente em saúde para farmacêuticos da atenção primária em 
saúde do município de Niterói
Isabela Ramos Silvério, Monique Araújo de Brito, Benedito Carlos Cordeiro – UFF

África em quadrinhos
Elbert de Oliveira Agostinho — CEFET-RJ 

Uso de jogos e aplicativos nas aulas de Espanhol
Ana Lúcia Costa Ferreira — Faculdade Ibra 

Afetividade, negritude e cinema negro contemporâneo: um diálogo com a lei 
nº 10.639/03
Bruno Gonçalo Penedo Souza — UERJ 

Paredes falam – o fazer a muitas mãos
Alessandra Lima, Aline Costa dos Santos, Bianca Macedo de Oliveira — Sesc RJ 

Retratos da inclusão – projetos instituintes e inclusão social
Bianca Evangelista Santos, Márcia Rocha Peres Silva, Simone de Abreu Duarte 
Kluser de Jesus - Escola Municipal Alberto Francisco Torres

O vírus que transformou educação
Leila da Silva Azevedo dos Reis — Prefeitura de Nova Iguaçu
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Atividades interdisciplinares: uma visão discente
Elisangela Silva Heringer — Sesc NF 

Sala SESI Matemática: a perspectivava do Ensino Híbrido e as Tendências em 
Educação Matemática
Charles Oliveira Magalhães — Universidade Católica de Petrópolis 

Diários de aulas: uma potência artística para as aulas de Língua e Literatura
Luciana da Costa Quintal — SEEDUC/RJ

Oficinas Master Class 50+: bilinguismo para pessoas idosas como estratégia de 
estímulo cognitivo e inclusão
Raphaela Isadora Assunção Fernandes Neves, Renata Alexandre da Silva, Márcia 
Pires Muniz – Sesc RJ Duque de Caxias, Sesc RJ Niterói

...E todos passaram pela escola: Uma breve reflexão sobre a construção das 
diferenças de Pierre Bourdieu a Paulo Freire
Fernanda Cardoso de Menezes Bahia – Instituto Geremário Dantas, SME/RJ

Grupo interdisciplinar de desenvolvimento acadêmico e cultural no CEFET-RJ, 
Campus Maracanã: experiências e principais desafios para o cenário educacional 
brasileiro contemporâneo
Cristiana Rosa Valença, Renato Lanna Fernandez, Vanessa de Oliveira Brunow 
– CEFET Celso Suckow da Fonseca 

Alunos surdos na educação básica: em busca da motivação escolar
Vanessa de Andrade Esteves Figueiredo – SEEDUC/RJ 

Sesc RJ + esporte: possibilidades de inclusão social através do esporte
Vitor Lupi Monteiro Garcia, Michele Cristina Cavallini Bezerra, André Luís Alves 
Pereira – Sesc RJ 

16:00 Mesa de Diálogos 3: 

Educação, cultura e desenvolvimento em perspectiva latino-amer-
icana – do conhecimento local ao conhecimento universal
Palestrantes: Alfonso Torres Carrillo (Colômbia) /
                    Almerindo Janela (Portugal)
Mediação: Noelia Rodrigues Pereira Rego (CEPL)

Link: https://youtu.be/_BzkUyWSBiU

17:30 Lançamento de livros
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Dia 28/10

9:00 Mesa de Diálogos 4: 

“Eu sou porque nós somos”: Relações entre universidade, escola, 
formação de professoras/es e sociedade
Palestrante: Emilia Afonso Nhalevilo (Moçambique)
Mediação: Cecília Goulart (UFF)

Link: https://youtu.be/yV8rSCQGGYk

13:30-15:30 Sessão de Diálogos (Presencial e Zoom)

Inquietações e reflexões sobre uma educação antirracista: um olhar a partir da 
experiência docente na Educação infantil da escola Sesc Niterói
Débora Cristina Rocha da Silva, Juliana Nascimento de Medeiros Mota, Vanessa 
Cardoso Sodré — Sesc RJ 

Fui sorteado, e agora? Acesso e permanência na Educação Infantil do Colégio 
Universitário Geraldo Reis 
Manuela Vieira Maiatto Dias, Isabela Pereira Lopes, Cláudia Vianna de Melo — 
Coluni/UFF 

Colônia de férias: uma proposta educativa
Aline Aparecida Serra Maia Reis, Carlos Eduardo Lima Monteiro, Ravini de Sousa 
Sodré — Sesc RJ 

Os emaranhados dos caracóis amarelos: os cabelos para o Grupo Amarelo da 
Educação Infantil do Coluni/UFF
Mariana Pinheiro Silveira Rosa, Cláudia Vianna de Melo — Coluni/UFF 

Caminhos formativos: vivências tecidas de afetividade no atendimento 
especializado
Jenniffer Carvalho Araújo, Stéfany Bicalho Fernandes, Jefferson da Paixão 
Martins — Coluni/UFF 

Estratégias metodológicas para inclusão nas aulas de Educação Física em 
crianças com autismo
Carlos Eduardo Lima Monteiro, Ravini de Sousa Sodré, José Vinicius Alves 
Ferreira — Sesc RJ 

Relações entre o fazer pedagógico e o processo de inclusão pelas próprias 
crianças na Educação Infantil do Coluni/UFF
Alane de Sousa Ferreira, Ana Caroline Santana da Cruz, Gabriela Giovana de 
Sousa Ribeiro — Coluni/UFF 
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Educação Infantil e vivência das infâncias no pós-pandemia: Reflexões a partir 
de observações e registros
Adriene Conceição Rosa de Souza, Thaís Ferreira de Souza — Coluni/UFF 

Desafios da coordenação pedagógica no pós-pandemia em uma escola de 
horário integral
Fernanda Farias de Freitas, Simone Xavier de Lima, Vivian de Oliveira Quandt — 
Escola Sesc de Ensino Médio 

De onde veio o quiabo? Reflexões sobre educação, quilombos e ancestralidade
Maria Priscila dos Santos de Jesus, Yayenca Yllas — UERJ, SME/RJ, UFRJ 

Repensando o consumo e o desperdício na Escola Municipal Pedro Ernesto
Yayenca Yllas, Gabriella Gomes, Elizabeth Mendes Pereira – UFRJ, SME/RJ 

O brincar e a arte: o lúdico no ensino da arte na educação infantil. Analisando 
aspectos de um estágio docente em construção
Ana Paula Vieira de Sousa – UFRJ 

Roda de conversa: a Educação Infantil educando a escola
Cleide S. Chaves, Isadora Dias Lopes - Coluni/UFF 

Educação das infâncias em período integral: A gente, o tempo e o espaço no 
cotidiano da escola
Claudia Tona de Oliveira, Anne Gladys Guerreiro Rangel Ribas – Sesc RJ 

Cadê a uva? Comunicação e vivências nos programas de educação Sesc+ infância 
e Arte, Ciência e Tecnologia
David de Brito Moreno, Clara Rocha Williman – Sesc RJ 

O Tapete Mágico: um encontro entre saberes e inspirações
Danuza Ng Canabarro Rodrigues, Patrícia Rocha Cassimiro – Sesc RJ 

Ateliê Casa das Sementes: Morada de vivências
Aline de Mesquita Martins, Patrícia Rocha Cassimiro, Selma Cristina Souza de 
Amorim – Sesc RJ 

O que eu vejo da minha janela? Minha casa é maior que o mundo
Fabiana Ribeiro – PPGEDU/ UFRGS

Trajetória de mulheres negras: traduções transatlânticas entre mares e marés
Aline Regina Cardozo de Brito – SEEDUC/ SME-RJ 
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A Educação como direito: do Ensino Médio ao Ensino Superior
Rejane Maria de Almeida Amorim – UFRJ

Estudo de caso da inclusão de pessoas com deficiências aos cursos superiores 
em Educação Física das universidades do Rio de Janeiro: desconstrução do 
capacitismo ou ilusão da mudança?
Jonas Henrique Almeida da Silva – Sesc RJ São João de Meriti, Rede pública 
estadual e do município do Rio de Janeiro 

Escreve, partilha e problematiza: registros docentes e formação da professora 
das infâncias
Ana Cristina Corrêa Fernandes, Andréa Relva da Fonte G. Endlich, Adriana 
Santos da Mata – Coluni/UFF, ProPEd/UERJ 

Educação Popular como transformação social para erradicar as violências contra 
o gênero feminino
Ana Paula da Silva da Costa, Rosangela Malachias, Margarete Gaspar de Almeida 
– UFRRJ, CECIERJ, UERJ, SME/SP 

Trajetórias de sobrevivência de mulheres negras vítimas de violência
Thayná Trindade, Juliana de Araújo Gallo – UERJ 

Educação de Jovens e Adultos: a efetivação de uma modalidade de ensino e a 
valorização afro-brasileira
Vivian Raquel dos Santos Lima, Isabel Cristina de Aguiar Orquiz – UFPI

Cinema falado: o uso da cinematografia como fonte no processo de formação 
docente e sua aplicabilidade nas práticas pedagógicas
Monica Ferreira de Farias, Taynara Pessanha França – UERJ 

Conferência das infâncias: brincar é viver!
Amanda da Paixão Montenegro, Rafaela Bazilio da Silva Domingos, Cristina 
Maria Trindade Brit – Sesc RJ 

A partilha de saberes entre professores em formação: uma experiência de 
tornar-se professor na e da Educação Infantil
Simone Berle, Flávia Ferreira de Castilho, Roberta Flores – Coluni/UFF

Vivências e SESC+ Infância: mediação do ensino para infâncias na formação de 
professores através das crianças que brincam e ensinam
Daiana Pereira das Chagas, Ana Paula Medina de Oliveira Cunha – Sesc RJ 

Distantes e tão perto: A sala de referência do SESC+ Infância como espaço de 
interações
Rafael Coutinho Neri – Sesc RJ
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O cuidar, educar e brincar no pós-pandemia
Rebeca de Castro – Sesc RJ Niterói 

Infância na Universidade: pesquisa com crianças no âmbito do Pibiquinho no 
Colégio Universitário Geraldo Reis
Isabela Pereira Lopes, Adrianne Ogêda Guedes, Juliana Nascimento de Medeiros 
Mota – Coluni/UFF, Unirio, Sesc Rio 

16:00 Mesa de Diálogos 5: 

“Eu sou porque nós somos”: cosmologias indígenas e afrobrasileiras 
e o contexto contemporâneo da educação brasileira
Palestrantes: Kaká Werá Jecupé (Instituto Arapoty) e 
                     Tiganá Santana (UFBA)
Mediação: Lídia Oliveira (UFF)

Link: https://youtu.be/L8hkJBsDH84

17:30 Lançamento de livros

17:30 Encerramento
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Palestrantes

Mesa de diálogos 1: 
Interseccionalidade e formas de opressão: a práxis interseccional

Dia 26/10 – 10:00

É uma ilustre professora universitária. Professora emérita 
na Universidade de Maryland em College Park e, na Charles 
Phelps Taft, professora emérita de Estudos Afro-America-
nos na Universidade de Cincinnati. Patricia escreveu dez 
livros, incluindo Pensamento feminista Negro: Conhecimen-
to, Consciência e a Política do Empoderamento (1990, 2000, 
2022); Política Sexual Negra: Afro-Americanos, Gênero, e o 
Novo Racismo (2004); Fighting Words: Black women and 
the Search for Justice (1998); From Black Power to Hip Hop: 
Racism, Nacionalism and Feminism (2005); Interseccionali-
dade (2016; 2020, coautorado por Sirma Bilge); Interseccio-
nalidade como Teoria Social Crítica (2019), todos traduzidos 
para o Português, com várias obras também traduzidas 
para o Alemão, Italiano, Coreano, Romenio, Francês, Es-
panhol e Turco.
Há 30 anos, sua antologia literária Raça, Classe e Gênero: 
Intersecções e Desigualdades, 10a edição (2020), editada 
por Margaret Andersen, tem sido amplamente utilizada em 
mais de 200 faculdades e universidades.
A professora Collins lecionou em várias instituições, ocupou 
cargos editoriais em revistas profissionais, lecionou ampla-
mente nos Estados Unidos e internacionalmente, atuou em 
muitas funções em organizações profissionais e também 
atuou como consultora para organizações comunitárias. 
Em 2008, ela se tornou a 100ª presidente da Associação 
Americana de Sociologia, a primeira mulher afro-americana 
eleita para este cargo nos 104 anos de história da organiza-
ção. Em 2022, ela foi eleita membro da Academia Ameri-
cana de Artes e Ciências, uma das mais antigas sociedades 
eruditas dos Estados Unidos.

Patricia Hill Collins 
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É professora titular emérita da UFMG. Mestra em Edu-
cação (FAE/UFMG), Doutora em Educação Antropologia 
Social (USP), pós doutora em Sociologia (Universidade de 
Coimbra) e em Educação (UFSCAR). Professora do Pro-
grama de Pós-graduação em Educação Conhecimento e 
Inclusão Social (FAE/UFMG). Bolsista de produtividade 
científica do CNPQ. Coordenadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre Relações Étnico-raciais e Ações Afir-
mativas (NERA/CNPQ). Foi reitora pro-tempore da Uni-
versidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
brasileira (UNILAB). Ministra da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR, 2015-2016) e do 
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Hu-
manos (MMIRDH, 2015-2016).

Nilma Lino Gomes 

Dia 26/10 – 16:00

Mesa de diálogos 2: 
Relações étnico-raciais – por uma educação antirracista – igualdade e 
diversidade na educação

É Professor Titular do Departamento de Línguas Es-
trangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais 
(LEANI) e do Programa de Pós-Graduação em Relações 
Étnico-Raciais (PPRER), do CEFET/RJ. É pós-doutorado 
em Comunicação (ECO/UFRJ), doutor em Estudos da Lin-
guagem (UFF), mestre em Língua Portuguesa (UERJ); es-
pecialista em Língua Portuguesa (UFRJ) e graduado em 
Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas (FAHUPE). 
É Diretor de Áreas Acadêmicas da Associação Internacio-
nal de Investigadores e Investigadoras Negros e Negras 
da América Latina e do Caribe (AINALC) e o criador do 
Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais 
e da Lato Sensu Educação para as Relações Étnico-raiais 
do CEFET/RJ.

Roberto Borges 
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Dia 27/10 – 16:00

Mesa de diálogos 3: 
Educação, cultura e desenvolvimento em perspectiva latino-americana 
– do conhecimento local ao conhecimento universal

Palestrantes

É pesquisador social e especialista em educação popular 
colombiana. Doutor em Estudos Latino-Americanos pela 
Universidade Nacional Autônoma do México e Mestre em 
História pela Universidade Pedagógica Nacional. Profes-
sor emérito da Universidade Pedagógica Nacional. Pes-
quisador e autor de livros, com publicações sobre edu-
cação popular, pesquisa colaborativa e sistematização, 
organizações e movimentos sociais.

Alfonso Torres Carrillo

É Sociólogo, Doutor em Sociologia da Educação e Pro-
fessor Associado (aposentado) da Universidade do Minho 
(Portugal). Nesta instituição pública de ensino superior 
lecionou mais de três décadas e integrou vários órgãos 
científico-pedagógicos e de gestão. Fez pós-doutora-
mento no Departamento de Sociologia da Universidade 
Autónoma de Barcelona e é membro de associações 
científicas e conselhos editoriais de prestigiadas revistas 
acadêmicas, nacionais e estrangeiras. Orientou dezenas 
de teses de doutoramento e estágios científicos avan-
çados de pós-doutoramento. Foi professor visitante em 
várias universidades (Brasil, Cabo Verde e Espanha), e 
Visiting Academic no Instituto de Educação da Universi-
dade de Londres. Publicou mais de uma centena de tra-
balhos científicos (ORCID 0000-0001-9879-5814), tendo 
recebido, em 1999, o Prémio Rui Grácio patrocinado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. Foi membro do Conselho 
Científico para a Avaliação de Professores, Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e mem-
bro do Conselho Nacional de Educação. Atualmente é 
Membro Colaborador do Centro de Investigação em Edu-
cação da Universidade do Minho (CIEd-UM).

Almerindo Janela Afonso
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Dia 28/10 – 9:00

Mesa de diálogos 4: 
“Eu sou porque nós somos”: Relações entre universidade, escola, 
formação de professoras/es e sociedade

Iniciou a sua carreira como professora do ensino se-
cundário de Ciências em 1987 e passou a lecionar no 
ensino superior em 1995. Foi presidente da Associação 
Moçambicana para a Investigação em Educação de Ciên-
cias, Matemática e Tecnologia, presidente da Associação 
Africana para os Estudos do Sistema de Conhecimento 
Indígena (AASIKS). É membro do conselho de editores 
da revista Cultural Studies in Science Education.
Emilia possui diversas publicações na área de Educação 
de Ciências e de Inclusão do conhecimento Indígena 
na escola. Fez pós-doutorado na University of Western 
Cape, África do Sul e fez sabáticas como bolsista Ful-
bright na New York University, EUA. Ela foi considerada 
em 2021 uma das 100 pessoas mais influentes na África 
Lusófona pelos África Shapers. Emília é doutorada pela 
Curtin University of Technology, Austrália. Ela é Reitora 
da Universidade Púnguè em Moçambique, a primeira 
mulher a ocupar este cargo em Universidades públicas 
Moçambicanas. Suas principais áreas de interesse de 
pesquisa são Educação em Ciências, conhecimento In-
dígena e sua inclusão no ensino e metodologias de pes-
quisa inovadoras.

Emilia Afonso Nhalevilo 
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Palestrantes

Dia 28/10 – 16:00

Mesa de diálogos 5: 
“Eu sou porque nós somos”: cosmologias indígenas e afro-brasileiras e 
o contexto contemporâneo da educação brasileira.

É escritor, ambientalista, conferencista indígena brasi-
leiro do povo tapuia e fundador do Instituto Arapoty. Em-
preendedor social da rede Ashoka de Empreendedores 
Sociais e conselheiro da Bovespa Social & Ambiental. Le-
ciona, desde 1998, na Universidade Holística Internacio-
nal da Paz (Unipaz) e na Fundação Peirópolis.

Kaká Werá Jecupé 

É artista, tradutor, pesquisador e, também, professor da 
Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Humani-
dades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC) e no 
Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO). Graduou-se 
em Filosofia pela mesma universidade e doutorou-se 
em Letras pela Universidade de São Paulo, onde é tam-
bém professor, no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB). 
Com reconhecimento internacional, Tiganá Santana foi o 
primeiro compositor, no Brasil, a apresentar, como com-
positor e intérprete, um álbum com canções em línguas 
africanas. Possui vários trabalhos artísticos e textos pu-
blicados, bem como uma reconhecida pesquisa, no Brasil, 
em torno de pensares bantu-africanos. Teve, no ano de 
2020, sua tese de doutorado  premiada como melhor tese 
pela ANPOLL (Associação Nacional de Pós graduação e 
Pesquisa em Letras e Linguística).

Tiganá Santana 
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Minicursos

Biblioterapia e dança circular de mãos dadas com a educação do sensível

Será criado tempo-espaço para provar dimensões sensíveis da dança circular, da músi-
ca e da literatura com vocação terapêutica. De mãos dadas na roda, em suspensão 
dos pesos do mundo, vamos ativar a poética dos sentidos e discutir outras lógicas e 
percursos na educação, em fomento do respiro, do diálogo, da inteireza, da ampliação 
de repertório cultural e da saúde mental.

Público-alvo: 
estudantes, profissionais da educação, professores e pesquisadores de áreas afins.

Modalidade: presencial
Local: Teatro do Sesc Niterói
Data: 24/10/2022 (segunda-feira)
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 3h
Número de vagas: 30

Cristiana Seixas 
Psicóloga, biblioterapeuta, mestre 
em educação, focalizadora de danças 
circulares.

Dia 24/10
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Dia 27/10

Renato Pontes Costa
Licenciado em Filosofia, Mestre em Educação Brasileira 
(2001) e Doutor em Ciências Humanas – Educação (2018), 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Atualmente é professor do Departamento de Educação da 
PUC-Rio e Integra o GEPEJA – Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Educação de Jovens e Adultos, na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro/Instituto Multidisciplinar de Nova 
Iguaçu, sob a coordenação da Professora Sandra Regina 
Sales. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Educação de Jovens, Adultos, Educação Popular, Educação 
em Direitos Humanos e Produção de Materiais Didáticos.

Almanaque Histórico Paulo Freire – Educar para transformar

Estudo sobre Cartas na história e Cartas Pedagógicas de Paulo Freire. 
A atividade proposta se caracteriza como em evento da Rede Internacional Café com 
Paulo Freire. Será dinamizada em formato de oficina e terá como objetivo apresentar 
a figura de Paulo Freire, sua vida e obra. Para tanto utilizará o material “Almanaque 
Histórico – Paulo Freire Educar para transformar”, produzido pelo Projeto Memória, 
da Fundação Banco do Brasil. O referido material organiza a trajetória histórica de 
Paulo Freire em três momentos distintos, a saber: a) Paulo Freire – cidadão nor-
destino; b) Paulo Freire – cidadão do mundo, e c) Paulo Freire – cidadão brasileiro. 
Espera-se esse material possa se constituir como uma ferramenta de estímulo à lei-
tura para estudantes e educadores, abrindo, com isso, possibilidades diversas de uso 
em experiências educativas e, com isso, provocar uma aproximação ao pensamento 
freireano.

Público-alvo: 
estudantes, profissionais da educação, professores e pesquisadores de áreas afins.

Modalidade: presencial
Local: Teatro do Sesc Flamengo
Data: 27/10/2022 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 3h
Número de vagas: 30
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Maria Teresa Esteban do Valle 
Doutora em Filosofia e Ciências da Educação; Professora 
Titular na Faculdade de Educação da Universidade Federal 
Fluminense.

Dia 27/10

Avaliação escolar: quando o desempenho individual não basta

A avaliação escolar como processo coletivo. 
Relações entre silenciamento, invisibilidade e resultados escolares. 
Dimensões reflexiva e dialógica da avaliação no processo de aprendizagem e ensino. 
Deslocamentos entre desempenho individual e ações escolares. 
Avaliação como prática de investigação.

Público-alvo: 
estudantes, profissionais da educação, professores e pesquisadores de áreas afins.

Modalidade: presencial
Local: Teatro do Sesc Flamengo
Data: 27/10/2022 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 3h
Número de vagas: 30
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Izélquia Rafael 
Moçambicana, psicóloga educacional, facilitadora e 
pesquisadora da organização MUVA, uma incubadora e 
aceleradora social focada na elaboração de abordagens 
inovadoras para o empoderamento econômico da mu-
lher. Tem experiência em metodologias participativas 
com diferentes grupos em termos acadêmicos, situação 
socioeconômica e faixa etária.

Minicursos

Cristésia Horácio Nhavoto  
Moçambicana, facilitadora com experiência em formação 
de jovens em Habilidades Humanas (gênero, papéis so-
ciais, responsabilidade social e socialização) e emprega-
bilidade, especializada em facilitar formação e gestão de 
equipes jovens. Desde 2016 é parte da equipe de facilita-
ção dos processos educacionais na organização MUVA.

Esperançar com a aprendizagem freiriana em Moçambique

Mergulhar no significado da Metodologia Freiriana com “lentes de gênero” na forma-
ção de uma equipe com pensamento crítico, consciente do seu papel no mundo, com 
poder de trilhar o seu próprio caminho e apoiar a trajetória de meninos e meninas no 
seu percurso profissional no contexto cultural-socioeconômico em Moçambique. 
Neste minicurso, vamos debater abordagens reflexivas que resultam em profundas 
transformações individuais e coletivas para mudanças de atitudes e habilidades com 
objetivo de reduzir as barreiras de gênero que constrangem o acesso e autonomia 
econômica de jovens homens e mulheres.

Público-alvo: 
estudantes, profissionais da educação, professores e pesquisadores de áreas afins.

Modalidade: virtual (on-line)
Local: Link na plataforma
Data:27/10/2022 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 3h
Número de vagas: 20-25

Dia 27/10
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Fernanda dos Santos Paulo 
Pedagoga, mestre e doutora em Educação; CENSUPEG 
(professora de um componente curricular), Associação de 
Educadores Populares de Porto Alegre.

Isabela Camini 
Pedagoga, mestre e doutora pela UFRGS, Setor de 
Educação do MST.

Dia 27/10

Cartas Pedagógicas

Estudo sobre Cartas na história e Cartas Pedagógicas de Paulo Freire. 
O centenário do centenário Paulo Freire (2021) e a explosão de Cartas Pedagógicas. 
O movimento das Cartas Pedagógicas no Brasil. Características de uma Carta Pe-
dagógica e obras atuais sobre Cartas Pedagógicas.
Produção de Carta Pedagógica.

Público-alvo: 
estudantes, profissionais da educação, professores e pesquisadores de áreas afins.

Modalidade: virtual (on-line)
Local:  Link na plataforma
Data: 27/10/2022 (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 3h
Número de vagas: 30
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Os Coletivos Linhas da Gamboa e Bordados Militantes farão uma BordAção, 
no 3o Congresso Mundial de Educação — Sesc/RJ — 2022, intitulada: “Ubuntu 
entre linhas e pontos”, e convidam os participantes do congresso a bordarem 
frases e imagens que homenageiam Paulo Freire.

Esses coletivos são formados por mulheres, principalmente, que têm um 
compromisso inabalável com as questões sociais, a cultura, em todas suas ver-
tentes e a democracia. São mulheres que acreditam que quando bordam se 
tornam guardiãs de uma cultura, que é representada pelo bordado como arte, 
linguagem e uma forma de se expressar e ler o mundo.

Dessa forma, nada mais natural que a escolha de Paulo Freire, como mote 
da BordAção. Venham participar!

Bordação — Ubuntu entre linhas e pontos

Dia 26/10
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Ciências e Humanidades
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A importância de trabalhar projetos de vida 
com estudantes do Ensino Médio 

Adriana Antunes 
Escola Sesc de Ensino Médio

Gisele Baptista 
Escola Sesc de Ensino Médio

Mara Flôres  
Escola Sesc de Ensino Médio

A adolescência é um momento pessoal de construção de sentidos e conso-
lidação da identidade e de tomada de decisões. Por ser um período do desen-
volvimento marcado pela transição da vida adulta, Durau (2020) considerou 
que, nesta fase, observamos trajetórias marcadas pelo provisório, por acon-
tecimentos e conquistas reversíveis, caracterizados por um estado que ele 
denomina como “semidependência”. Para além da teoria do desenvolvimento 
humano, os pesquisadores Marcelino, Catão e Lima (2009, p. 546) afirmam que 
“adolescência não se configura em um período natural do desenvolvimento, 
mas em um momento significado e interpretado pelos sujeitos”.

A interpretação do adolescente frente a este período de transição pode ser 
um momento de crise. Segundo Silva e Soares (2001, p. 117), “os rituais ou 
ritos de passagem são situações marcadas por uma certa solenidade e ou [sic] 
formalidade e representam o transpor de uma barreira, ou seja, a passagem 
ou deslocamento de um estado ou ‘mundo’ para outro, mais profundo e 
amadurecido”. 

Proporcionar espaços seguros de reflexão sobre o futuro propicia ao adoles-
cente a ampliação do autoconhecimento e a assertividade de suas escolhas, e a 
escola tem um importante papel na formação de indivíduos e de cidadãos com 
responsabilidade social.  Segundo Lourau e Ardoino (1994, apud MARCELINO, 
CATÃO e LIMA, 2009, p. 546), a escola é considerada uma das dimensões da 
totalidade social em que os adolescentes constroem seus projetos de vida, 
podendo ser vista como instituição que reproduz e transforma o modelo social 
onde se insere e as relações sociais que nela se estabelecem.

No contexto educativo, o trabalho do Orientador Educacional pode estar 
comprometido com esses propósitos e aproximar a escola da vida, pois, ao 
integrar as práticas pedagógicas com as necessidades do estudante, está fa-
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vorecendo o fortalecimento de reflexões para a escolha profissional. Como 
observado por Bohoslavsky (2003), as escolhas não remetem ao “o que fazer”, 
mas principalmente a um “quem ser”. 

A importância do Orientador Educacional que promova um espaço para o 
jovem olhar para si é um ponto de partida para a construção do seu projeto 
de vida, pois não podemos perder de vista que os espaços coletivos promovem 
reconhecimento e construção de subjetividades. Neste contexto, os programas 
que atendem ao Projeto de Vida promovem o desenvolvimento de competências 
para o futuro, conforme preconiza a Base Nacional Curricular Comum (BNCC):

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender 
como relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 
com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
(BRASIL, 2018)

As dimensões que compõem o Projeto de Vida proporcionam aos adoles-
centes a reflexão sobre suas necessidades, seu futuro e sua história, observando 
sua condição no presente e ampliando o seu horizonte para o futuro e o mundo 
do trabalho. Segundo Araújo, Arantes e Pinheiro (2020, p. 9), “projetos de vida 
são como uma bússola que orienta os indivíduos durante seu desenvolvimento 
integral na busca de um sentido de vida”. O pesquisador Willian Damon (2009) 
faz uma relação do Projeto de Vida com algo que tem objetivo com longo al-
cance e com sentido para a própria vida: “Projeto vital é uma intenção estável 
e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu 
e gera consequências no mundo além do eu” (DAMON, 2009, p. 53). 

As atividades mediadas pelo Orientador Educacional no Projeto de Vida 
através da dimensão profissional, segundo Lima (2007) e Vasconcelos (2004), 
têm como objetivo promover autoconhecimento, o conhecimento das oportu-
nidades ocupacionais, da realidade, bem como levar o jovem a uma atitude de 
reflexão pessoal e maior autonomia para a busca de posicionamento e a rea-
lização de uma escolha mais adequada e consciente. 

O Polo Educacional Sesc, no município Rio de Janeiro, oferece o Projeto de 
Vida em sua grade curricular e tem participação de 415 estudantes do Ensino 
Médio. As atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento a Estudantes 
são voltadas para o protagonismo juvenil, valorizando sua formação e desen-
volvimento integral. 

A abordagem qualitativa sobre a percepção dos jovens em relação às ativi-
dades oferecidas em sala de aula revela que a escola contribui para seus pro-
jetos pessoais. 
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Concluímos que trabalhar o Projeto de Vida no Ensino Médio propicia aos 
jovens revisitar sua história, refletir sobre sua vida, identificar suas habilidades 
pessoais e planejar ações para o futuro com intenção de desenvolver o seu 
propósito de vida.

Palavras-chave: 
Projeto de Vida; BNCC; protagonismo juvenil.
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Conferência das infâncias: brincar é viver

Amanda da Paixão Montenegro
Sesc RJ

Rafaela Bazilio da Silva Domingos
Sesc RJ

Cristina Maria Trindade Brito
Sesc RJ

Na Educação do Sesc, as aprendizagens acontecem a partir de movimentos 
cooperativos, com múltiplas linguagens, estimulando a autoria e o protago-
nismo das crianças. Acreditamos que a infância não é apenas um período de 
formação e de preparação para a vida adulta produtiva. Afinal, as infâncias são 
potentes e atuantes na transformação social!

Em nossa proposta, o brincar é um pilar transversal. Incentivamos a autono-
mia, a liberdade de vez, voz e escolha de todes. Nesse contexto, a Sociologia da 
Infância é a nossa fundamentação teórica, a partir da qual entendemos a criança 
como um ser social e histórico, produtora de cultura, e consideramos o brincar 
como elemento primordial nas práticas voltadas para as culturas infantis. 

Valorizamos os interesses e as curiosidades das crianças no desenvolvimen-
to de projetos. Esses conhecimentos e descobertas precisavam ser comparti-
lhados. Por isso, surgiu a Conferência das Infâncias: brincar é viver! Uma proposta 
inovadora e inédita, de criança para criança. 

Quem disse que infâncias e iniciação científica são mundos distantes?
A conferência foi desenvolvida a partir de perguntas e hipóteses das crian-

ças da educação infantil (crianças de 3 a 5 anos) e do Sesc+Infância (projeto de 
educação complementar no turno inverso ao escolar com crianças de 6 a 12 
anos) sobre diversos temas que envolveram, principalmente, as Ciências. Visa-
mos proporcionar às crianças a apropriação de conhecimentos relacionados à 
ciência para que possam ler o mundo à sua volta e atuar nele de forma cons-
ciente, crítica e responsável, desempenhando “um papel ativo em ambientes 
que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, 
[em situações] nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 
mundo social e natural” (BRASIL, p. 33, 2017).

Além disso, detalhes como votação do subtítulo, desenho da identidade visual, 
escolha dos representantes das turmas que iriam apresentar o evento, credencia-
mento e organização dos espaços também foram construídos coletivamente. 
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Quantas aprendizagens por meio do brincar! Temáticas como aviação, ani-
mais, cinema e botânica impulsionaram os projetos. As crianças decidiram o 
modo como iriam partilhar as suas vivências: apresentação artística, exposições 
e/ou exposições orais. 

No dia 9 de setembro, o Sesc Nova Iguaçu recebeu 260 crianças na confe-
rência. O nosso público-alvo são os dependentes de comerciários e as crianças 
das comunidades próximas, dos quais 95% fazem parte do Programa de Com-
prometimento de Gratuidade do Sesc, que se destina a pessoas de baixa renda 
que ganham até 3 salários-mínimos.

A conferência legitimou: a valorização dos conhecimentos científicos, da di-
versidade, das infâncias, da participação cidadã; o olhar crítico frente às diver-
sas curiosidades científicas; e a força da Baixada Fluminense, pois as crianças 
das unidades de São João de Meriti e Duque de Caxias participaram também do 
evento; ou seja, uma união em que um aprendeu com o outro, dialogando com 
o tema deste congresso “Eu sou porque nós somos”.

A avaliação foi qualitativa e utilizamos os seguintes instrumentos: fotogra-
fias, vídeos e relatos da comunidade escolar. Além de alcançarmos o nosso 
objetivo, superamos as expectativas. Destacamos os seguintes impactos 
analisados após o evento:  a proposta pedagógica do Sesc favorece diferentes 
aprendizagens, independentemente de idade, bem como a valorização das in-
fâncias, tendo em vista o protagonismo, a divulgação científica, a criatividade, 
a imaginação e autoria infantil; as famílias demonstraram alegria e gratidão, 
reconhecendo a importância da conferência; envolvimento e crescimento 
profissional da equipe; e fortalecimento do Sesc como instituição de referência 
na Educação.

Vale destacar também que, além de atender presencialmente 260 crian-
ças, a conferência foi transmitida através de lives no Instagram do Sesc Nova 
Iguaçu. As famílias e o público em geral acompanharam o evento em tempo 
real. Tivemos mais de 1 000 acessos, números que não tínhamos registrado 
anteriormente.

Por fim, partilhamos alguns depoimentos das famílias que demonstram sa-
tisfação, um sentimento coletivo: 

“Obrigada, Sesc. O Sesc é uma família! (Talita Porto, mãe do Vinícius Porto).

“Hoje, mais uma vez, vi que a palavra inclusão no Sesc funciona muito 
além do papel. Agradeço muito pelo trabalho de vocês e os princípios que 
têm passado para as crianças.” (Marize Loureiro, mãe da Laura Loureiro).

“Hoje foi um dia importante na vida da minha pequena. Como ela se 
sentiu verdadeiramente importante!” (Jaqueline Marques, mãe da Maria 
Eloisa Marques).
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Devido ao grande sucesso da 1.ª edição, a conferência foi incluída no 
calendário de 2023 da Educação do Sesc RJ. Planejamos expandir o evento, 
convidando as escolas do entorno (para que as crianças de outras instituições 
também partilhem as suas pesquisas), a Secretaria Municipal de Educação e 
universidades.

Palavras-chave: 
infâncias; iniciação científica; brincar.
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Vivências e Sesc+ Infância: 
mediação do ensino para infâncias na formação 
de professores através das crianças que brincam 
e ensinam

Daiana Pereira das Chagas 
Professora

Ana Paula Medina de Oliveira Cunha
Auxiliar de turma

O Projeto Vivências nasceu de uma necessidade demonstrada por estu-
dantes do ensino médio da rede pública do Colégio Estadual Professor José 
Accioli, CEPJA, localizado no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, 
durante uma visita à unidade Sesc Madureira. 

Na ocasião, os estudantes foram convidados a conhecer a dinâmica do Pro-
jeto Sesc+ Infância e a interagir com as crianças. Logo eles demonstraram 
interesse por realizar ali naquele espaço suas pesquisas, abraçando essa opor-
tunidade de experimentação, aprendizado e convivência. 

Nessa escola, há o curso de formação de professores e, por meio dessa visi-
ta, os estudantes buscavam um espaço onde pudessem desenvolver-se como 
educadores em formação para além dos muros da escola. 

“A formação continuada é sempre formação-ação (formação ligada a um 
projeto pedagógico) e co-formação (formação que se faz em relação com os 
outros)” (NÓVOA e VIEIRA, 2017, p 25).

Com o tempo, experiências, trocas e aprendizagens foram mútuas. A pre-
sença das crianças transformou esses momentos em uma proposta pedagógica 
enriquecedora e inovadora através do brincar. 

De um lado, a possibilidade de esse grupo de professorandos aperfeiçoar 
suas práticas a cada encontro e, do outro, as crianças, que, envolvidas, se desta-
caram e desenvolveram protagonismo através da construção de elos afetivos, 
fortalecendo a confiança em si mesmas. 

“Ao considerar as crianças como sujeitos competentes, curiosos, ativos, in-
terativos, é preciso respeitar seus diferentes tempos e ritmos pessoais e, nesse 
sentido, repensar o trabalho docente de forma a construir experiências mais 
significativas com elas” (SILVA, 2011, p. 222-223). 

As crianças exercem um papel de protagonismo fundamental na formação 
desses estudantes, ao atuarem na organização e planejamento dos encontros 
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com a mediação das professoras do projeto. Em contato com os estudantes do 
CEPJA, as ideias são discutidas, validadas ou não, sendo esse um espaço para 
a reflexão.

Quando o grupo compartilha ideias com as crianças, elas, espontaneamente, 
já fazem apontamentos importantes. São direcionamentos variados e vão desde 
as dificuldades da construção de um planejamento que contempla a realidade 
dos grupos, as escolhas de materiais ou brincadeiras, até os questionamentos 
referentes a regras ou à qual aprendizagem vai surgir daquela interação. “En-
quanto educadores da infância [faz-se necessário] um posicionamento, na per-
spectiva de trazer olhares, vozes, gestos, narrativas infantis, como um direito 
das crianças de serem escutadas, percebidas em suas individualidades, pecu-
liaridades e no tempo próprio de vida” (SANCHES, 2021, p. 21).

Nas vivências, as tomadas de decisões são aprimoradas, porque essa intera-
ção norteia o pensamento, que promove aprendizagem repleta de significados. 
Ocorre assim a valorização de cada etapa da construção coletiva, que vai desde 
pesquisas até a construção de um brinquedo. É nesse ponto que os estudantes 
do Curso Normal entendem o brincar com intenção pedagógica e que só é pos-
sibilitado devido à relação de confiança professor-aluno.

É muito importante observar a transformação ocorrida na postura desse 
grupo ao praticar a escuta sensível, considerando a fala da infância para as 
propostas e projetos.

Essa iniciativa fortalece o sentimento de proximidade dos grupos envolvidos 
de modo “que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem 
com balanças nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa há de 
ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós” (BARROS, 2006).

Cada indivíduo que participa do processo terá a capacidade de construir 
memórias afetivas e, assim, quando tiver a oportunidade de estar nas suas salas, 
gerindo as atividades, transformará essas vivências em suas futuras práticas. 

Cercados de momentos lúdicos que marcaram o início desse projeto, logo 
se estabeleceu uma parceria fortalecida entre Sesc, corpo docente e gestão da 
escola, tornando assim as ações desenvolvidas pelo Vivências um dos pilares 
importantes na formação desses estudantes.

Dessa forma, o Sesc Rio, através da Gerência de Educação, enxergando o 
potencial desse trabalho de formação com a participação integral das crianças, 
tornou o Vivências mais do que um desdobramento do Sesc+ Infância: é um 
projeto estratégico, que vem crescendo a cada ano e se consolidando como 
referência na formação inicial para esse público. 

Palavras-chave: 
infância; professores; brincar; vivência.
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AFRICANIFREIRE-SE!  
O inédito-viável no cotidiano escolar periférico

Introdução
A concepção colonial, eurocêntrica e opressora de sociedade causa a invisi-

bilização de narrativas consideradas subalternas. Portanto, julga os oprimidos 
como indivíduos que vivem à margem da sociedade, incapazes de produzir 
história, cultura e conhecimento, pois “a opressão só existe quando se constitui 
em um ato proibitivo do ser mais dos homens” (FREIRE, 1983). Assim, as ações 
pedagógicas desenvolvidas promoveram a pluralidade cultural existente nas 
escolas ao considerá-las como espaços de socialização dos saberes historica-
mente construídos.

O inédito-viável e a lei 10.639/03
A primeira proposta foi realizada em uma escola de Duque de Caxias/RJ que 

atende 12 turmas do Ensino Fundamental I. Este projeto teve como objetivo 
estimular o trabalho colaborativo e a convivência entre alunos e professores 
no retorno às atividades presenciais. Foi inspirado no programa de formação 
continuada A Cor da Cultura (BRASIL, 2004), desenvolvido em parceria por várias 
entidades, entre elas: Ministério da Educação, Fundação Cultural Palmares e 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

Com o objetivo de incentivar o trabalho coletivo e a implementação da 
Lei 10.639/03, foi construído um painel colaborativo que reuniu as atividades 
realizadas sobre Cultura e História Africana e Afro-Brasileira. Em cada turma, 
foi realizada uma dinâmica introdutória de tempestade de ideias: o que você 
pensa quando ouve a palavra África? Os estudantes responderam: “quente”; 
“plantas”; “florestas”; “animais”; “doenças”; “casas de pedras”; “terra de gente 
preta”; “cidade?”; “capoeira”; “paz”; “histórias”; “espetam bonecos”. 

Observou-se que persiste no imaginário infanto-juvenil a ideia de África 
como um lugar florestal, associado a acontecimentos negativos, como um ter-

Danielle Barroso Caldas 
Secretaria Municipal de Educação de Duque 
de Caxias/Colégio Pedro II (MPPEB)

Giselle da Silva Santos
Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro/CAP-UERJ (PPGEB)
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ritório único de onde não poderia vir nenhum saber. Portanto, evidenciou-se o 
apagamento das culturas dos povos africanos, bem como uma visão colonial de 
sociedade que perdura até os dias atuais (CANDAU, 2010 e OLIVEIRA, 2015). 

As turmas de 2.º e 3.º anos receberam a proposta de confeccionar um Sona, 
que é uma forma de contação de história realizada a partir de desenhos na 
areia contornando pontos equidistantes, desenvolvida na cidade de Sona, em 
Angola (GERDES, 1993). Foi apresentado às crianças o Sona da amizade e elas 
responderam o que imaginaram a partir dos pontos desenhados: “laço”; “borbo-
leta”, “gravata”; “coração”, “corações”; “peixe”; “tartaruga”; “quadrado”; “balão”; 
“pipa”; “cobras”. Foram apresentadas outras possibilidades, de acordo com a 
quantidade de pontos e com o desafio de não levantar o lápis do papel para 
formar a imagem. 

Já as turmas de 4.º ano pesquisaram sobre a geografia do continente afri-
cano para reconhecerem a diversidade de territórios de África. Além disso, rea-
lizaram atividades com os “símbolos” Adinkras — provérbios encontrados nos 
elementos da natureza e que podem ser traduzidos de várias formas, sendo 
considerados patrimônio cultural. 

As turmas de 5.º ano ficaram responsáveis pela biografia das personalidades 
negras brasileiras. As crianças confeccionaram cartões com pistas que permiti-
ram identificar tais personalidades, estimulando o letramento linguístico. 

Os estudantes demonstraram prazer durante as etapas de construção do 
painel colaborativo A Cor da Cultura. 

A proposta possibilitou a valorização da experiência oral dos conhecimen-
tos, inspirada na tradição cultural de África e na pedagogia freireana (FREIRE; 
GUIMARÃES, 2011). A concepção de “inédito-viável” proporcionou mais leveza 
às atividades realizadas, pois elas contemplaram a diversidade de saberes para 
além dos conteúdos (FREITAS, 2005).

Freire e a Interculturalidade no cotidiano escolar
 A abordagem pedagógica a seguir foi realizada em uma escola na cidade do 

Rio de Janeiro com o objetivo de promover o diálogo entre os estudantes sobre 
as culturas, as identidades e as ancestralidades. A literatura afro-brasileira se 
fez presente com a apresentação da obra Da Minha Janela aos estudantes do 5.º 
ano, em entrevista a um jornal comunitário: Voz da Comunidade. 

O autor — homem negro, favelado e considerado como subalterno pela estrutu-
ra social dominante — aproximou narrativas, realidades e desejos, pois descreveu 
um complexo de favelas localizado em um subúrbio carioca (JÚNIOR, 2019). 

A obra despertou as vivências dos estudantes que, assim como o autor, 
moram em favelas ou no entorno delas. A reflexão histórico-social acerca do 
termo “favelado”, reforçou debates sobre a ideia de periferia como um lugar de 
subjugamento. 
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O diálogo aberto aproximou-se dos objetivos dos “círculos de cultura”, concep-
ção esta que promove a horizontalidade nas relações entre educador e educan-
do, a valorização das culturas locais e da oralidade, fundamentadas na proposta 
pedagógica democrática, transformadora e que revive a vida (FREIRE, 1983). 

A leitura da obra Da Minha Janela provocou desdobramentos e discussões 
acerca da realidade objetiva e das narrativas elaboradas e reelaboradas no 
contexto de ação entre estudantes e professora, além de fomentar uma análise 
sobre o lugar de ser e estar no mundo, numa perspectiva crítica e dialógica de 
união para a libertação: a “síntese cultural” no sentido de rebeldia, reinvenção 
da vida, assunção da existência e da história (idem). 

A dificuldade de acesso aos livros literários na Sala de Leitura, fechada 
devido ao protocolo sanitário contra a covid-19, impulsionou os estudantes 
a organizarem um Clube de Leitura. Eles atuaram como agentes promotores 
de leitura, além de se tornarem autônomos na ação sobre o ambiente escolar, 
criando uma relação de pertencimento ao reivindicarem um espaço que estava 
esvaziado de sentido. O Clube de Leitura aproximou a comunidade escolar, 
afirmando a diversidade de linguagens, expressões e percepções da realidade. 
A prática pedagógica horizontalizada promoveu diálogos acerca das marcas 
da resistência ancestral, como os quilombos e as tranças Nagô. As culturas, as 
identidades e a estética Negra garantiram a circularidade dos saberes em toda 
a comunidade escolar (BRASIL, 2006).

A hierarquização de saberes representa uma dominação subjetiva, por isso 
uma ação educativa emancipadora de conscientização contribui para uma ação 
histórica de superação da cultura alienada e alienante. Sendo assim, o trabalho 
desenvolvido proporcionou aos estudantes o direito à leitura e ao conhecimen-
to através de uma ação sobre a própria cultura, caracterizando-se como uma 
experiência humana, compreendida como resultado do trabalho de homens 
e mulheres que acrescentam ao mundo o criar e o recriar. Como criadores de 
culturas que precisam ser anunciadas (FREIRE, op. cit.).

Considerações finais
O centenário de Paulo Freire ocorreu em contexto de comoção mundial 

devido à pandemia de covid-19. As práticas pedagógicas, em perspectiva in-
tercultural, decolonial e freireana, visibilizaram a diversidade presente nas es-
colas. A ética, a solidariedade, a cooperação e a valorização das identidades 
culturais na comunidade escolar, representaram o anúncio de uma educação 
crítica e transformadora. A Escola, impossibilitada em seu contexto histórico 
de ser um espaço de neutralidade, necessita de ações político-pedagógicas que 
considerem as diferenças como potencialidades. E, de fato, contribuam para a 
construção de uma sociedade mais democrática e plural capaz de promover a 
justiça social (FREIRE, 1983).
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O que eu vejo da minha janela?  
Minha casa é maior que o mundo

Fabiana Ribeiro
Mestranda do Curso de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul — PPGEDU/ UFRGS 

Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido, durante a pandemia, em uma escola 

de educação infantil, no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 
Quando nos deparamos com a suspensão das aulas presenciais e o isolamento 
em decorrência da pandemia de covid-19, como ficou a escola? Foi necessário 
escutar nossos pares — profissionais, estudantes e suas famílias — com res-
peito e cuidado, procurando fortalecer vínculos. 

Neste contexto, este relato traz o desejo da autora de conhecer as crian-
ças, afastadas do convívio dos colegas e da professora. O momento trouxe a 
necessidade de (re)pensar a práxis pedagógica e a essencialidade da escola, 
ao situar-nos diante de um grande problema: como criar vínculo com um novo 
grupo de crianças? Como fazer com que a escola chegasse mais próximo às 
crianças e suas famílias, principalmente as mais vulneráveis? 

O texto dialoga a respeito da importância da escuta sensível e aprimorada, 
potencializando o processo emancipatório e libertador do ato de educar, de 
aprender a aprender, do ser mais e da valorização das diversas linguagens e 
culturas que se apresentam no espaço escolar. As relações de respeito consigo, 
com o outro e com o ambiente, e a importância  do contato com a natureza  po-
tencializam o brincar livre, que tem sido uma grande resposta para a demanda 
encontrada no período de distanciamento social e, posteriormente, durante o 
retorno gradual, semipresencial. Essas vivências foram muito importantes para 
o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e dos adultos.

Percurso de desenvolvimento do projeto
A escola, assim como outros espaços, passou por mudanças durante a pan-

demia e o retorno presencial. Percebemos lacunas e consequências na vida 
das crianças e dos adultos, desde danos físicos e emocionais até perdas na 
aprendizagem. Evidenciou-se também a necessidade de tempo para assimilar 
os traumas destes momentos sombrios de pandemia e pós-pandemia, em que 
famílias sentiram fome, medo e abandono. A escola pública sofreu e sofre 
ainda as sequelas da pandemia. 
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Ações foram realizadas para entender o momento e respeitar o tempo de 
cada um. No fortalecimento dos vínculos entre professoras, crianças e escola, 
adaptações foram necessárias. Conhecemos e aprendemos sobre as platafor-
mas virtuais e a necessidade de estar conectado em tempo integral, exigindo  
paciência, acolhida e empatia. Entre adaptações administrativas e pedagógicas 
ao formato on-line, professoras e crianças foram encontrando estratégias para 
conviver, participar, explorar, expressar, conhecer-se e, principalmente, brincar. 
Um brincar em que as crianças pudessem ocupar espaços, pois se viu também 
a dificuldade enfrentada pela convivência em espaços pequenos, com pouca 
infraestrutura e/ou superlotação no período da pandemia. 

Durante encontros síncronos, através de recursos tecnológicos, na Plata-
forma Meet e no Whatsapp, um percurso de (re)conhecimento foi iniciado, 
com perguntas: Quem sou eu? Como é minha família? Qual(is) a(s) minha(s) 
brincadeira(s) predileta(s)? O que desejo aprender neste ano?  

As devolutivas das famílias e das crianças foram surpreendentes, pois, diante 
de suas realidades e possibilidades, escolheram diferentes formas de se apre-
sentar, tornando possível a integração com os colegas e a professora através 
de narrativas de histórias vivenciadas. A partir destas narrativas, foi surgindo o 
Projeto O que Eu Vejo da Minha Janela? Minha Casa é Maior que o Mundo. Para-
fraseando o poeta das infâncias Manoel de Barros em seu poema Meu quintal é 
maior que o mundo, os alunos foram convidados a relatar, em encontros remo-
tos  ou ligações telefônicas, o que enxergavam de suas janelas, portas, quin-
tais, rua ou bairros, propostas que proporcionaram a convivência em família, 
assim como o plantio de sementes de alpiste (acompanhando-se as etapas da 
germinação) e as narrativas de suas percepções sobre o de que gostavam em 
sua rua e o que quereriam mudar, prática que fortaleceu os vínculos das crian-
ças, em relações de respeito e escuta.

O estudante ‘E’ nos contou sobre suas percepções: “tem vizinhos, tem casa e 
ruas e amiguinhos e eu gosto do amiguinho. O que eu queria no meu bairro é 
uma pista de patinação e o que eu mais gosto é a pracinha”.

Os estudantes foram desafiados a ressignificar e olhar com atenção e gene-
rosidade os momentos vividos em casa: as refeições em conjunto, a hora de ali-
mentar os pets e também observação dos ciclos da natureza e a contemplação 
do céu. Esses momentos podem nos “levar” para o mundo da imaginação. Um 
mundo de fantasia, onde, por um instante, não existe um vírus ou ele é inofen-
sivo. A cada momento transcorrido durante os dias afastados pela pandemia, 
através dos olhares das crianças, nos sentimos fortalecidos, estendendo o olhar 
além do nosso campo de visão e nos reconectando com nossos sentimentos: 
solidão, euforia e tantas outras sensações. Assim como preconiza Paulo Freire 
(1987), que mostra a educação como prática de liberdade, promovendo no su-
jeito o pensamento crítico com direito à sua visão do mundo, da realidade. 

Utilizamos os Kits Brincantes que as famílias buscavam na escola para realizar 
as atividades brincantes propostas para serem feitas em casa. 
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O estudante ‘F’ preparou com muita dedicação o seu Cuca Fresca (boneco 
em forma de cabeça, feito com meia-calça, terra e sementes de alpiste; os bro-
tos das sementes se parecem com cabelos), assim como se divertiu com o jogo 
da pista e cartela sobre o bairro. 

Acolhemos as devolutivas das crianças e das famílias, a partir de suas 
realidades e possibilidades. Elas puderam observar e explorar as plantinhas 
germinadas do alpiste, bem como o que viam da sua janela, construindo novos 
repertórios, visões de mundo e sentimento de pertencimento.

Considerações Finais
Este relato trouxe um projeto que nasceu das falas das crianças, de suas  

inquietações e desejos. A partir de tantas coisas que vivemos durante a pan-
demia, sendo a mais importante a caminhada de superação que o momento 
nos apresentou, seguimos esperançando. 

As crianças nos mostraram diferentes linguagens e possibilidades, que, as-
sim como no chão da escola, enriquecem e potencializam as suas vivências. 

Dessa forma, os resultados da pesquisa mostraram que a manutenção de 
vínculos auxiliou a diminuir o distanciamento social. Essa prática serviu de 
inspiração para os educadores, mostrando que é possível pensar a educação “fora 
da caixa”, baseada na escuta e em outros repertórios pedagógicos. Práticas de 
empoderamento das relações de cuidado com a vida, com a mãe-terra, conectadas 
com a natureza. Práticas planejadas com a vida que pulsa em cada um, que é 
natureza, lentidão, contemplação de aves no céu, de árvores frutíferas, lembrando 
as amoras no pátio da escola. Uma prática com abordagem pedagógica de 
reflexões acerca do brincar livre com protagonismo e alegria.

Palavras-chave: 
suspensão das aulas; distanciamento social; manutenção de vínculos; pesquisa cientí-
fica na educação infantil.
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Retorno pós-pandemia: 
desemparedando a sala de referência

Francisca Andresa Bruno Nunes
Professora

Jessica Maia Soares Rodrigues
Professora

Mariana Brito dos Santos
Auxiliar de turma

Durante o isolamento social, as crianças foram submetidas a uma massiva 
exposição a telas, utilizadas como instrumento que prometia acalmar e en-
treter, enquanto os adultos vivenciavam os compromissos pessoais. Além disso, 
havia a convivência exclusiva em casa, que oferecia a segurança da não con-
taminação pela covid-19, porém as engaiolava em meio à frieza das paredes de 
suas casas. 

Iniciamos as atividades de 2022 aos poucos, cheios de expectativas e diante 
de tantas incertezas causadas pela pandemia. O período de adaptação acon-
teceu de forma gradativa e espontânea, respeitando o tempo de cada criança. 
Houve alguns choros (o que é normal), diante de um período tão grande de 
afastamento físico. 

Retomamos a rotina escolar após um grande período de isolamento social, 
em que o uso da máscara era obrigatório, e não era possível observar o rosto 
das crianças por completo. Apesar de já conhecermos algumas crianças, muitas 
coisas haviam mudado: a idade, a aparência, a altura, as interações, a comuni-
cação e o brincar.

As crianças retornaram diariamente cheias de alegria, com brilho nos olhos 
e tudo com a vivenciar. Os cuidados diários — uso de máscara, álcool em gel e 
higienização das mãos — foram reforçados nas falas dos pequenos e com uma 
vigilância constante do outro.  A euforia foi geral: as crianças ocupando cada 
espaço da sala de referência, dos ambientes de nossa escola e da unidade Sesc 
Niterói/ Rio de Janeiro.

Nossa prioridade era viver um dia de cada vez, estimulando o aprendizado 
por meio das brincadeiras, das experimentações, do acolhimento, do diálogo, 
da escuta atenta e da liberdade de ser criança.
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Inicialmente, tivemos dois grupos (um pela manhã e outro à tarde), até mes-
clarmos as turmas e iniciarmos o sistema integral de ensino, sendo essa tam-
bém uma novidade em nossa instituição.

A pandemia trouxe o distanciamento e, com isso, o convívio com os pares 
não era viável; as conversas e brincadeiras coletivas saíram da rotina de muitas 
famílias, e a autonomia das crianças em realizar simples ações foi ficando para 
segundo plano. Foi notória a insegurança de muitas crianças para realizar sua 
própria higiene ou guardar algum objeto.

No período de adaptação e readaptação, observamos que as habilidades 
socioemocionais de nossas crianças estavam comprometidas e desreguladas, 
sem que elas conseguissem realizar propostas simples do dia a dia, e com difi-
culdade para administrar as emoções, sentimentos, vontades e frustrações.

A interação acontecia em poucos momentos e sempre estimulada pelas 
educadoras. Diante desse contexto, fez-se necessário criar estratégias para 
envolver as crianças na proposta de olhar para elas mesmas sem esquecer o 
outro e o grupo.

 Ao mesmo tempo em que vivenciam as relações sociais e os cuidados pes-
soais, as crianças constroem sua autonomia e o senso de autocuidado, recipro-
cidade e interdependência em relação ao meio.

Outro fato importante a ser mencionado: a autonomia e a independência, 
que sempre foram tão estimuladas e incentivadas pela nossa proposta e práti-
ca pedagógica, estavam comprometidas após esse afastamento social. Isso, 
para realizar os cuidados consigo mesmas e com os outros, reconhecendo suas 
próprias potências e seus limites, desenvolvendo a capacidade para lidar com 
os problemas, desafios, incertezas e volatilidades do mundo.

A autoconfiança e a responsabilidade asseguram posturas de criticidade fren-
te aos pensamentos, uma comunicação mais clara e decisões conscientes. Pen-
sando nesse contexto, buscamos diversificar nossas propostas e até mesmo 
transformar cada espaço à nossa volta em um lugar de aprendizado e vivências 
significativas.

Os ambientes e a natureza são instrumentos potentes de aprendizado, 
e nós, profissionais da Educação, devemos desenvolver estratégias que 
possibilitem um aprendizado amplo para nossas crianças, assim como afirma 
o escritor Loris Malaguzzi (2016), sobre o quanto é importante a função do 
espaço para organizar e promover relacionamentos agradáveis entre pessoas 
de diferentes idades. Desse modo, destacamos a importância de proporcionar 
um ambiente atraente, de oferecer mudanças e promover escolhas e atividades 
para iniciar toda a espécie de aprendizado social, afetivo e cognitivo da criança. 
As propostas em nossa escola foram sendo desenvolvidas com o objetivo 
de estimular o desenvolvimento amplo e, pensando nisso, desenvolvemos a 
sequência didática Ubuntu: eu sou porque nós somos.
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Desenvolvemos com o grupo de 4 anos, no primeiro semestre, a sequência 
didática visando à ampliação do olhar para si e para o outro, com objetivo de 
resgate de identidade e autoestima, valorizando suas potencialidades e obser-
vando onde as crianças são mais vulneráveis emocionalmente. Pontuamos o 
conceito de socialização entre as distintas infâncias.

A proposta foi dividida em 4 etapas. No primeiro momento, houve a 
observação das características físicas. Com o auxílio do espelho, cada criança 
pôde se olhar e perceber o formato do rosto, o desenho de suas sobrancelhas 
e olhos, a textura do cabelo e a cor de sua pele.

Em seguida, tivemos a proposta: “Como me vejo?”. Com o intuito de per-
ceber como as crianças se enxergam como pessoas, tiramos fotos individuais 
do grupo e cortamos ao meio. Novamente levamos as crianças para frente do 
espelho, assim cada uma completava a outra parte do rosto, sem interferência 
do outro, somente com seu próprio olhar.

Dando sequência, na roda de conversa, espalhamos as fotos e dialogamos 
sobre a importância do outro para a formação da sociedade. Compartilhamos o 
espaço educativo com diversas crianças, de diferentes composições familiares; 
é a partir do grupo que conseguimos constituir uma parte de nós. Somos 
um grupo porque temos o outro junto em um elo constante de parceria e 
construção.

O objetivo da nossa proposta era que cada criança escolhesse a metade 
da foto do amigo para fazer uma colagem completando o rosto, estimulamos 
também a escrita espontânea dos nomes e a formação de um outro nome com 
a junção dos nomes das duas crianças.

Finalizamos com a construção de um cartaz intitulado Eu faço parte de algo 
maior. Esse projeto foi elaborado utilizando uma foto média do rosto de cada 
criança do grupo. Com a fotografia em mãos, recortamos ao meio. Cada criança 
pôde observar as suas características mais marcantes e escolher o pedaço do 
rosto de outra criança para unir ao seu. Com isso, foi possível montar uma nova 
pessoa e dar sequência à construção da identidade do grupo, estreitando os 
laços de afeto e respeito às diferenças.

 Como apoio pedagógico e literário, utilizamos as obras: O rei dos animais, de 
Miguel Tanco, tradução de Graziela Costa Pinto; Qual a cor do amor?, de Linda 
Strachan, tradução Gilda de Aquino; Tudo bem ser diferente, de Tood Parr; Emo-
cionário, de Cristina Núñez Pereira e Rafael R. Valcárcel; Somos feitos de quê?, 
organizado por Jeferson Bonácio e Amanda Proença.

A nossa Escola Sesc Niterói não é gaiola, ela tem asas e dá asas para as 
crianças alcançarem seus belos voos, pois, como cita o autor Rubem Alves em 
uma de suas obras, “há escolas que são gaiolas e escolas que são asas.”  
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Animais de rua:  
estudos, reflexões e ações solidárias

Gabriela Dantas de Farias Mota Medeiros
Escola Sesc – Seridó/RN

Mudar o mundo: uma vontade quase unânime apresentada pelas crianças. 
O ensino das boas ações é um grande aliado para o alcance dessa tão so-

nhada (e cada vez mais urgente) mudança universal. Pequenas coisas podem 
contribuir para isso, e este projeto escolar, desenvolvido com a turma do ter-
ceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental da escola Sesc Seridó, no 
estado do Rio Grande do Norte, encontra-se em execução e visa, desde a sua 
elaboração, trabalhar um tema de extrema relevância: o cuidado e proteção 
aos animais.

 Por essa razão, o objetivo norteador do trabalho em questão é conscien-
tizar as crianças sobre a responsabilidade de todos em relação aos cuidados e 
à proteção aos animais de rua, se desdobrando em ações interdisciplinares que 
levem as crianças a refletir sobre a ausência do básico para a sobrevivência dos 
animais que se encontram em situação de abandono.

O projeto busca propor entre suas ações: uma releitura do livro O Gato Juan, 
do escritor Junior Misaki, que aborda o resgate de animais de rua; apresentar 
para as crianças o trabalho social realizado pela ACAPAM, que é uma sociedade 
protetora dos animais, atuante na cidade de Caicó; e organizar ações para aler-
tar sobre a responsabilidade com os animais abandonados.  

Sabemos que o abandono de animais nas ruas é, infelizmente, uma prática 
bastante comum. Esses animais tornam-se, muitas vezes, invisíveis, devido ao 
cotidiano atribulado de nossa sociedade moderna, o que agrava e dificulta a 
vida destes que dependem de ações humanas para que possam ter uma me-
lhora em sua qualidade de vida. 

A conscientização sobre a existência desses animais e a responsabilidade 
de todos nós sobre eles são assuntos urgentes a serem tratados. E encontram-
-se incluídos nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), visando à 
construção de um mundo melhor. 

As escolas Sesc estão entre as instituições que buscam atingir esses objeti-
vos através de medidas de conscientização, reflexão e ações eficazes, dentro e 
fora da sala de aula. 

Alguns desses ODS foram trabalhados durante este projeto, dentre eles o 
ODS 3 — Boa Saúde e Bem-Estar —, levando à reflexão sobre o fato de que, ao 
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retirarmos os animais das ruas, diminuímos a perpetuação de doenças, trans-
mitidas por eles, tanto para outros animais como para humanos, como raiva e 
toxoplasmose, por exemplo. Desse modo, ao melhorarmos a vida dos animais, 
temos uma melhora significativa nas vidas dos humanos também, em relação 
à saúde coletiva. 

O ODS 15 — Vida sobre a Terra — também é contemplado pelo projeto, visto 
que os animais domésticos fazem parte das espécies viventes e precisam ter 
uma boa qualidade de vida e, para isso, necessitam da nossa ajuda para que 
possam ter o básico: saúde, alimentação e um lar adequado. 

As crianças, que estão em processo de formação, precisam ter a oportuni-
dade de serem levadas à reflexão sobre essa temática, pois elas farão nossa 
sociedade do futuro e integram a geração que mais poderá realizar mudanças. 
Por isso, o trabalho com este projeto tornou-se de grande valor e significado 
para as crianças, que estão tendo a oportunidade de conhecer melhor os ani-
mais, suas necessidades e a responsabilidade coletiva que todos os indivíduos 
devem ter por eles. 

O outro ODS trabalhado em nosso projeto é o 12 — Consumo e Produção 
Responsáveis —, que está atrelado a questões relativas à sustentabilidade e, 
nesse ponto, desenvolvemos ações com materiais reciclados, o que gerou uma 
diminuição no lixo produzido pelas crianças, suas famílias e a comunidade es-
colar como um todo, por meio de ações de reaproveitamento das garrafas, 
transformando-as em abrigo para animais em situação de rua. 

Entre as ações desenvolvidas, realizamos entrevistas e conversas com 
profissionais que trabalham diretamente com os animais, como veterinários e 
responsáveis por ONGS de proteção ambiental, nas quais as crianças puderam 
ampliar suas visões sobre os animais como seres vivos e que necessitam de 
cuidados e proteção. 

Os discentes tiveram a oportunidade também de realizar uma releitura da 
obra O Gato Juan, do autor Júnior Misaki, desenvolvendo um trabalho voltado 
para as práticas de linguagem que tem como fundamento a BNCC, segundo 
a qual os estudos sobre a língua deverão “...estar envolvidos em práticas de 
reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da 
língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas de lingua-
gem” (BRASIL, 2018, p. 71).

 Com o trabalho proposto, ao mesmo tempo em que despertavam a ima-
ginação, as crianças realizavam mais uma causa de cunho social: convidamos 
o autor do livro para um diálogo sobre sua obra no mesmo evento em que as 
crianças apresentavam os seus livros. 

O autor doou algumas cópias de seu livro para que pudéssemos realizar a 
venda e reverter o dinheiro em ajuda aos animais da ACAPAM. Organizamos 
e realizamos uma feira de adoção de animais da instituição. As crianças, seus 
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familiares e toda a comunidade escolar se mobilizaram para encontrar lares 
responsáveis para esses animais. 

Além disso, realizamos uma campanha de arrecadação de ração, que en-
volveu e mobilizou diversas pessoas de nossa sociedade, e pudemos contribuir 
com uma quantidade significativa de alimentos para animais da referida insti-
tuição. 

Para que alcançássemos toda essa repercussão social, contamos com o apoio 
de diversos blogs, influencers e radialistas de nossa cidade, que abraçaram a 
causa do projeto e nos ajudaram. Participamos, inclusive, de uma entrevista na 
rádio, na qual uma mãe teve a oportunidade de falar para a sociedade de Caicó 
sobre a relevância que as ações deste projeto tiveram na vida de seu filho. 

O projeto não terminou. Algumas ações ainda estão previstas para acontecer. 
Dentre o que está por vir, podemos destacar a realização de um outro evento 
de adoção, em parceria com protetores de animais da cidade, com proporções 
maiores que a anterior. Teremos também uma “cãominhada”, visando à conscien-
tização da sociedade frente às necessidades dos animais que se encontram em 
situação de rua. 

Diante do exposto, evidencia-se e justifica-se a relevância deste projeto, 
desenvolvido com uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, 
buscando ampliar a visão das crianças sobre suas responsabilidades frente 
aos animais de rua, atrelando-se a isso o trabalho com a sustentabilidade e 
interdisciplinaridade. Ambas as temáticas se refletem em um mundo melhor e 
mais consciente.

Palavras-chave:
animais de rua; solidariedade; objetivos de desenvolvimento sustentável.
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A infância na Universidade: 
pesquisa com crianças no âmbito do Pibiquinho 
no Colégio Universitário Geraldo Reis

O Programa de Pré-Iniciação Científica Júnior — Pibiquinho — foi iniciado 
em 2010, por intermédio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e é uma iniciativa inédita desenvolvi-
da pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PROPPI) e pela 
gestão do Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni/UFF). 

O objetivo do programa é a formação de crianças e jovens, incentivando o 
desenvolvimento da criticidade e a pesquisa científica por meio da orientação 
e coorientação de professoras(es) do Coluni-UFF. Em 2019, o Coluni-UFF pas-
sou a incluir os anos iniciais do ensino fundamental (primeiro a quinto anos) 
entre os projetos, e crianças pesquisadoras passaram a estar habilitadas para 
recebimento de bolsa e participação no programa. 

Apresentamos neste trabalho o Projeto Pibiquinho intitulado A Infância na 
Universidade: O que É Ser Criança no Coluni-UFF?, que foi submetido pela 
primeira vez em agosto de 2020, durante a pandemia mundial da covid-19. A 
inspiração para o tema veio da tese A infância na universidade: A criança enun-
ciada na Escola de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(LOPES, 2019). 

Nos anos de 2021 e 2022, demos continuidade ao projeto, ampliando a nossa 
participação com a parceria institucional da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), através da interlocução com o grupo de pesquisa 
Formação e Ressignificação do Educador: Saberes, troca, arte e sentidos 
(FRESTAS), coordenado pela professora Adrianne Ogêda Guedes. 

Nos três anos de projeto, as crianças pesquisadoras foram selecionadas pe-
las professoras orientadoras, por meio de edital. Os(as) candidatos(as) enviavam 
suas fotos, vídeos, desenhos e textos, indicando o interesse em participar. 

Isabela Pereira Lopes
Coluni/UFF

Adrianne Ogêda Guedes
UNIRIO

Juliana Nascimento de Medeiros Mota
Sesc RJ
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Com relação às bolsas, no ano de 2020 foram concedidas cinco e, nos anos 
de 2021 e 2022, o número foi reduzido para duas em cada ano, todas elas 
destinadas às crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, com 
idades entre 6 e 11 anos. As seleções privilegiavam a inserção de crianças bem 
pequenas, egressas da educação infantil.

A finalidade do Projeto Infância na Universidade é ouvir das crianças sobre 
como elas percebem a experiência de ser “da UFF”, através do diálogo e de 
registros, realizados através de rodas de conversas virtuais, ancoradas na me-
todologia “Roda & Registro”, de Warschauer (1993), e que também se assume 
como uma pesquisa minúscula (GUEDES e RIBEIRO, 2019), ou seja, que dá im-
portância aos acontecimentos miúdos, corriqueiros e às narrativas que as crian-
ças nos trazem nos encontros virtuais que acontecem semanalmente. É uma 
pesquisa que não tem um caminho definido ou um ponto de chegada previa-
mente estabelecido, pois se constitui na “experiência do caminhar, de envere-
dar-se por trilhas, experimentá-las, experienciá-las; perder-se, quiçá, para já, se 
encontrando, tomar outros caminhos, fazer outros caminhos no ato mesmo de 
caminhar” (ibidem, p. 20). Apostamos nessas metodologias, já que acreditamos 
que elas proporcionam às crianças experienciar conhecimentos acadêmicos e 
infantis, como as rodas de conversas virtuais, em que podem resgatar memórias 
afetivas sobre si e acerca de sujeitos que constituem o Coluni-UFF. 

O registro das atividades do projeto é feito através de fotos e vídeos que 
compõem o acervo de documentação do grupo. Cada criança constrói o seu 
acervo individual, que se transforma em produção coletiva do nosso projeto, 
sendo referência para a reflexão do próprio grupo e para embasar as apresen-
tações das crianças em congressos e eventos. 

No início de cada ano do projeto, informamos às crianças e suas famílias, 
parceiros importantes no desenvolvimento do projeto, sobre a importân-
cia de algumas responsabilidades e exigências referentes à pesquisa e que 
são obrigatórias para a manutenção da bolsa, que atualmente é de R$200,00 
(duzentos reais) por mês. Entre elas, está a criação do currículo de cada criança 
na Plataforma Lattes. 

No ano de 2020, realizamos diversas atividades  coletivas, entre elas: um 
conjunto de entrevistas que as crianças pesquisadoras realizaram com outras 
crianças do Coluni-UFF; pesquisa sobre o bairro onde a escola está localizada 
(Gragoatá), para um entendimento mais profundo das crianças sobre a história 
da escola e da educação infantil do Colégio — que fica em outra sede e tem 
sua história anterior à própria inauguração do Colégio Universitário; a par-
ticipação na Semana Acadêmica e em uma live (evento virtual que acontece 
com transmissão ao vivo) organizada pelo colégio, na qual diferentes grupos 
de Pibiquinhos do ano de 2020 se reuniram para apresentar suas pesquisas, 
produções e resultados. 
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Uma das atividades que despertou maior interesse no grupo foi a realiza-
ção de uma “caixa de memórias” onde as crianças colocavam tudo aquilo que 
lhes remetia ao Coluni. “Uma das atividades favoritas do nosso grupo foi a 
construção da caixa de memórias, que guardam as nossas boas histórias do 
Coluni” (fragmento do texto coletivo realizado pelas crianças em 25 de no-
vembro de 2020). Em tempos de distanciamento social, essas atividades foram 
importantes para aproximar as crianças do Coluni-UFF.

No ano de 2021, selecionamos uma criança que acabara de passar pela edu-
cação infantil e mantivemos uma pesquisadora do ano anterior. 

Entre as atividades de pesquisa, tivemos: ver em família o filme O professor 
polvo e realizar diálogo sobre questões que emergiram e que nos aproximam 
como pesquisadoras; a troca de correspondências, nas férias, para interagir 
com outras colegas que fazem parte do Coluni-UFF; dois encontros virtuais 
com ex-estudantes do Colégio Universitário, nos quais as crianças comandaram 
a mediação do evento, a organização e a entrevista da roda de conversa 
com os convidados. Essas ações possibilitaram vivências de protagonismo e 
autonomia.

No ano de 2022, estamos atuando com um grupo de crianças que, a partir 
de um planejamento coletivo, demonstrou interesse em saber quais as brinca-
deiras e esportes favoritos das crianças do Coluni-UFF. Desse modo, as crianças 
narraram seus próprios interesses e entrevistaram outros colegas, além dos 
seus professores(as) de Educação Física. 

Realizamos ainda um piquenique no Horto do Fonseca, em Niterói, para 
brincar entre família e visitar a exposição Conexões, sugerida por um dos bol-
sistas. 

Concordamos com Guedes e Ribeiro que “sim, pesquisar exige interrogar-se” 
(GUEDES e RIBEIRO, 2019, p. 33). Por essa razão, na finalização de cada ano, as 
orientadoras realizam reuniões individuais de autoavaliação, em que cada crian-
ça, acompanhada de sua família, pode refletir sobre sua atuação no projeto e, 
ainda, avaliar o grupo de pesquisa, bem como as atividades realizadas, suge-
rindo também propostas para o grupo que fará parte no ano seguinte. 

Considerações finais
 Através do Projeto Infância na Universidade, as crianças pesquisadoras têm 

a oportunidade de experienciar a pesquisa no âmbito universitário, que poten-
cializa as contribuições das crianças e seu o caráter infantil, ou seja, com um 
“modo” todo definido por elas de fazer pesquisa. Nós adultas, como orientado-
ras, vivenciamos uma experiência inédita em nossas trajetórias acadêmicas de 
fazer pesquisa em diálogo com as crianças, procurando fugir da negatividade 
tão comumente atribuída à infância (SARMENTO, 2003). Inspiradas e parafra-
seando Xavier (2019), podemos substituir a ideia de crianças como objeto de 
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estudo por crianças contando sua própria história e, assim, conduzindo, plane-
jando e realizando suas próprias pesquisas, mobilizadas por seus desejos e 
interesses.

Vorraber (2007, p. 148), ao refletir acerca de uma agenda para jovens 
pesquisadores(as), constatou que a pesquisa é uma aventura e sua originali-
dade está no olhar, pois “o olhar inventa o objeto e possibilita interrogações 
sobre ele”. Para a autora, a originalidade da pesquisa está sempre no olhar sin-
gular que cada pesquisadora lança no mundo. Neste projeto que apresentamos 
aqui, significa dizer, o olhar singular de cada criança pesquisadora. 

A questão ética que a pesquisa nos exige como orientadoras nos tensiona 
a forjar novas formas de publicizar essa pesquisa infantil, negando-nos, assim, 
a ser porta-vozes desse grupo de crianças. Sempre que as exigências de con-
gressos e seminários permitem, nos mobilizamos com muito entusiasmo para 
que sejam elas, as próprias crianças, a se apresentarem e anunciarem para o 
mundo, pois algo que estamos constantemente debatendo com elas é a im-
portância de devolver em conhecimento para a sociedade aquilo que estamos 
pesquisando num pequeno grupo, atribuindo assim novas nuances para essa 
pesquisa. 
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Educação permanente em saúde para 
farmacêuticos da atenção primária em saúde 
do município de Niterói 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia de formação 
profissional que propõe a reflexão e a análise das práticas de trabalho, com 
o objetivo de identificar os problemas vivenciados pelo profissional em sua 
rotina e de buscar meios para melhorar a qualidade do serviço prestado em 
todos os níveis de atenção à saúde. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção à saúde 
e de acesso da população ao Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2017). Além 
disso, ela constitui o ponto de partida para uma rede de cuidados contínuos no 
sistema de saúde, proporcionando uma maior proximidade da população aos 
serviços de saúde (FERREIRA et al., 2019). 

Na APS, os farmacêuticos estão em contato direto com o usuário e devem 
apresentar formação e habilidade para trabalhar como gestores, promovendo 
o acesso aos medicamentos, bem como o envolvimento da comunidade em 
seu autocuidado, com a promoção do uso racional de medicamentos (OSÓRIO-
-DE-CASTRO, 2014). Dessa forma, para o desenvolvimento das atividades rela-
cionadas à Assistência Farmacêutica (AF), é importante que os farmacêuticos 
estejam qualificados. 

Nesse sentido, a EPS é um importante instrumento transformador, uma 
vez que traz a problematização da realidade de trabalho posta pelos próprios 
profissionais, tornando-os os protagonistas das mudanças almejadas (CECCIM, 
2005). Assim, esta pesquisa objetiva capacitar os farmacêuticos atuantes nas 
unidades de dispensação de medicamentos da APS de Niterói por meio da Edu-
cação Permanente em Saúde. 

Isabela Ramos Silvério
Universidade Federal Fluminense

Monique Araújo de Brito 
Universidade Federal Fluminense

Benedito Carlos Cordeiro
Universidade Federal Fluminense



56 57

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado 
em seis etapas. Inicialmente foram identificadas as unidades de APS de Ni-
terói e os farmacêuticos atuantes, pelo Cadastro Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde (CNES), os quais foram caracterizados por técnicas estatísticas 
descritivas. 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa, os farmacêuticos identi-
ficados na primeira etapa do trabalho serão contactados para participarem do 
estudo. Esses profissionais participarão de grupos focais (GF) para diagnóstico 
dos principais problemas enfrentados por eles em suas práticas. A análise dos 
temas que estiverem presentes nos discursos dos participantes se dará por 
meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin. 

Paralelamente à realização dos grupos focais, será realizada uma revisão 
integrativa da literatura, que, em conjunto com dados obtidos pelo grupo focal, 
servirão como base para estruturar um instrumento de avaliação do produto 
de ensino, a ser validado em etapa posterior por meio do método Delphi. O 
produto de ensino será elaborado com base nos dados obtidos pelo grupo fo-
cal e pela revisão da literatura, e será avaliado pelo instrumento de avaliação 
antes e após sua aplicação entre os participantes. 

Até o presente momento, foi concluída a primeira etapa do estudo, em que 
foram identificados os estabelecimentos de APS do município de Niterói e os 
farmacêuticos atuantes nessas unidades. Observou-se que o município de Ni-
terói conta com 60 unidades destinadas a APS: 43 unidades de Médico de Famí-
lia (71.7%), 12 Policlínicas (20,0%), quatro Unidades Básicas de Saúde (6,7%) e 
um Consultório de Rua (1,6%). Das 60 unidades, quatro (6,7%) não apresentam 
serviço de Farmácia. 

Em relação os farmacêuticos, foram identificados 25 profissionais: 22 (88,0%) 
atuam nas Policlínicas; dois (8,0%), em Unidades Básicas e um (4,0%), em uni-
dade de Médico de Família. Dentre esses profissionais, 23 (92,0%) apresentam 
vínculo empregatício e dois (8,0%) são autônomos.

Quanto ao tipo de vínculo, 14 (56,0%) são estatutários e seis (24,0%) apre-
sentam contrato por tempo determinado. E, em relação à carga horária de 
trabalho, 16 (64,0%) realizam de 30 a 40h semanais e nove (36,0%), de 20 a 
29h semanais.

 Tais dados revelam que a maioria das unidades de saúde da APS de Niterói 
não apresenta farmacêutico vinculado. Isso pode ser atribuído ao fato de esta 
categoria profissional não ser obrigatória na equipe mínima de atenção básica 
(BRASIL, 2017). Contudo, pode haver discrepância entre os dados coletados no 
CNES e a realidade de cada estabelecimento, visto que este sistema de infor-
mação em saúde apresenta desatualização e mau preenchimento (MEDEIROS; 
CALVO, 2014). 
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A identificação da cobertura de APS do município e dos farmacêuticos atuan-
tes será a base para a seleção de farmacêuticos que participarão da pesquisa 
na etapa do GF e, posteriormente, do programa de capacitação. 

Espera-se que este estudo contribua para construção de soluções e para 
a transformação das rotinas de trabalho dos farmacêuticos, fortalecendo as 
atividades de AF na APS do município de Niterói.

Palavras-chave: 
educação continuada; educação permanente; atenção primária à saúde; assistência 
farmacêutica; farmacêuticos.
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Programa de monitoria voluntária na faculdade 
SENAC RJ: 
potencializando as aprendizagens colaborativas

Em 2016, logo após assumir a coordenação pedagógica dos cursos de 
graduação e pós-graduação da Faculdade Senac RJ, apresentei a proposta de 
um Programa de Monitoria Voluntária (PMV).

Desde a sua gênese, o escopo da proposta consistia em disseminar a cultura 
de envolvimento discente nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos ambien-
tes de aprendizagem, além de ampliar as ações de inclusão e de retenção dos 
estudantes. 

As ações realizadas pelos monitores certamente contribuíram para a redução 
dos índices de evasão, tendo em vista que o estudante aprovado e motivado 
a prosseguir no curso contribui sobremaneira para a “gestão da permanência”, 
que significa implementar estratégias para reter alunos em vez de corrigir 
cenários em que já há evasão.

A estratégia institucional adotada para a melhoria do processo de apren-
dizagem vem apresentando resultados satisfatórios e, por essa razão, a pro-
posta vem sendo mantida em todos os semestres letivos, com ampliação das 
Unidades Curriculares participantes do PMV e aumento da quantidade de mo-
nitores voluntários a cada semestre.

Explicando melhor sobre a prática realizada, convém ressaltar que, na Fa-
culdade de Tecnologia Senac RJ, a proposta da monitoria acontece de uma for-
ma diferenciada em relação ao que é adotado por outras Instituições de Ensino 
Superior (IES). Os estudantes que atuam como monitores estão regularmente 
matriculados em suas respectivas turmas, sendo indicados pelos professores 
por apresentarem um desempenho acadêmico diferenciado, ou seja, um desen-
volvimento das competências previstas de forma mais autônoma.

As Unidades Curriculares participantes do PMV são definidas semestral-
mente pela coordenação dos cursos de graduação tecnológica após consulta 
realizada aos professores. A partir da necessidade sinalizada pelo corpo docen-
te e a indicação dos estudantes com potencial para a monitoria, os coordena-
dores de curso analisam as indicações e definem, com apoio do corpo docente, 
a relação das UCs, os professores orientadores e os monitores que atuarão 
durante o semestre letivo. 

Leila David
SENAC RJ
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As informações são encaminhadas para a coordenação acadêmica para 
que seja enviado um e-mail aos monitores com o convite para a assinatura do 
Termo de Ciência e Compromisso e o Regulamento do PMV, documento este 
que pode ser acessado no site da Faculdade Senac RJ: https://www.rj.senac.br/
faculdade-senac/espaco-do-aluno/monitoria/

 A partir da assinatura do referido termo e conforme o cronograma da moni-
toria divulgado no início de cada semestre letivo, os monitores desempenham 
as suas atribuições (descritas no regulamento mencionado) em sala de aula, 
nas Unidades Curriculares em que estiverem  matriculados e nas quais foram 
indicados, a fim de auxiliar o trabalho docente para o atendimento aos estu-
dantes que apresentarem dificuldades pontuais.

Seguindo o conceito de “zona de desenvolvimento proximal” defendido pelo 
psicólogo russo Lev Semenovich Vygotsky, entendemos que a aprendizagem é 
uma experiência social mediada pela interação. Para Vygotsky (1984), a zona de 
desenvolvimento proximal (ZDP) representa a distância existente entre aqui-
lo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui 
potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial.

Ao atuarem na ZPD, os monitores voluntários contribuem para o processo 
de aprendizagem daqueles que ainda precisam de apoio para depois realiza-
rem sozinhos determinadas atividades.

Dessa forma, os monitores voluntários contribuem para o desenvolvimento 
das competências previstas nas Unidades Curriculares na medida em que in-
teragem com os colegas de turma, participando da mediação da aprendizagem 
junto à ação do professor, utilizando estratégias que permitam aos estudantes 
tornarem-se independentes, estimulando o conhecimento potencial, de modo 
a criar uma nova ZDP a todo momento.

No encerramento de cada semestre letivo, durante um encontro com os 
monitores, é solicitado que apresentem os aspectos positivos e as propostas. 
Além disso, os monitores realizam uma autoavaliação e entregam/enviam 
um relatório com o registro das atividades realizadas e uma breve análise da 
experiência. Os professores orientadores também apresentam uma avaliação 
por escrito quanto à atuação dos monitores, e ambos (estudantes e docentes 
envolvidos no processo) recebem uma declaração assinada pelo Diretor da 
Faculdade.

Antes da pandemia, em dezembro de 2019, houve a gravação de depoimen-
tos. Serão apresentados a seguir alguns trechos que merecem destaque:

 •	 Monitor da Graduação em Logística – “Experiência muito gratificante, 
não só pelo fato de ajudar o meu professor, mas também ajudar os meus 
colegas. Poder ter um olhar diferenciado sobre as dúvidas que eles tin-
ham e ajudá-los evoluir dia a dia na Unidade Curricular, evitando até uma 
possível evasão, é muito gratificante!”
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 •	 Monitor da Graduação em Design Gráfico – “Ser monitor da Faculdade 
Senac foi maravilhoso por conta da integração que eu tive com os outros 
alunos, cumplicidade e parceria. Poder ajudar as pessoas que estão cur-
sando junto comigo, que hoje são meus colegas de faculdade e futura-
mente serão meus colegas de profissão, não tem preço. Foi uma coisa que 
me enriqueceu e que eu tenho certeza que [sic] eu vou poder enriquecer 
e agregar alguma coisa a mais no conhecimento deles”.
 •	 Monitor da Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 
“A experiência foi fantástica. Aprender e compartilhar o conhecimento 
durante todo esse semestre e passar para os outros alunos foi sem pala-
vras para mim. Analisar o desenvolvimento acadêmico de outro aluno e 
ver que ele realmente conseguiu porque eu o ajudei, de fato é sem igual. 
Então, agradeço a oportunidade ao Senac e pretendo ser monitor até eu 
terminar o curso”.

O destaque ficou para o fato de vários estudantes terem verbalizado em al-
guns momentos, durante os encontros semestrais, que a experiência da moni-
toria permitiu a percepção de uma nova possibilidade de atuação profissional: 
a docência! 

Assim, observamos graduandos das diversas áreas (Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Design Gráfico, Hotelaria, Logística e Redes de Computa-
dores) sinalizarem que identificaram o interesse em vivenciar novamente a 
experiência e, quem sabe, pensar na atuação docente como uma possibilidade 
para o futuro profissional. 

Acreditamos no potencial do Programa de Monitoria Voluntária e, por essa 
razão, a prática da monitoria tem sido estimulada a cada semestre letivo.

Estudantes e docentes vivenciam experiências diferenciadas, e temos cons-
tatado o resultado das ações no sentido de contribuir para o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das competências por parte dos estudantes, 
especialmente daqueles que apresentam mais dificuldade. 

Convém destacar uma conquista que se mostrou como um diferencial adi-
cional com a prática da monitoria: a atuação dos monitores junto aos colegas 
PcD (Pessoa com Deficiência). Houve um caso emblemático em que a aprovação 
de um estudante autista certamente foi garantida como decorrência do acom-
panhamento, auxílio e orientação da monitora junto à professora orientadora, 
com reuniões fora do horário da aula, comunicação constante e realização de 
atividades complementares durante o semestre letivo. 

Reforçando as percepções e reflexões sobre o caráter profícuo da monitoria 
acadêmica, tomo de empréstimo o resumo apresentado por Silva (2019) ao 
salientar que “o objetivo da monitoria é estimular os estudantes a conhecer as 
atividades relacionadas à área acadêmica. Além de enriquecer a sua formação, 
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a modalidade é uma experiência interessante para o currículo acadêmico e 
profissional. Além disso, promove a cooperação entre discentes e docentes, 
estimulando a troca de conhecimentos” (SILVA, 2019). 

Por fim, mas sem a intenção de encerrar a reflexão, temos percebido na 
Faculdade Senac RJ as valiosas contribuições da experiência da monitoria. A 
partir das leituras realizadas sobre o tema e os relatos de outras experiências, 
observamos que os trabalhos existentes reforçam a importância da monitoria 
acadêmica por se tratar de “ferramenta estratégica para a melhora da quali-
dade de ensino. A monitoria não é uma estratégia de ensino fácil; trata-se de 
uma prática que exige acompanhamento e dedicação constantes tanto dos 
professores orientadores quanto dos monitores, porém a implementação de 
um programa de monitoria em uma instituição de ensino superior pode tra-
zer muitos avanços para a formação e aprendizagem dos estudantes, futuros 
profissionais” (OLIVEIRA; VOSGERAU, 2021, p. 1). 

Atualmente, a proposta da monitoria voluntária tem sido ampliada e, em 
praticamente todas as turmas dos cursos de graduação tecnológica, existe a 
atuação dos monitores e monitoras, que tanto contribui para a atividade dos 
docentes responsáveis pelas Unidades Curriculares, para os estudantes que 
apresentam algumas dificuldades e, especialmente, para si próprios, que re-
forçam a máxima tão propagada por Paulo Freire (2002, p. 12): “quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
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Distantes e tão perto:  
A sala de referência do Sesc+ Infância como 
espaço de interações

Rafael Coutinho Neri
Professor do Sesc+ Infância Niterói

O presente resumo retrata a Sala de Referência do Sesc+ Infância Niterói 
como um espaço para fortalecimento de vínculos e ideias. A sala é ocupada por 
três grupos de crianças que não se encontram fisicamente, mas que percebem 
a existência do “outro” através dos trabalhos e informações compartilhados 
nos mais diversificados cantos da sala. 

Primeiramente, cabe destacar as insatisfações e as reclamações das crianças 
em relação ao uso indevido dos espaços da sala pelas outras turmas, tendo o 
próprio conflito como ponto de partida para a percepção de que existe “um 
outro” que ocupa o “meu espaço”. Foi interessante observar como a curiosi-
dade deixou as insatisfações de lado, aguçando os interesses sobre o que esse 
“outro” vinha realizando. 

Como desdobramento, vemos como o Projeto Correios, inspirado na Pedago-
gia de Freinet, estreitou os laços entre esse “distante tão próximo” e contribuiu 
para fortalecer a coletividade do grupo como um todo, independentemente do 
turno em que se encontra cada turma. 

O Sesc+ Infância é um projeto da Educação Complementar do Sesc RJ que 
se fundamenta na Sociologia das infâncias e tem o brincar como sua principal 
premissa. Fazendo parte da Educação Complementar, o projeto atende crianças 
de 6 a 12 anos em contraturno ao horário escolar. Em Niterói, temos três turmas: 
uma no turno da manhã — Turma Robótica —, formada por crianças com idades 
entre 6 e 11 anos, e duas no turno da tarde, porém em dias alternados; às 
quartas e sextas-feiras, a Turma Marilene, também formada por crianças de 6 a 
11 anos, ocupa a sala e, às terças e quintas, as aulas são da Turma Adolesesc, que 
faz parte de um “projeto-piloto”, sendo formada por crianças que integravam as 
turmas do Sesc+ Infância e atingiram a idade limite para participar do projeto, 
mas não desejavam deixá-lo.

É interessante destacar essa configuração para compreendermos o ponto 
central deste trabalho: as crianças fazem parte do mesmo projeto, realizado na 
mesma unidade, porém não se encontram, devido à logística organizada para o 
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atendimento às turmas. E qual é, então, o elo que aproxima umas das outras? 
A Sala de Referência.

Todas as turmas ocupam o mesmo espaço, tendo uma mesma Sala como 
referência dentro da unidade. Compartilham os mesmos recursos, utensílios, 
materiais e vivenciam experiências semelhantes; no entanto, cada grupo tem 
seus interesses, que geram diferentes culminâncias. 

A sala é organizada de forma democrática, desde as carteiras espalhadas em 
círculo até a distribuição dos espaços destinados aos mais diferentes interesses 
e atendendo às mais variadas propostas. A sala também é dinâmica, podendo 
ser reorganizada de acordo com uma nova ideia, para a realização de uma 
atividade extraordinária ou para atender a um novo interesse que demande 
a realocação de móveis e acessórios. É um espaço pensado e repensado para 
tornar o projeto, além de potencializador, aconchegante e estimulante. 

O fato de o espaço ser ocupado por três diferentes turmas não significa 
que cada grupo percebe, de imediato, a existência de um outro ocupando “seu 
território”. Esta constatação despertou  preocupação com a ausência da cole-
tividade tão necessária para a vida em sociedade. Foi evidente a observação 
do quão distantes as crianças podiam estar ao mesmo tempo em que estão 
tão perto umas das outras. Nos primeiros momentos, as turmas nem sequer 
manifestavam curiosidade por algo que foi deixado exposto ou expressavam 
cuidado para com algum trabalho elaborado e deixado por outro grupo.

Diminuindo o distanciamento, tivemos o conflito como uma forma de per-
cepção do “outro”. Era comum ouvir alguma reclamação referente ao uso in-
devido da sala, seja por uma canetinha deixada sem tampa, um lápis de cor 
guardado na caixa de giz de cera, seja por uma peça de jogo encontrada fora 
da caixa. Diante dessa situação, o diálogo era sempre utilizado para tentar dar 
conta das questões que mobilizavam as turmas e, por vezes, enfureciam os 
ânimos. A primeira pergunta lançada era: “Quem foi que fez isso?”. A resposta 
era óbvia: “Foi a outra turma!”.

O conflito foi necessário para que as crianças percebessem a existência do 
“outro”. Após a pergunta “Quem foi que fez isso?”, um ponto de partida era 
marcado para que as turmas entendessem que não estavam sós, que aquela 
sala era ocupada por outras crianças. 

Apesar de parecer uma questão um tanto lógica — de manhã uma turma, de 
tarde outra (e isso as crianças sabiam, pois conheciam essa configuração, ainda 
que superficialmente) —, percebi que se tratava de um conhecimento vazio de 
sentido ao observar que as crianças compreendiam o termo “turma” dissociado 
da realidade. 

A afirmação de que “a outra turma” havia utilizado mal a sala resultou numa 
contra- argumentação: “Como poderíamos provar que foi o outro e não nós?”. 
Logo as crianças levantaram uma série de fatores justificando a afirmação: 
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“Esse desenho não é nosso.”; “Não utilizamos canetinha ontem.”; “A gente guar-
da todos os materiais.” Esses argumentos de defesa indicavam que as crianças 
conseguiam, através de um conflito, reconhecer, detalhar a existência e até 
indicar características desse outro.

Perceber “o outro” através de uma situação delicada, esvaziada de admiração, 
quando o outro nem presente estava para se defender, não era a melhor forma 
de estreitar os laços, apesar de a situação ter sido extremamente necessária 
para contribuir com o olhar das crianças, fazendo com que elas se dessem 
conta de que não estavam num território exclusivo, mas sim compartilhado. 

Como forma de intervenção, construímos uma caixa de correio para cada 
turma e colocamos na entrada da sala, ao lado da porta, contendo papéis, 
lápis e envelopes. O objetivo era facilitar o contato entre as turmas. As car-
tas, inicialmente, eram coletivas, escritas “de turma para turma”. Não deveriam 
funcionar como “balcão de reclamações” nem apontamento de insatisfações, 
mas sim como um canal para conhecer melhor os amigos, como também para 
entender os trabalhos expostos na sala. As cartas contribuíam, ainda, com 
ideias e sugestões para as realizações de cada turma.

As caixas de correio tornaram-se parada obrigatória dos integrantes do pro-
jeto. E, quando encontravam cartas, as crianças “explodiam” de alegria e en-
travam ansiosas para lerem suas correspondências. A coletividade almejada 
começava a ser “desenhada”, e o seu primeiro ato, que bem representava nossa 
proposta, era a preocupação dos leitores ao lerem cuidadosamente as cartas 
para as crianças que estão em processo de aquisição da leitura e escrita. 

Aquele “outro”, antes visto como “um bagunceiro”, percebido somente quan-
do algo insatisfatório acontecia, agora já tinha voz, se relacionava e mostrava 
sua existência. Cada carta estimulava outra carta, cada uma sinalizava um 
próximo assunto, trazia alguma resposta, esclarecia alguma dúvida ou con-
tribuía com alguma sugestão.

Cada turma tinha seu jeito próprio de elaborar suas cartas. As primeiras eram 
escritas como uma espécie de cartão de visita: os grupos se apresentavam, 
indicavam suas características e levantavam interesses e curiosidades sobre 
os nomes das turmas, sobre os trabalhos realizados e eventos de que partici-
param. As cartas, de maneira lúdica, deixavam as turmas a par das realizações 
de cada grupo e permitiam o acompanhamento do fluxo de cada proposta, das 
escolhas, como também o surgimento de novos acontecimentos. Destacam-se: 
a curiosidade em saber a origem do nome Marilene dado à turma da tarde; a 
carta escrita em inglês para contar a novidade de estarem participando de 
uma oficina de língua estrangeira; a série de curiosidades despertadas pelo 
livro A Professora Encantadora, resultando numa lista de perguntas destinadas 
à turma dos adolescentes (pois julgaram que eles teriam a resposta por serem 
“grandes”); estes, por sua vez, foram até a Biblioteca de nossa Unidade para 
pesquisar e responder às perguntas listadas na carta.
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Considerações finais
Madalena Freire (1983) retrata o conflito como uma importante forma de 

percepção do outro, e foi justamente um conflito que mobilizou a idealização 
do Projeto Correios e contribuiu para que as turmas se aproximassem, ainda 
que já estivessem fisicamente tão perto. As cartas não só apaziguaram e re-
tiraram o aspecto “condenatório” presente na indicação do “FORAM ELES” lá 
no nosso ponto de partida, como também abriram as cortinas de uma janela 
fechada e que não os permitia enxergar o outro.

As cartas acolhiam e quebravam o silêncio, dando voz aos que não eram 
vistos. Essas simples trocas de correspondências favoreciam a aceitação do 
outro como “um igual”. O Projeto Correios nos convida ao que Cortella (2015) 
chamou de uma educação pautada na convivência ética, em que o acolhimento 
rompe com qualquer possibilidade de preconceitos, que se fortalecem, espe-
cialmente, no distanciamento.

As cartas podem simbolizar o que Freire (2019) pontuou como sendo um 
dos “atos docentes” indispensáveis a uma prática pedagógica progressista que 
valoriza virtudes fundamentais: a convivência, o fortalecimento da coletivi-
dade e do respeito ao próximo.
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Dos Espaços para o Ciberespaço:  
Atuação e desafios dos Espaços de Tecnologias 
e Artes do Sesc São Paulo na pandemia

Sergio Segal Cardoso da Silva
Programa de Pós-Graduação em Educação: 
Currículo da PUC-SP

A fim de contribuir para os debates em torno das medidas adotadas nos 
campos da arte-educação, letramento digital, educação não formal e ações 
das instituições culturais no enfrentamento da pandemia, este texto tem como 
objetivo apresentar parte de uma pesquisa alinhada à linha Novas Tecnologias 
em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

O trabalho em desenvolvimento tem por objetivo fazer um retrato inter-
pretativo de como os educadores dos Espaços de Tecnologias e Artes do Sesc 
São Paulo viveram a transição para o ambiente virtual em meio à urgência 
instaurada pela pandemia de covid-19. Trata-se de um trabalho de pesquisa 
qualitativa narrativa, metodologia usual nos estudos sobre Educação. 

Este resumo trata especificamente da análise do trabalho de letramento 
digital desenvolvido a distância pelos educadores de tecnologias e artes do 
Sesc Campinas com o grupo do Trabalho Social com Idosos nos anos de 2020 e 
2021, durante o período de isolamento causado pela pandemia. 

Os Espaços de Tecnologias e Artes do Sesc SP se constituem como um pro-
grama de Educação não formal, voltado para favorecer o acesso às tecnologias 
e as linguagens artísticas ao público em geral, por meio de processos educa-
tivos em que a criatividade, a investigação, a reflexão crítica e o desenvolvi-
mento artístico são os principais pilares. Na virada do ano de 2019 para 2020, 
o mundo vivenciou um período de insegurança e muitas dúvidas a respeito 
de um novo coronavírus que desencadeou uma pandemia de covid-19, que se 
arrastou pelo mundo com repercussões complexas, ultrapassando a esfera da 
saúde pública. A tragédia humanitária que se estabeleceu trouxe grandes im-
pactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos. Naquele mesmo 
período, o Sesc SP foi forçado a suspender toda sua programação presencial. 
Perante os desafios desse cenário imprevisível, a equipe do Sesc SP teve que 
se adaptar rapidamente ao trabalho remoto, enquanto animadores culturais e 
educadores, na impossibilidade da realização de atividades presenciais, pre-
cisaram reinventar suas formas de atuação e oferecer serviços e atividades 
aos seus usuários no ambiente virtual. Dado esse contexto, os educadores dos 
Espaços de Tecnologias e Artes começaram a elaborar estratégias de ativação 
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de canais digitais e a experimentar diferentes formatos e métodos, inclusive de 
letramento digital, para garantir a inclusão das pessoas menos habituadas aos 
tipos de interação do ciberespaço. 

Um dos grupos atendidos pelas iniciativas de letramento digital dos edu-
cadores do Sesc Campinas foi o do Trabalho Social com Idosos. O desafio foi 
desenvolver essas metodologias de ensino do uso das tecnologias, a distân-
cia, para um público que ainda não tinha afinidade com esses recursos, tam-
pouco autonomia para acessar ou acompanhar as programações on-line já dis-
poníveis. Essa condição exigiu dos educadores do ETA outras reflexões acerca 
das metodologias e processos, considerando as características do grupo social 
envolvido, já que, segundo a professora Lucia Santaella, com o advento dos 
dispositivos móveis e a mobilidade física acrescida à mobilidade virtual das 
redes, surge um novo perfil cognitivo de usuário que navega no ciberespaço 
(SANTAELLA, 2013).  

Frente a esse desafio, a ideia do estudo foi buscar caracterizar qualitati-
vamente aspectos metodológicos político-emancipatórios dessas ações que 
possam contribuir no desenho de currículos de caráter não formal, pautados 
pelas dimensões da Justiça Curricular, da superação das desigualdades e de 
uma nova forma de convívio social.

A partir de entrevistas e consulta de material disponível, as análises 
oriundas desses desenhos dos processos de aprendizagem, desenvolvidas pelos 
educadores do Espaço de Tecnologia e Artes junto ao Trabalho Social com 
Idosos do Sesc Campinas, apresentam subsídios úteis que podem contribuir 
com os debates pós-pandemia em torno de temas pertinentes ao currículo, às 
práticas de arte-educação a distância, de letramento digital e ações educativas 
das instituições culturais e de ensino não formal no ciberespaço. 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
Observatório do Valongo

Em período de emparedamento, de reclusão social e de inconstâncias so-
cioemocionais, durante a pandemia da covid-19, surge o AstroCampos. O Clube 
de Astronomia se constituiu de ações impulsionadas pelo interesse das crianças 
do Projeto Sesc+Infância Campos, como também pela busca por experiências 
com potencial de transgredir a realidade, proporcionar bem-estar e continui-
dade no processo de construção de aprendizagens globais através do brincar. 

O Sesc + Infância é um projeto de educação complementar, que norteia sua 
prática na perspectiva da Sociologia das Infâncias e prima pelo protagonismo 
das crianças, estimulando-as a desenvolver o letramento científico, alargando 
sua visão de mundo e reelaborando as experiências, os seres e o Universo. 
“Crianças são seres da natureza e, simultaneamente, da cultura” (TIRIBA, 2014, 
p. 68). Dessa forma, a atração inata pela natureza abriu possibilidade de olhar 
para “fora” e desenvolver ações que mobilizaram crianças a investigar, levantar 
hipóteses, descobrir e compartilhar experimentos on-line em encontros síncro-
nos sistematizados e cheios de significados, formando vínculos que se esten-
deram e coexistem no formato presencial ainda hoje. 

A divisão metodológica foi estruturada em etapas que acontecem de forma 
simultânea:

Encontros sistemáticos com as crianças, objetivando mobilizá-las, seja •	
construindo instrumentos de observação, seja jogando pique-alto no 
“relevo de Marte”; estimular as habilidades investigativas; oportunizar a 
mediação de desdobramentos, pesquisas; e garantir a criação de sub-
sunçores necessários para ancorar novas aprendizagens e dar suporte 
aos registros. “Quando alguém atribui significados a um conhecimento a 
partir da interação com seus conhecimentos prévios, estabelece a apren-
dizagem significativa” (AUSUBEL, 2003).
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Laboratórios brincantes e vivências de observações que objetivam dar •	
significado aos mistérios cósmicos, através de experimentos e brincadei-
ras, como também das demandas trazidas e experienciadas nos espaços 
cotidianos dos envolvidos. Para Sarmento (2003, p. 10), o imaginário e 
a cultura das infâncias permitem que a criança utilize a temporalidade 
recursiva como mecanismo para transgredir, transformar, recriar os as-
pectos da realidade. Assim, “ela incorpora no tempo presente, o tempo 
passado e o tempo futuro, numa sincronização de diacronias que altera 
a realidade temporal”. Em concordância com as especificações supra-
citadas, exemplificam-se: a construção e o lançamento de foguetes de 
garrafas PET, a construção de instrumentos ópticos para estudar e com-
preender a natureza e o comportamento da luz, a construção de instru-
mentos astronômicos para medida e observação dos astros, o estudo e a 
observação de conjuntos astronômicos visando à compreensão de suas 
influências, bem como outras séries de iniciativas que impulsionam o 
conhecimento, instigam a criatividade e curiosidade, além de desenvol-
verem a criticidade do pensamento científico. 
Observação dos astros em espaços públicos, passeios a museus, obser-•	
vatórios astronômicos, pesquisas de registros com mediação especializa-
da e adaptada ao vocabulário infantil, potencializando a felicidade das 
descobertas, tornando a ciência acessível, democrática e cheia de sentido 
de pertencimento, entendendo que, segundo Moreira (1983) “o material 
e a mediação são fundamentais, visto que o estudante pode não ter co-
nhecimentos prévios adequados para atribuir os significados aceitos no 
contexto do componente”.  

O Clubinho de Astronomia AstroCampos está envolvido atualmente no pro-
cesso didático de participação na Ópera Mundial da Ciência, conectando saberes 
com crianças de outros lugares do mundo. Dessa forma, é possível estimular 
a socialização através da participação ativa nas trocas, nas hipóteses levan-
tadas pelas crianças, famílias e professores que, com suas vivências distintas, 
oportunizam a continuidade e os desdobramentos de ações que emergem das 
construções individuais e coletivas. 

Mediante o exposto, as frequentes práticas do AstroCampos têm possibili-
tado o refinamento do trabalho conjunto, além de estarem descortinando e 
evidenciando o potencial da criticidade, da resolução de problemas e da as-
similação de saberes dos alunos, competências essas que não só se fazem 
relevantes ao desenvolvimento da construção especificamente científica, como 
também para o desenvolvimento pleno das crianças, uma vez que ambas as es-
truturas são amparadas em aspectos como observações, análises, construção 
de ideias e experimentações.
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O presente projeto, realizado na Escola Municipal Pedro Ernesto, na cidade 
do Rio de Janeiro, teve como objetivo desenvolver as potencialidades da Ecope-
dagogia (GADOTTI, 2000; GUTIÉRREZ E PRADO, 2002; ALBANUS, 2008) e da 
Educação Ambiental Crítica (BRASIL, 1999; CARVALHO, 2008; CECCON, 2012) 
para fomentar mudanças comportamentais relacionadas aos hábitos alimenta-
res e à preservação dos recursos naturais.    

Seu conjunto metodológico teve como alicerce a pesquisa-ação (MONTERO, 
2006; THIOLLENT, 1986) e foi complementado pelas rodas de conversa 
(MÉLLO et al., 2007; AFONSO e ABADE, 2008) antes ou depois de cada prática 
pedagógica. As etapas metodológicas foram desenvolvidas integrando as salas 
de aula, o refeitório, o laboratório de Ciências, a horta, a sala de leitura e os 
lares das crianças. 

O trabalho contou com a participação direta dos/das estudantes do 4.º ano 
e de oito turmas, uma professora regente, uma coordenadora pedagógica, três 
merendeiras, a direção da escola e uma pesquisadora de mestrado da UFRJ, 
indiretamente. As práticas foram baseadas no material Rioeduca (SME/RJ, 
2022), no planejamento pedagógico da professora regente — que estimulou 
desdobramentos baseados no Currículo Carioca e na Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) —, nas pesquisas desenvolvidas pelas crianças e nas atividades 
ecopedagógicas do Projeto Horta (YLLAS, no prelo).

Por meio do projeto A Pedro Ernesto em Ação com a Nossa União, as 
crianças observaram e refletiram sobre o descarte de lixo na unidade escolar. 
Ao mesmo tempo, entrevistaram as merendeiras para levantar dados sobre 
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o desperdício de alimentos no refeitório. Por meio do jogo O destino final, da 
Secretaria de Meio Ambiente, os/as estudantes refletiram de forma lúdica sobre 
a reutilização, reciclagem e compostagem de materiais. Dessa forma, traçaram 
estratégias coletivas que envolveram grande parte da comunidade escolar. 

Os/as educandos/as fizeram registros fotográficos das lixeiras da escola e 
realizaram pesquisas domiciliares sobre descarte e desnutrição. Assim nasceu 
a campanha de conscientização intitulada #nãoaodesperdíciodealimentos, para 
a qual elaboraram cartazes, panfletos, um rap e um slogan. Paralelamente, as 
crianças criaram e implementaram, por meio de um mural no corredor da es-
cola, uma campanha sobre coleta seletiva. Essa mobilização teve como desdo-
bramento uma palestra ministrada por responsáveis do setor de recicláveis da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), a qual levou à efetiva-
ção da coleta seletiva, que até esse momento não estava sendo realizada. 

Outra ação relevante foi o estímulo ao protagonismo infanto-juvenil por 
meio do cardápio ilustrado, levando ao desenvolvimento de habilidades de 
leitura e escrita, ao engajamento e conscientização sobre o desperdício de 
alimentos, e ao trabalho coletivo entre as diversas séries da escola. Por outro 
lado, as/os estudantes desenvolveram competências sobre a transformação 
da matéria orgânica em adubo para a horta por meio da compostagem e do 
minhocário. Essa atividade foi desdobrada no laboratório de Ciências, com o 
estudo de animais invertebrados decompositores na lupa microscópica. Ao 
mesmo tempo, os/as estudantes pesquisaram sobre o tipo de esponja que é 
utilizada em seus lares e no refeitório, sua composição e o tempo que tarda 
em se decompor. Assim, foi levantada a alternativa da substituição da esponja 
de poliuretano pela esponja vegetal. Como desdobramento, foram atrelados 
componentes da Matemática (frações) para dividir o comprimento da esponja 
pela quantidade de alunos. 

No que se refere à horta escolar, os alunos plantaram, cuidaram e colheram 
folhagens para o preparo de uma salada degustada no almoço. Elaboraram 
ainda, com o auxílio de uma das merendeiras, um suplemento à base de cascas 
de ovo que acrescentou cálcio ao substrato da horta. 

Mais do que ensinar sobre cuidados ambientais, conseguiu-se desenvolver 
competências e habilidades descompartimentalizadas, de forma interdiscipli-
nar e transversal. As disciplinas de Matemática, Ciências Naturais, Geografia 
e Língua Portuguesa foram abordadas de maneira integrada, fazendo sentido 
na vida das crianças.  O projeto mostrou que o envolvimento da turma no âm-
bito da Ecopedagogia e da Educação Ambiental Crítica proporcionou, além do 
aprendizado dos conteúdos curriculares previstos pela BNCC (Brasil, 2018) e 
pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ), a conscien-
tização ambiental rumo à preservação de recursos naturais.  
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Como resultado, o projeto extravasou os muros da escola, sendo comparti-
lhado pelas/os estudantes na II Conferência Municipal infanto-juvenil pelo Meio 
Ambiente organizada pela SME/RJ. As práticas desenvolvidas estão alinhadas 
ao Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Cidade do Rio 
de Janeiro (PDS), auxiliando o município a alcançar os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da Agenda 2030, especialmente os ODS-2 — Fome Zero e 
Agricultura Sustentável, ODS-4 — Educação de Qualidade, ODS-11 — Cidades e 
Comunidades Sustentáveis e ODS-12 — Consumo e Produção Responsáveis.
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transversalidade

Referências: 
ALBANUS, L. L. F.; ZOUVI, C. L. Ecopedagogia: educação e meio ambiente. Curitiba: 
Intersaberes, 2013.

AFONSO, M. L.; ABADE, F. L. Para reinventar as rodas: rodas de conversa em direitos 
humanos. Belo Horizonte: RECIMAM, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: Minis-
tério da Educação, 2018.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, insti-
tui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, ano 137, n. 79, p. 1, 28 abr. 
2013. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?dat
a=28/04/1999&jornal=1&pagina=41&totalArquivos=199 Acesso em: 02 dez. 2022.

CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: 
Cortez, 2008.

CECCON, S. Educação ambiental crítica e a prática de projetos. São Paulo: Instituto Paulo 
Freire, 2012.

GADOTTI, M. Pedagogia da terra. São Paulo: Peirópolis, 2000.

GUTIÉRREZ, F.; PRADO, C. Ecopedagogia e cidadania planetária. Tradução Sandra 
Trabucco Valenzuela. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

MÉLLO, R. P. et al. Construcionismo, práticas discursivas e possibilidades de pesquisa. 
Psicologia e Sociedade, v. 19, n. 3, 2007, p. 26-32.

MONTERO, M. Hacer para transformar. Buenos Aires: Paidós, 2006.



74 75

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. 
Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Cidade do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/12937849/4337195/PDSCOMPLETO_0406_
errata_09062021compactado.pdf  Acesso em: fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - SME/RJ.  Material Rio-
educa, 4. ° ano, 2° Semestre 2022. Coordenadoria de Ensino Fundamental. Rio de 
Janeiro: MultiRio, 2022. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1477
2829/4369825/4Ano2Semestre_onlinecomcapa_21072022.pdf Acesso em: setembro 
de 2022.

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1986.

YLLAS, Y. F et al. Contribuição do planejamento dialógico na construção de escolas 
democráticas rumo à cidadania planetária. No prelo.



76 77

Eixo tEmático 2

Artes, Humanidades e Tecnologias



76 77

Paredes falam – o fazer a muitas mãos

Alessandra Lima
Sesc RJ

Aline Costa dos Santos 
Sesc RJ

Bianca Macedo de Oliveira 
Sesc RJ

Toda retomada das aulas escolares gera um movimento nas redes sociais 
acerca das temáticas decorativas das salas de referência para acolhimento às 
crianças no ano vigente. Uma inquietação reverbera entre as professoras, prin-
cipalmente as da educação infantil, em busca de dicas que irão influenciar seus 
trabalhos artesanais. De forma subjetiva, está presente certa competitividade 
em relação à “sala mais bonita”, como se fosse uma caixa de presente com laço 
de fitilho. 

Esse movimento nos provoca a repensar a composição das paredes. Onde 
estão as vozes e as mãos das nossas crianças? Por que ainda reproduzem es-
tereotipias fixadas no lugar das marcas dos/das verdadeiros(as) autores(as) de 
suas pesquisas e descobertas? 

Paredes são estruturas, ou seja, base vertical para demarcar a separação e/
ou fechamento de um ambiente. Daí, quando pensamos na escola, o que elas 
falam além da sua funcionalidade arquitetônica? Antes de compor essas bases, 
é preciso pensar nas narrativas dessas infâncias que ocupam os diferentes 
territórios. 

A concepção de infância apontará a direção da prática no cotidiano: de re-
produção, com a visão futurista da criança, ou transformadora, na qual o direito 
de fala e escuta é garantido, com o entendimento de que a criança é tempo 
presente, pela sua potência, pelas leituras que já detém do mundo. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRA-
SIL, 2010), a criança é compreendida como sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identi-
dade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, ex-
perimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.

A proposta pedagógica do Sesc está em consonância com essa concepção e 
salienta a importância do processo construtivo de identidade coletiva e indi-
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vidual de cada infante. Por isso, estimula o protagonismo em todos os âmbitos 
e esferas, principalmente nos espaços educativos.

Madalena Freire, em entrevista à Fanny Abramovich (1985), afirma: “Se o 
espaço é fechado (referindo-se ao fato de que as paredes estão decoradas por 
adultos), faz com que você perca a sua identidade (o que acontece até com 
adultos)”.

As paredes precisam dialogar com os contextos feitos pelas crianças. São 
suportes para dar visibilidade às descobertas adquiridas por meio das cons-
truções coletivas. Chega a ser um paradoxo querer que a criança seja criativa 
em seus registros e, ao mesmo tempo, limitá-la ao que já vem pronto, com 
mínimas interferências. A sala referência não pertence ao adulto mediador e 
sim às infâncias que nela interagem. 

O “fazer juntos” acontece naturalmente. As paredes vão sendo constituídas 
e transformadas à medida que as pesquisas vão sendo desenvolvidas. O envol-
vimento das famílias faz parte do processo de aprendizagem. Concomitante-
mente, os registros fazem refletir o caminho que está sendo percorrido, pois 
são fruto de um processo contínuo e mutável. Conforme Strozzi (2014, p. 64):

A documentação cobre as paredes da escola como uma segunda 
pele. Convida a sentir-se ou tornar-se parte, com os outros, das ex-
periências, das histórias. Sugere a possibilidade de ver valorizado 
o que vai ser vivido. Uma documentação que dá forma aos valores 
da memória e da narração como direito e qualidade vital do espaço 
educativo. 

Quais são as histórias marcadas? O que elas dizem sobre as crianças? As 
paredes falam e revelam sua verdadeira identidade! 
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Ateliê Casa das Sementes: 
morada de vivências

Aline de Mesquita Martins
Professora
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Professora

Selma Cristina Souza de Amorim
Auxiliar de Turma

O presente trabalho é fruto das atividades e experiências vivenciadas pelas 
crianças da Educação Infantil e do Projeto+Infância, no Ateliê Casa das Se-
mentes da Escola Sesc Nova Iguaçu, sob o viés de uma proposta pedagógica 
que compreende e valoriza as infâncias, o brincar, as diferentes interações, o 
diálogo e escuta respeitosa. Nessa experiência, vale ressaltar que a criança é 
compreendida e respeitada como sujeito ativo, protagonista de sua própria 
aprendizagem e munido de “Cem Linguagens” (MALUGUZZI,1997).  

O Ateliê Casa das Sementes é um espaço pensado com intencionalidade a 
fim de oferecer uma grande diversidade de recursos e materiais para explora-
ção e ressignificação, oportunizando às crianças ricos momentos de ampliação 
e valorização das diferentes linguagens criativas e expressivas. 

Nosso ateliê foi construído de maneira coletiva. No início, não havia uma 
sala de referência. O espaço nasceu no corredor da escola: uma mesa e uma 
estante confeccionadas com pallets de madeira pela equipe de manutenção do 
Sesc Nova Iguaçu passaram a compor inicialmente nosso espaço de criação. 
A parceria com as famílias e a equipe do Sesc foi fundamental para que esse 
ambiente surgisse. Com objetivo de compor o acervo de recursos do ateliê, as 
famílias doaram diversos elementos: pedras, temperos, miçangas, sementes e 
materiais de jardinagem, dentre outros. 

Por ser um espaço pequeno, inicialmente as professoras levavam as crianças 
em pequenos grupos para a realização das vivências e atividades. Vale ressaltar 
que o Ateliê sempre foi um lugar de acolhimento, investigação, protagonismo, 
liberdade e alegria.

O nome de nosso ateliê surgiu das vozes das crianças. A proposta para dar 
nome ao nosso espaço foi acolhida com muita animação por elas. Cada turma 
sugeriu um nome e, em seguida, foi realizada uma votação com todos de nossa 
escola. O nome escolhido foi Ateliê Casa das Sementes.



80 81

De acordo com a Base Nacional Curricular Comum — BNCC (BRASIL, 2018), 
é fundamental que as crianças sejam instigadas e estimuladas à reflexão sobre 
sua própria ação, colaborando para a formação de um cidadão crítico, reflexivo 
e questionador, ou seja, é necessário que a criança seja compreendida como 
sujeito ativo, participativo e protagonista de seu processo de aprendizagem. 
Nessa perspectiva, o Ateliê precisa ser um ambiente facilitador, instigador, 
acolhedor e desafiador, onde as crianças sejam livres para criar, ressignificar, 
pesquisar, experienciar e se expressar com múltiplas linguagens, desenvolven-
do processos e percursos nos quais produzam sentido sobre o que vivenciam, 
imaginam e investigam no coletivo e individualmente.

A partir de janeiro de 2022, com uma reorganização da escola, o Ateliê Casa 
das Sementes recebeu uma sala de referência com vasta oferta de recursos 
estruturados e não estruturados. É um ambiente para construir e criar. Os mo-
mentos vivenciados no ateliê podem ser realizados dentro da sala ou em outro 
lugar externo caso seja esse o interesse das crianças e/ou mais coerente com 
a atividade do dia.  

A Proposta Pedagógica de Educação Infantil do Sesc (2015, p. 10) desta-
ca que a oficina é organizada como um espaço mais aberto que oferece uma 
grande diversidade de materiais a que as crianças possam recorrer, de acordo 
com suas próprias iniciativas.

O Ateliê Casa das Sementes é utilizado pelas crianças com as professo-
ras atelieristas, podendo ser utilizado também por outros profissionais. Cada 
turma tem seu dia da semana e seu horário estabelecidos — atualmente são 
50 minutos semanais. 

A escuta respeitosa e a valorização das falas e colocações das crianças 
fazem parte de nosso dia a dia e das relações estabelecidas. De acordo com 
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, v. 2, 
p. 11) “a capacidade das crianças de terem confiança em si próprias e o fato 
de sentirem-se aceitas, ouvidas, cuidadas e amadas oferecem segurança para 
a formação pessoal e social”. Um ambiente acolhedor é imprescindível para 
que a criança assuma, de fato, o papel de protagonista de suas vivências e 
aprendizados.

A roda de conversa, que sempre inicia os momentos no ateliê, é um impor-
tante reforçador para esse ambiente acolhedor, pois nela as crianças são livres 
para compartilhar suas ideias, sugestões, questionamentos e indagações; co-
letivamente, relembramos o que foi realizado e nos preparamos para um novo 
desafio. 

Com as crianças animadas, motivadas e com olhos curiosos, os momentos 
no ateliê são sempre mágicos e únicos: o fluir da imaginação e o fazer artístico 
transformam as perspectivas; materiais recicláveis e elementos da natureza 
se tornam um mar de possibilidades; o tempo parece voar, deixando sempre 
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estímulos para os próximos encontros. No período em que as crianças estão 
no ateliê, a professora regente aproveita esse tempo sem os alunos para fazer 
planejamento, pesquisas e para preparar recursos para as aulas. 

No mês de agosto, para compor o Movimento pela Infância e o Direito de 
Brincar, foram confeccionados no ateliê jogos e brinquedos a serem disponibili-
zados pela unidade do Sesc Nova Iguaçu. As crianças escolheram o que e como 
construir. Confeccionaram uma amarelinha divertida com mãos e pés, garrafas 
sensoriais com diversos elementos, circuito com bambolês e quebra-cabeça. 
Esses materiais ficaram disponíveis na unidade por alguns dias e depois foram 
dispostos na entrada da escola.

Uma posposta que veio do Sesc para o nosso ateliê foi a customização de 
miniaturas das esculturas do Rio de Mãos Dadas, um movimento idealizado 
pelo Sesc e o Senac — braços operacionais da Fecomércio do Rio de Janeiro —, 
para inspirar e renovar a esperança por dias melhores. Antes de iniciar a con-
fecção das miniaturas, foi proposta uma roda de conversa com um dos artistas 
responsáveis por dar vida às esculturas que foram expostas, Robnei Bonifácio.  
Oportunizar esse momento de troca foi muito significativo. Vale ressaltar que 
as miniaturas produzidas serão expostas no 3º Congresso Mundial de Educação: 
Eu sou porque nós somos.

O ateliê abrilhantou nossa proposta! Ganhamos um espaço de criação, e as 
educadoras, tempo para um novo olhar. Renovamos o voo das crianças, tra-
zendo um espaço livre, com uma estrutura que possibilita novas perspectivas 
sobre o construir e o brincar. Estamos certas de que é um ambiente vivo, que 
sofre modificações; sua existência nos permite agraciar novas ideias — uma 
soma de experiências significativas para nossas crianças.
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O brincar e a arte: o lúdico no ensino da arte na 
educação infantil. Analisando aspectos de um 
estágio docente em construção

Ana Paula Vieira de Sousa
Universidade Federal do Rio de Janeiro

O presente artigo tem como foco abordar o papel do lúdico no estágio 
obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Artística da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e sua relação com o ensino de artes na edu-
cação infantil, de forma a contribuir com o desenvolvimento integral das crian-
ças. Visa à análise de como acontece a formação entre o lúdico e a arte e sua 
direção para esse nível de ensino.

A partir de experiências realizadas no estágio docente por um/a pedagogo/a 
em atuação no campo da educação infantil com Arte, desenvolvem-se questões 
e reflexões sobre essa trajetória cotidiana, que busca vivenciar a Arte com as 
crianças e compreender o sentido que essa área do conhecimento humano faz 
para elas. Busca-se refletir sobre as atividades realizadas, discutindo-se aspec-
tos implicados nos processos de ensino-aprendizagem, contextualizados nas 
instituições onde foram desenvolvidos (ALVARENGA, 2018). 

A partir deste relato e reflexão, faz-se a tentativa de compartilhar um cami-
nho que, embora recente, já vem apresentando possibilidades de intencionar al-
gumas vertentes metodológicas que talvez sejam pertinentes ao trabalho do/da 
professor/a com Arte em um contexto educacional no qual a criança pequena é a 
protagonista desbravadora do próprio conhecimento artístico (FERRAZ, 1993). 

As práticas de brincar e apreciar arte relacionada às brincadeiras objetivaram 
proporcionar um aprendizado mais significativo e fizeram o/a pedagogo/a estar 
atento às reações das crianças durante as atividades, observando o processo 
como recurso, explorando os potenciais de criação, para que esta venha a con-
tribuir na aprendizagem. 

Dessa forma, constata-se que as experiências realizadas com crianças da 
educação infantil — Infantil 3 e Infantil 4 —, geram discussões importantes 
sobre o brincar e suas diversas vertentes, tornando-se um recurso facilitador 
da aprendizagem sobre a arte, seus recursos e materiais. Esse conhecimento 
propicia estimular o processo criativo das crianças quando apreciam, experi-
mentam e produzem através das brincadeiras (BRASIL, 2018). 

Crianças pequenas apresentam uma facilidade maior em expressar-se es-
pontaneamente e, por meio das brincadeiras, elas comunicam-se facilmente, 
pois o brincar se faz presente o tempo todo (KISHIMOTO, 2006). Aliando-se a 
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isso a linguagem artística, permite-se que a criança, em contato com o lúdico, 
aprenda de forma significativa. 

Os caminhos metodológicos têm por base entrevistas realizadas com peda-
gogos/as que atuam como docentes na educação infantil, com o mínimo de 5 
anos de experiência, e que tiveram como suporte a formação recebida no com-
ponente curricular Arte-educação oferecido no curso de Pedagogia. Foram en-
trevistados/as também professores/as de educação artística, com o mínimo de 
5 anos de experiência, com referência às linguagens abordadas para a docência 
na educação infantil. 

O ensino de arte nessa etapa do ensino acontece de formas diversificadas 
nas práticas de creches e pré-escolas, uma vez que os docentes da educação 
infantil têm formações diferenciadas. Alguns são licenciados em Pedagogia; 
outros são formados na modalidade de nível médio, o Magistério. Vale ressaltar 
que, na docência na educação infantil, existem práticas cotidianas de fazeres 
artísticos nas salas, com atividades que incluem música, dança, teatro, pintura, 
desenho e a utilização de imagens, fazendo uma indissociabilidade entre a 
educação da criança pequena e o universo artístico (BARBOSA, 2016). A união 
entre o lúdico e a arte destaca-se pela necessidade de um ensino de Arte de 
modo integrado e planejado. 

O estudo reforça a importância da formação contínua dos/das pedagogos/
as que atuam no ensino de Arte e conclui que esse componente possui uma 
potência pedagógica em favor do desenvolvimento da condição estética e críti-
ca dos discentes.  
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Afetividade, negritude e cinema negro contem-
porâneo: um diálogo com a lei nº 10.639/03

Bruno Gonçalo Penedo Souza
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O cinema negro contemporâneo, como categoria política, tem produzido 
imagens em movimento que questionam as narrativas hegemônicas sobre os 
corpos negros, que foram historicamente marcados pela mídia com narrativas 
estereotipadas. Nesse sentido, este trabalho busca pensar o cinema negro con-
temporâneo a partir da dimensão afetiva, em diálogo com a Lei nº 10.639/03, 
com base na seguinte pergunta: quais diálogos podem emergir quando pensa-
mos “cinema negro contemporâneo” e  educação? 

O cinema negro contemporâneo, segundo Freitas (2018), pode ser carac-
terizado como um movimento de filmes realizados por pessoas negras e que 
reiteram suas vivências; seus próprios olhares marcam uma nova aurora no 
cinema brasileiro. Esses filmes, principalmente os produzidos na metade da 
última década, tem reverberado novas potências afetivas, que marcam o cine-
ma contemporâneo, no qual o corpo e o afeto emergem como categorias de 
análise e de convite. 

Filmes como Kbela (2015), de Yasmin Thayná, Travessia, de Safira Moreira 
(2017), entre outros, trazem a cultura negra como possibilidade de descolonização 
(Santos, 2020). Nesse sentido, os filmes produzidos por pessoas negras têm 
rompido com as narrativas imagéticas hegemônicas e têm possibilitado olhares 
outros, antes não vistos de forma recorrente, como narrativas de mulheres 
negras, da comunidade LGBTQIAPNB+, das pessoas periféricas e de diferentes 
interseções. O que tem surgido são diferentes propostas que transgridem os 
sistemas cartesianos e binários de diferentes mídias, para a construção de 
um cinema em movimento, em experimentação, no qual o corpo, os afetos, 
a afirmatividade, a identidade, a política e a presença estão para além da 
representação. 

A Lei nº 10.639/03 traz a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira na educação básica. Mesmo diante de inúmeros desafios de sua 
aplicação, a lei tem possibilitado diferentes formas de promoção de uma edu-
cação voltada para as relações étnico-raciais, a promoção da igualdade racial e 
a valorização da História e Cultura Afro-Brasileira. Dessa forma, segundo Pru-
dente (2019), o cinema negro, na sua dimensão pedagógica, traz a afirmação 
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e a positividade de diferentes narrativas de corpos negros quando pensamos 
imagens em movimento. 

O cinema negro, em diálogo com a educação, pode ter inúmeros desafios, que 
passam pela formação docente, como também por questões de infraestrutura. 
Dentre muitas possibilidades de aplicação na educação básica, estão os 
cineclubes — a exibição de filmes do cinema negro —, prática que dialoga 
com a Lei nº 13.006/14, que torna obrigatória a exibição de filmes brasileiros 
na educação básica, entre outras práticas, situando o cinema negro na 
educação como um eixo transversal no diálogo com os diversos componentes 
curriculares. 

O uso de curtas-metragens (filmes com duração menor ou igual a 15 minu-
tos) e médias-metragens (os que têm duração superior a quinze minutos e igual 
ou inferior a setenta minutos) — definidos conforme a Lei nº 2.228/01 —, po-
dem ser uma alternativa na educação básica, visto que esses filmes podem se 
adequar à realidade da organização escolar brasileira, pois o tempo disponível 
para as atividades comporta a sua exibição, a realização de debates e seus 
desdobramentos. 

O encontro com imagens produzidas por pessoas negras, que trazem suas 
próprias narrativas e suas vivências afetivas com a educação, tem possibilitado 
uma nova forma de recepção. Esse diálogo tem possibilitado formas outras de 
repensar a representação de pessoas negras, possibilitando imaginários posi-
tivos, colocando a pessoa negra na condição de sujeito. Essa abordagem pode 
fazer parte do contexto escolar, possibilitando uma nova reeducação do olhar.

Palavras-chave: 
cinema negro contemporâneo; educação para as relações étnico-raciais; Lei nº 
10.639/03.

Referências:
BRASIL. Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cul-
tura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República 
[2003]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 
Acesso em: 01 dez. 2022.

FREITAS, D. Passado, presente e futuro: cinema, cinema negro e curta-metragem. In: 
SIQUEIRA, Ana et al. Festival Internacional de curtas de Belo Horizonte (catálogo). Belo 
Horizonte: Fundação Clóvis Salgado, 2018.

KBELA. Direção de Yasmin Thayná. Produção de Érika Cândido e Monique Rocco. Rio de 
Janeiro, 2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LGNIn5v-3cE Aces-
so em: 12 dez. 2022. 



86 87

PRUDENTE, C. L.; SILVA, D. C. A dimensão pedagógica do cinema negro: aspectos de uma 
arte para a afirmação ontológica do negro brasileiro: o olhar de Celso Prudente. São 
Paulo, SP: Anita Garibaldi, 2019.
 
SANTOS, M. A. dos. Atravessando abismos em direção a um Cinema Implicado: negridade, 
imagem e desordem. Logos, Rio de Janeiro, v. 27, n. 01, 2020, p. 11-24. Disponível em: 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/viewFile/51522/33927 
Acesso em: 05 out. 2022.

TRAVESSIA. Direção de Safira Moreira. Brasil, 2017. Formato DPC. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7ZFO8GEx3Y Acesso em: 12 dez. 2022.



86 87

Sala SESI Matemática: 
a perspectivava do Ensino Híbrido e as Tendências 
em Educação Matemática

Charles Oliveira Magalhães
Universidade Católica de Petrópolis

Em meados de março de 2020, as redes de ensino suspenderam aulas, an-
teciparam o recesso e fecharam suas escolas. Na expectativa de que seriam 
apenas alguns dias de distanciamento, alunos e professores deixaram de ter 
contato presencial. A pandemia da covid-19 perdurou por tempo bem maior 
que o esperado. As redes tiveram de buscar alternativas para dar continuidade 
à oferta do ensino depois que o Ministério da Educação (MEC) homologou o 
Parecer CNE/CP nº 5/2020. 

Professores e alunos buscaram meios para se adaptar a uma realidade dis-
tante da que, até então, estavam acostumados. Vimo-nos em meio a expressões 
como “ensino híbrido”, “ensino remoto” e “educação a distância” (EAD). Indepen-
dentemente do formato, cabe ressaltar que o uso das tecnologias educacionais 
e a disponibilização de ferramentas on-line para a realização de atividades não 
presenciais foram essenciais para a aprendizagem dos alunos. Nessa perspec-
tiva, buscamos apresentar de que forma as Salas SESI Matemática trabalhavam 
desde antes da paralisação, bem como as propostas metodológicas que foram 
incorporadas à Educação Matemática e ao Ensino Híbrido.

Visando contribuir para a promoção de mudanças e a formação do indivíduo 
em matemática, o Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro), em 2012, por meio do SESI Rio, lançou o programa SESI Matemáti-
ca, com a proposta de implementar um ambiente pedagógico específico que 
disponibilizasse recursos e ferramentas que pudessem contribuir para o estudo 
e a aprendizagem dessa disciplina no ensino fundamental e médio, valorizando 
a capacidade crítica e a autonomia dos alunos. 

As Salas SESI Matemática foram implementadas na rede de ensino do SESI 
Rio e em algumas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino do Rio de 
Janeiro, em dois formatos: Sala SESI Matemática e Kit SESI Matemática. Aliado 
à interdisciplinaridade no ensino de Matemática, o uso de tecnologias globa-
lizadas atinge o modo de comunicar, de produzir e de agregar informações ao 
cotidiano, transformando a forma como as pessoas produzem conhecimento. 

Nesse prisma, não há como a educação ficar à margem das Tecnologias da 
Informação e Comunicação — TICs, uma vez que, apropriadas pelo professor, 
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permitem uma abordagem diferenciada no controle do processo de ensino e 
aprendizagem. O aluno tem a liberdade para explorar, errar e aprender com 
o erro (VALENTE, 2005). Utilizando softwares, passa executar ações que pro-
duzem resultados esperados ou efeitos previamente definidos. 

Uma das formas de utilização das TICs são as plataformas adaptativas, que 
têm auxiliado na promoção da autonomia dos alunos, na oferta de conteúdos 
diversificados e na dinamização do processo de aprendizagem. No caso da Es-
cola SESI Matemática, a plataforma utilizada é o Mangahigh, que consiste em 
um conjunto de jogos educativos digitais de matemática.

A metodologia utilizada no SESI Matemática visa associar de forma articu-
lada as dimensões conteúdo, prática e tecnologia, sendo esses os pilares do 
programa de matemática. O programa sinaliza a pretensão de quebrar antigos 
preconceitos de estudantes e professores com relação à disciplina, buscando 
aproximá-los por meio de recursos pedagógicos — materiais concretos, recur-
sos tecnológicos e a plataforma de games (SESI, 2013, p. 15). 

A composição básica da Sala SESI consiste em instalações físicas (cadei-
ras, mesas, quadro-branco, armários e murais), recursos tecnológicos (laptops 
e/ou computadores, datashow, impressora, lousa digital, calculadoras, acesso 
à Internet, máquina fotográfica, celulares e softwares educativos) e materiais 
concretos (réguas, esquadros, transferidores, compassos, sólidos geométricos, 
geoplano quadrangular e circular, elásticos de borracha, Tangram, canudos, 
palitos coloridos, fitas métricas, trenas, metros articulados, papel quadriculado, 
papel milimetrado, papel colorido com espessuras variadas, círculo trigonomé-
trico, dados, baralhos, moedas, roletas, blocos lógicos, disco de frações, régua 
de frações, dominó de frações, baralho de frações, escala de Cuisenaire, Mate-
rial Dourado e ábaco). 

As ideias-chave da proposta metodológica SESIeduca (SESI, 2013) são: a) o 
aluno constrói seu conhecimento; b) essa construção é social e ocorre na inte-
ração com o outro; c) a aprendizagem é mediada; d) o professor é o mediador 
entre o que o aluno sabe e o que passa a saber; e) no mesmo processo em que 
ensina, o professor aprende; f) o trabalho é cooperativo, com comunicação 
entre os alunos; g) o professor deve ser adequadamente formado para exercer 
com habilidade o importante e decisivo papel que lhe cabe; h) a educação deve 
visar ao cognitivo, ao social e o afetivo; e i) adota-se uma concepção episte-
mológica do currículo. 

Outro ponto que merece destaque na fundamentação científica e pedagógi-
ca da Metodologia SESIeduca é que a aprendizagem é motivada e autodirigida. 
A proposta entende ser importante que os alunos planejem sua aprendizagem, 
realizem estudos individualmente e com colegas, e destaca a relevância da 
motivação interna para esses estudos, mesmo que, em um primeiro momento, 
haja uma razão externa (pressão social ou necessidade de trabalho) para eles.
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Quando falamos em erro na matemática, logo nos vem a ideia de fracasso 
ou caminho a ser evitado. Em matemática, os erros e obstáculos são impor-
tantes para novas descobertas e mudanças de paradigmas. Para o SESI (2013, 
p. 15), “o erro tem um papel cognitivo importante, pois motiva a investigação e 
permite processos de reconstruções e construções sucessivas que enriquecem 
o conhecimento matemático”. Se o professor estiver disposto, poderá construir, 
a partir do erro, uma importante ferramenta pedagógica, pois facilita a com-
preensão qualitativa e detalhada do processo de aprendizagem do aluno. 

O programa do SESI Matemática também propõe a utilização de material 
concreto, com o objetivo de buscar caminhos que desenvolvam os conceitos 
não construídos nas séries iniciais para o melhor aprendizado da disciplina 
na etapa do ensino médio. Entende-se a aprendizagem como algo individual 
e contínuo, em que cada sujeito constrói e reconstrói sua aprendizagem 
mediante as próprias experiências. Valoriza-se a utilização de material concreto 
para construir conhecimentos a partir dos já existentes, acrescentando ou 
substituindo informações a essa aprendizagem. 

Observa-se que a metodologia e os recursos específicos do SESIeduca bus-
cam incentivar o professor nas práxis a partir da investigação de situações- 
-problema, do desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de proble-
mas, da valorização do erro, do uso de materiais concretos e ainda a utilização 
de recursos tecnológicos, de softwares educativos, da plataforma de games e 
de pesquisas bibliográficas. A recomendação básica do SESI Matemática tem 
como critério o uso de softwares gratuitos, com interfaces amigáveis, de fácil 
utilização e valorização do uso de tecnologias, tais como games e softwares 
educativos e equipamentos eletrônicos. Na sala SESI Matemática, a plataforma 
utilizada é o Mangahigh. 

A plataforma consiste em um conjunto de jogos educativos digitais de 
matemática. Ao realizar a análise do documento prescrito — Conceitos e Práti-
cas: Metodologia SESIeduca para Educação Matemática —, observou-se ênfase 
nas seguintes tendências: História da Matemática, Contextualização (Recon-
textualizando o Ensino da Matemática), Resolução de Problemas (A Resolução 
de Problemas como Estratégia Pedagógica), valorização do erro (A Valorização 
do Erro como Ferramenta Pedagógica) e utilização de materiais concretos. 

A proposta integra a sala de aula com os ambientes virtuais. Atividades de 
ensinar e aprender passam a receber inúmeras oportunidades e dificuldades. 
Por um lado, temos o aluno que, em sua maioria, tem familiaridade com a 
tecnologia, mas temos dificuldade de fazer com que ele queira utilizá-la com 
ações voltadas para o ambiente educacional. 

Outro ponto a ser observado é que o professor precisa dominar a tecnolo-
gia existente para desenvolver a capacidade de produzir conteúdo dentro do 
ambiente virtual de modo a atender e potencializar o mix presencial e on-line. 
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Visto que a Sala do SESI Matemática funciona como um laboratório, repleto 
de material disponível na escola para o professor, é possível trabalhar como 
um laboratório rotacional, em que um simples jogo educacional da plataforma 
Mangahigh ou atividade realizada no formato digital pode servir como inspira-
ção para uma ação integradora. Comprova-se que a utilização da Sala do SESI 
Matemática oportuniza aos professores organizar um plano de recuperação 
com ações mais significativas para os alunos.
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Educação das infâncias em período integral: 
a gente, o tempo e o espaço no cotidiano 
da escola

Claudia Tona de Oliveira
Sesc RJ

Anne Gladys Guerreiro Rangel Ribas
Sesc RJ

Em toda a história da humanidade, em tempos pós-pandemia, o mundo tem 
sido transformado. Novos comportamentos ligados à saúde física e às relações 
interpessoais são desenvolvidos. Se, por um lado, a pandemia de covid-19 trouxe 
uma exacerbação das desigualdades sociais e crises relacionais, gerando uma 
série de perturbações, por outro, aumentou a reflexão acerca da construção 
social pré-existente. 

A educação infantil, espaço de desenvolvimento das infâncias em sua diver-
sidade, não foi exceção. As pessoas que compõem o tempo e ocupam o espaço 
cotidiano da escola não são mais as mesmas. Os educadores (incluindo todos 
os profissionais da escola), as crianças, as famílias e a comunidade em geral 
formam um círculo dinâmico, em que todas as situações são entrelaçadas, sem 
uma ordem específica de começo, meio e fim. São relações que se misturam 
e, que, se não forem observadas e ajustadas, podem transbordar em dor, so-
bretudo do adulto que cuida da primeiríssima infância, já que, nessa faixa, as 
crianças não sabem comunicar as suas próprias dores não evidentes. 

No período de atividades a distância, diversos cursos para a formação con-
tinuada dos professores foram desenvolvidos, estendendo-se para outros 
profissionais e estudantes da Educação de outros sistemas, aproveitando-se 
o momento favorável às lives para intensificar o trabalho de desenvolvimento 
profissional e pessoal do educador. Dentre eles, Relações Étnico-raciais na Es-
cola merece destaque pelos resultados visivelmente favoráveis no que tange 
ao respeito à diversidade. 

Outro destaque foi a criação do projeto Laboratórios Brincantes – Ciência 
Criativa, ligado à iniciação científica para professores e crianças, ambos essen-
ciais para desenvolver interações e saberes livres de estereótipos.

No retorno às atividades presenciais, os professores foram muito afetados, 
física e emocionalmente. As crianças retornaram com o sistema imunológico 
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deficiente e o comportamento alterado pelo distanciamento social e o conse-
quente apego excessivo às famílias. 

Outro fator de desgaste foi a urgência das famílias em deixar as crianças o 
maior tempo possível na escola, por necessidade de trabalho ou simplesmente 
pela ânsia de liberdade. No início, ainda com redução de horário e grupos, o 
planejamento foi sendo construído dia a dia, primando pelas atividades ao ar 
livre, com os recursos ofertados pela natureza. A rotina era estressante: além 
do retorno aos meios de transporte cheios, aos horários rigorosos e ao contato 
com o ambiente externo, havia algo de novo e assustador: o medo da con-
taminação, com a consequente atenção voltada para as normas sanitárias e o 
mínimo distanciamento entre os corpos — tudo isso com crianças pequenas. 
No entanto, ainda havia disponibilidade, tempo e espaço para o diálogo entre 
a equipe; a formação seguia a pleno vapor. Nesse tempo, foram desenvolvidos 
diversos temas de forma on-line, com a participação de educadores parceiros 
de outras escolas e outros lugares. Era possível conciliar as atividades presen-
ciais com crianças e famílias e a formação continuada dos educadores. Porém, 
ao retornar o horário integral, novas mudanças ocorreram e outros fatores pas-
saram a estar presentes.

A Educação Infantil do Sesc Niterói ampliou o funcionamento para tempo 
integral em fevereiro de 2020, tendo sido interrompida em março, pela pan-
demia, quando foram iniciadas as atividades remotas, que continuaram até 
2021. Neste ano, a escola presencial está de volta — em meio a muitas alegrias 
e tantos dilemas — em período integral, por cerca de nove horas diárias, com 
cinco grupos de crianças entre 2 e 6 anos, convivendo a totalidade do tempo 
com os educadores, inclusive nas refeições e no descanso. 

A unidade localiza-se no limite entre um bairro central (que tem muitas 
atividades econômicas e culturais) e a maior favela da cidade, o Morro do Es-
tado. Aproximadamente 90% das crianças matriculadas são oriundas dessa 
comunidade, com 100% de gratuidade. Os 10% restantes são compostos por 
crianças de famílias mais favorecidas, geralmente voltadas para uma educação 
libertadora.

Na pandemia, muitas famílias perderam entes queridos, emprego, casa e 
comida. Juntos, essas famílias, crianças e educadores compõem um mosaico de 
muitas cores e formas. No entanto, após a pandemia, as pessoas estão ainda 
recolhendo os fragmentos para a reconstrução desse mosaico, que teve suas 
peças desagregadas. Percebendo a desconstrução que acontecia com os com-
ponentes da escola, a equipe gestora, sempre em parceria com o grupo de edu-
cadores e as famílias, desenhou ações para a busca de soluções. Stephen Covey 
(2005) fala sobre a dor, sobre o problema e a solução e sobre a importância de 
perceber, identificar e ajustar uma equipe a um trabalho grande o suficiente 
para contribuir com a transformação social. Com base no autor, foram traçadas 
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ações para organizar o tempo e o espaço, dando continuidade — dentro da in-
tensa dinâmica cotidiana — ao diálogo, à escuta, à observação e ao afeto entre 
todos esses agentes.

A primeira ação desenvolvida nessa etapa foi a respeito do autocuidado, 
para o restabelecimento do equilíbrio da equipe, começando por cada membro 
individualmente. Foi iniciado o curso A Importância do Equilíbrio e da Har-
monia nas Práticas Pedagógicas Cotidianas, em que são realizadas rodas de 
conversa com dinâmicas de sinergia grupal e reflexões sobre o eu pessoal em 
sua relação com o outro, desenvolvidas de acordo com o que se percebe a cada 
encontro. As práticas presenciais são complementadas com os grupos on-line, 
de troca constante. Os diálogos com a gestão ocorrem no dia a dia, em grupo 
ou individualmente. Esses diálogos são documentados de forma privada, para 
gerar novos temas para as próximas reflexões e, assim, tem sido possível nutrir 
a confiança, aprimorando o bem-estar da equipe.

Com as crianças presentes o dia todo na escola, a organização do tempo, 
do espaço e das pessoas torna-se um fator decisivo no sucesso das relações. 
Pensando assim, foram ampliados os espaços coletivos para os campos de ex-
periência, e as salas de referência de cada grupo tornaram-se o ambiente ideal 
nos momentos de necessidade de mais aconchego com as professoras, como 
as rodas de conversa, as assembleias para tomadas de decisões e o descanso 
após o almoço. O espaço externo, priorizado desde o retorno, continua sendo o 
favorito para as atividades de livre brincar, exploração, pesquisa, descobertas 
e criação.

O momento das refeições e do descanso são desafiadores, sobretudo no início 
do ano. Porém, os combinados coletivos, tanto entre adultos quanto com as 
crianças, têm solucionado a situação. Crianças que nem sequer experimentavam 
alimentos desconhecidos, rejeitando-os com veemência, passaram a apreciá-los 
e até a pedirem mais. Isso porque os adultos sempre fazem as refeições com as 
crianças, como uma potente família. 

No tempo do descanso, aquelas que não conseguiam sossegar o corpo e 
relaxar, aos poucos, foram ganhando confiança, sempre com as professoras por 
perto, demonstrando afeto, deitando-se junto com elas. Hoje, cada qual cuida 
de sua roupa de cama e dos objetos de estimação que trazem de casa. As salas, 
após o almoço, são recintos silenciosos, de paz e harmonia. Quem passa pelos 
corredores, ouve músicas suaves e sente o aroma dos óleos essenciais.

Em termos de inclusão, a Escola Sesc simplesmente acolhe todas as crian-
ças, independentemente de quaisquer peculiaridades. Para lidar com cada ne-
cessidade específica, contamos com muita pesquisa e atendimento educacional 
especializado que, além de oferecer suporte nos grupos, também acontece de 
forma individual. A organização dos espaços de forma a facilitar a atuação com 
todos, fortalecendo a inclusão, é outra importante ação. As próprias crianças 
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se tornam mediadoras. Nesse, como em todos os contextos, a parceria com as 
famílias é fundamental. Cada família, com suas singularidades, é acolhida na 
escola, seja em momentos individuais, para tratar de sua própria criança, seja 
nos coletivos, com todas as crianças, no Entre Nós, projeto no qual vivenciam 
diversas experiências no “chão” da escola. 

Pensando o espaço como terceiro educador (MALAGUZZI, 1999), a escola 
vai além de seus muros, com aulas-passeio em centros culturais, científicos e 
sociais, ocupando novos territórios, ampliando o protagonismo das crianças e 
suas famílias, favorecendo também a inclusão sociocultural.

Todas as ações são permeadas pela formação continuada dos educadores, 
por meio do projeto Vivências, com atividades que fundamentam o propósito 
pedagógico da Educação do Sesc, que é a busca pela autonomia e pelo protago-
nismo das infâncias para a implementação de uma educação verdadeiramente 
emancipatória por meio do brincar. Este propósito só pode ser alcançado se os 
educadores são por ele afetados. E essa é a missão principal do Vivências: for-
mar e inspirar educadores voltados para a práxis que liberta e transforma. Ser-
gio Haddad diz que Paulo Freire enviou cópias do livro Pedagogia do Oprimido, 
antes de sua publicação, para amigos próximos que, por sua vez, multiplicaram 
suas ideias por uma rede de admiradores mundo afora (HADDAD, 2019, p. 96). 
Esta é a concepção de Educação de nossa escola, que segue levada pelo vento 
de quem por ela passa, seja por meio das crianças, das famílias, da comunidade 
ou dos educadores.
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Roda de conversa: 
a Educação Infantil educando a escola

Cleide S. Chaves
Estudante/Universidade Federal Fluminense

Isadora Dias Lopes
Estudante/Universidade Federal Fluminense

A presente produção objetiva refletir sobre o trabalho docente com orali-
dade, leitura e escrita junto a crianças de grupamentos da educação infantil 
do Colégio Universitário Geraldo Reis da Universidade Federal Fluminense – 
Coluni/UFF, localizado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. 

A temática aqui delimitada conduz o Projeto de Formação Inicial Docente 
com/das Infâncias (ENDLICH e FERNANDES, 2022), submetido à Divisão da 
Prática Discente da Universidade, que tem como foco leitura, escrita e orali-
dade com crianças na primeira etapa da educação básica. 

As autoras, discentes de períodos iniciais da graduação em Pedagogia, estão 
vinculadas ao projeto como estudantes bolsistas. Destaca-se nesta reflexão 
o lugar da roda de conversa, prática pedagógica vivida cotidianamente com 
crianças e adultos. A roda de conversa é uma intervenção pedagógica, “com-
preendida como rotina cultural, procedimento didático e linguagem matiz en-
tre e com as crianças, em uma perspectiva decolonial” (BRANDÃO, 2021). Desse 
modo, a criança é compreendida como sujeito histórico, potente e de direitos, 
com suas múltiplas expressões e conhecimentos valorizados (BRASIL, 2019a, 
2019b). Múltiplas expressões e conhecimentos circulam entre crianças e adul-
tos por meio do diálogo, ganhando destaque na roda, na qual falar, escutar, 
ler e escrever ampliam experiências de vida. Assim, o modo como a criança 
aprende e apreende o mundo se faz presente, ganhando complementaridade 
nas rodas de conversa cotidianas. 

A produção de registros (OSTETTO, 2012) narrativos e imagéticos da vivên-
cia dessas rodas com crianças e educadores constitui-se como metodologia, 
uma vez partilhados e problematizados junto à equipe pedagógica. Tais regis-
tros colaboram com o processo de aprender a ser professor das infâncias, no 
sentido de reconhecer uma determinada concepção de criança e o seu lugar na 
dinâmica pedagógica, favorecendo uma consciência das relações entre teoria e 
prática (WARSCHAUER, 2002). 
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Vive-se nesse movimento a busca por se pensar epistemologias e práticas 
pedagógicas que direcionem para a diferença humana e respeito às especifi-
cidades da criança pequena. A reunião de pessoas com histórias de vida dife-
rentes e maneiras próprias de pensar ganha visibilidade na roda. O diálogo se 
faz de forma múltipla e com diferentes significados, não obedecendo a uma 
lógica adultocêntrica. 

A roda de conversa com as crianças na Educação Infantil do Coluni/UFF 
mostra-se como espaço que se propõe a atuar com a diferença como inte-
grante da ação educativa. A roda demonstra sua importância quando percebida 
em sua principal intenção, no sentido de que crianças, estudantes bolsistas e 
professoras ampliem experiências, instituindo-se no mundo na expressão de 
suas individualidades. Identifica-se na roda de conversa a ocorrência de apren-
dizagens tanto das crianças quanto das estudantes bolsistas, uma vez que do-
centes dos grupos de crianças produzem intervenções pedagógicas, vale dizer, 
na zona de desenvolvimento iminente (PRESTES, 2010; VIGOTSKI, 2018) das 
crianças, nas múltiplas aprendizagens em desenvolvimento, como também das 
estudantes bolsistas, em suas aprendizagens de se tornarem professoras das 
infâncias.  
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O Tapete Mágico: 
um encontro entre saberes e inspirações

Danuza Ng Canabarro Rodrigues
Auxiliar de Turma/Sesc RJ

Patricia da Rocha Cassimiro
Professora/Sesc RJ

Os momentos construídos no coletivo afetam de forma distinta cada indi-
víduo.  Paulo Freire (1996, p. 25) afirma que “quem ensina aprende ao ensinar 
e quem aprende ensina ao aprender”. É justamente na relação professor-aluno 
e por meio da troca de afetos construída no ambiente escolar, que o educador 
inspira e se inspira.

Uma proposta pedagógica como a da Educação Infantil do Sesc, propõe 
“criar espaços de convívio em que as crianças possam — desde bem pequenas 
— ser parte ativa da vida coletiva, e ter sua opinião e voz como elementos fun-
damentais para construir modos de vida satisfatórios para todos” (SESC, 2015, 
p. 18). 

Embasadas nesse princípio, iniciamos o ano letivo de 2020 com a turma 
de 5 anos, passando pelo período de adaptação com a realização de rodas de 
conversas. Nelas as crianças expõem seus interesses e suas expectativas em 
relação ao ano; levantam hipóteses e questionamentos; tomam decisões em 
conjunto e criam possibilidades sobre a construção da identidade do grupo.

Em uma decisão coletiva, foi feita a escolha do nome da turma e, a partir daí, 
nos inspiramos para construir a história de um livro. Assim, a turma embarcou 
em uma viagem fantástica com o seu “tapete mágico”. 

Com a chegada da covid-19 e o isolamento social, saímos da sala de aula es-
truturada, rompemos os muros escolares e fomos levados diretamente à casa 
das crianças.

Professores, crianças e famílias tiveram de se adaptar às aulas remotas, e, 
apesar do medo e do receio, nossa escola continuou. Com um novo formato, 
surgiram novos desafios e muitas construções, dentro desse contexto. Inspira-
das na turma que tanto desejava viajar por lugares com seu “tapete mágico”, 
escrevemos uma história. 

A construção do texto, a princípio, foi pensada como uma forma de abra-
çar nossos alunos e suas famílias. Uma escrita inspirada em tantas aventuras 
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que não deixamos de viver. As telas do computador e do celular foram veícu-
los importantes. A hora da história não deixou de acontecer, mas precisou ser 
adaptada, passando a ser feita por meio de novos recursos: lives e encontros 
virtuais. E assim repaginamos o “faz de conta”. 

Cada troca diária com as crianças vai além da troca de conhecimentos e 
novas vivências. Elas nos impulsionam! Notam-se nas ilustrações do livro 
O Tapete Mágico o olhar e a criatividade das crianças. Vê-se um tapete que 
pode voar, com o desejo de conhecer, representando a vivacidade das nossas 
crianças sempre dispostas a explorar e criar. 

Essa obra tornou-se um resgate para as aventuras, trazendo encantamento 
e reaproximando as famílias. Intencionalmente, mostramos para a nossa turma 
que podíamos viajar, mesmo estando isolados em casa, e que o lúdico não iria 
acabar. Nossas crianças precisavam continuar brincando e se desenvolvendo, 
e a parceria com as famílias foi determinante para dar continuidade a esse 
projeto. Apesar de, na ocasião, estarmos em contato remotamente, todos os 
encontros eram envoltos de muita alegria e confiança, pois 

[...] os educadores se sentirão ainda mais fortalecidos e estimulados 
a seguir construindo sua prática cotidiana, com outro olhar para o 
valor da interação escola-família, que deve ser pautada, acima de 
tudo, em confiança, sintonia de valores e propósitos, participação, 
colaboração, acompanhamento, diálogo, críticas construtivas e va-
lidação, em um movimento contínuo de aproximação e aprendiza-
gem mútua. (SESC, 2018, p. 32). 

E assim a história d’O Tapete Mágico voou, alcançou os lares e deixou nos-
sos dias mais leves. Um livro elaborado a distância, que por dois anos seguiu 
o mesmo perfil, alcançou novos ares a partir de 2022. O projeto elaborado por 
duas professoras, motivadas por toda uma turma, encontra-se atualmente no 
portal do Sesc Educação. Está acessível a todos e pode retornar ao seu local de 
inspiração, a sala de aula.

Escrever e ilustrar a história do “tapete mágico” ressignificou nossa prática e 
reverberou nossa pedagogia. A elaboração desse projeto nos permitiu perceber 
que as crianças, ao ouvirem a história, foram transportadas ao mundo da fan-
tasia. Embarcaram e foram envolvidas por um contexto em que a leitura agiu 
como um todo, reafirmando que um livro é capaz de proporcionar um universo 
de possibilidades, de nos levar a lugares que nosso coração não conhece e que 
nossos olhos não nos revelaram ainda.

O livro entra em nós através do som das palavras e estala a nossa mente. 
E como uma revoada de passarinho, faz ninho, faz um ser vivo colher sonhos, 
página a página, desenho a desenho.
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África em quadrinhos

Elbert de Oliveira Agostinho
CEFET-RJ

O trabalho em questão propõe a inserção, a análise e a leitura de histórias 
em quadrinhos que apresentam o continente africano e/ou a identidade negra 
no universo escolar, construindo diálogos com os alunos através da 9.ª arte. 

Para tal, foram selecionadas algumas HQs e personagens, como T’Challa 
(Pantera Negra), Ororo Munroe (Tempestade) e Mari Jiwe McCabe (Vixen), no 
intuito de apresentar às crianças perspectivas sobre representação, represen-
tatividade, ancestralidade, religiosidade e a importância de referências negras 
— personagens que se parecem conosco e vivenciam a identidade negra com 
orgulho. Tais personagens configuram perspectivas identitárias e possibili-
dades de identificação de nossas crianças negras, tendo como horizonte repre-
sentacional super-heróis e super-heroínas negras. Nesse sentido, acreditamos 
no potencial desses personagens para um debate sobre questões raciais no 
“chão” da escola.

A metodologia consiste em apresentar a história dos personagens selecio-
nados para nossas crianças, do seguinte modo: em uma sociedade africana, há 
personas que se destacam por suas relações ancestrais. Entre imagens e dis-
cursos, propõe-se discutir com as crianças questões acerca das relações raciais, 
desenvolvendo atividades com leitura e análise das HQs. 

Vale ressaltar que foram escolhidas narrativas em que a identidade negra é 
protagonista. Verificamos, entre as relações possíveis, a diáspora africana como 
elemento a ser discutido. Logo, não se trata apenas de personagens negras, 
mas de um elemento de identificação com crianças que, embora conhecessem 
tais narrativas, não haviam observado a potencialidade dessas HQs. 

Há ainda de nossa parte a preocupação a respeito de como utilizar tais ma-
teriais em sala de aula. Para tal, construímos um plano de aula, apresentando 
possíveis alternativas metodológicas para se discutir questões étnico-raciais na 
escola, com o objetivo de tornar acessível esse material a professores que dese-
jam ter em mãos uma série de repertórios ao pensar em ações antirracistas. 

É importante destacar que usaremos como referência as personagens cita-
das pelas seguintes razões:  T’Challa (Pantera Negra), rei de Wakanda (nação 
fictícia africana que nunca foi colonizada), é um super-herói e protetor do con-
tinente africano; Ororo Munroe (Tempestade), sacerdotisa nascida no Congo, 
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tem entre seus poderes exercitar o diálogo com o tempo; e Mari Jiwe McCabe 
(Vixen) é uma personagem que acessa seus poderes através de um Totem, que 
lhe permite se conectar com suas raízes ancestrais.

A fundamentação teórica da proposta se baseia nos trabalhos de Stuart Hall 
(2014), Sheena Howard (2013) e Elbert Agostinho (2021), alicerçando perspec-
tivas identitárias, representação e representatividade da identidade negra nas 
histórias em quadrinhos. Observamos o potencial de veículos como HQs nas 
práticas didáticas que envolvem uma educação das relações raciais. Observar 
a presença de personagens negras em narrativas quadrinizadas, tendo como 
horizonte epistemológico a identidade como conceito, configura-se como uma 
estratégia para pensarmos em ações que efetivamente despertem nas crianças 
a compreensão sobre as questões raciais no Brasil. Portanto, evidenciamos os 
eixos construção, inserção e manutenção de personagens, já que não basta 
apenas construir personagens: suas trajetórias dentro das HQs sinalizam uma 
série de perspectivas representacionais que podem habitar o imaginário de 
nossas crianças.

Os resultados apontam para diálogos com as crianças de formas mais 
harmônicas, levando a discussão das relações raciais para o “chão” da escola 
por meio de personagens negras, com a construção de um plano de aula que 
pode orientar professores a trabalhar com personagens negras em suas aulas. 
Nesse sentido, as histórias em quadrinhos podem funcionar como um material 
didático acessível às crianças e orientado a pautas que discutam as questões 
raciais através de personagens negras.
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Atividades interdisciplinares: 
uma visão discente

Elisangela Silva Heringer
Sesc RJ — Un. Nova Friburgo

A educação feita em perspectiva dialógica, entre sujeitos, objetos e entre 
sujeitos-objetos, com o objetivo de fomentar uma prática escolar mais inte-
gradora e significativa, é uma demanda atual e urgente quando se pensa em 
uma formação que ultrapasse a mera transposição de conhecimentos e aposte 
em uma formação crítica e acadêmica dos alunos. Nesse sentido, a interdis-
ciplinaridade configura-se como um mecanismo e uma proposta que norteia, 
inclusive, os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN (BRASIL, 2002), que, em 
sua gênese e pressupostos, alimenta e sugere um direcionamento para essa 
integralidade entre alunos e saberes. 

Embora não seja uma proposta nova, questiona-se se e como a interdiscipli-
naridade está efetivamente presente, de maneira eficaz e constante, nas práti-
cas educativas das escolas públicas, segmento a que se direcionou o recorte 
das provocações aqui apresentadas.

Entendemos a interdisciplinaridade como prática que sustenta e é susten-
tada por diálogos e trocas, interseção de conteúdos, em caráter epistemológico 
e antropológico, mas também, na prática rotineira, como integração entre sa-
beres de diversas áreas e disciplinas escolares — sem a pretensão de destaque 
de uma ou outra — com demandas atuais e em consonância com uma formação 
crítica, humanizadora e problematizadora do educando (SEVERINO, 2018). Des-
sa forma, as atividades interdisciplinares a que nos referimos seriam aquelas 
que convocam várias disciplinas e/ou áreas de saberes, criando pontes entre 
elas, de modo dialógico, crítico, atual e significativo para os alunos diante de 
temas, assuntos e/ou eventos contextualizados.

Introduzido esse preâmbulo, a presente comunicação tem como objetivo 
apresentar e analisar como os alunos do Pré-Vestibular Social Futuro em Curso 
do Sesc Nova Friburgo vivenciam práticas interdisciplinares pensadas no âmbi-
to das aulas preparatórias que frequentam e como eles as julgam sob o prisma 
da relevância e da sua receptividade quanto à construção e à consolidação dos 
saberes acadêmico e, também, os de mundo.

A partir de uma pesquisa realizada com os próprios alunos, entendidos como 
parte ativa do e no processo de aprendizagem, busca-se avaliar como as práti-
cas educativas desenvolvidas no âmbito de um curso de pré-vestibular inova-
dor buscavam romper com o caráter estanque e segmentado das disciplinas 
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escolares, que é comum na vivência dos alunos, e apostar em redes dialógicas, 
enriquecedoras, dinâmicas e promovedoras de novos saberes e de novas formas 
de pensar, de viver e  de (re)fazer os saberes, indo além do acesso e do mero ar-
mazenamento de conhecimentos cobrados em exames e provas de vestibulares. 

Dessa forma, o que a pesquisa aponta, a partir da percepção dos alunados, 
é que essas práticas educativas integradoras, dialógicas e interdisciplinares se 
constituem como práticas poucos vivenciadas pelos alunos no sistema formal 
de ensino em que estavam matriculados, e que o contato com elas possibili-
tou, além do acesso aos conteúdos de forma mais dinâmica e significativa, o 
enriquecimento do seu repertório sociocultural e a ampliação da ideia de co-
nhecimento como um produto em rede, em processos constantes e em que 
eles próprios participam efetivamente na sua construção. 

Para além do ganho pedagógico, o que as vivências interdisciplinares 
(aulões, cine-debate, aulas invertidas, festivais culturais e esportivos, rodas de 
conversas) sinalizam é que a noção de ser social e político e a formação ética 
plena e humanizadora foram ampliadas na prática cotidiana do pré-vestibular, 
associadas ao uso das tecnologias e do envolvimento com diferentes formas de 
expressões artísticas e culturais. 

 Essa formação, que ultrapassa os saberes acadêmicos isolados e estanques, 
dialoga com algumas ideias de Paulo Freire (1996), sobretudo quando o pen-
sador aposta na importância de pensar e de fazer a educação por meio da dia-
logicidade, da participação ativa e reflexiva dos alunos e da inserção do mundo 
nos conteúdos canônicos escolares, privilegiando ação e reflexão e rompendo 
com padrões tradicionais e fragmentados do saber. 

As práticas interdisciplinares a que os alunos tiveram acesso e puderam 
avaliar apostavam ainda na inovação e na atualidade, no trabalho com o de-
senvolvimento crítico e humano e no movimento de interação como forma de 
promover, na prática, a construção de novas formas de pensar educação e de 
ser estudantes. 
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O vírus que transformou educação 

Leila da Silva Azevedo dos Reis
Professora — Prefeitura de Nova Iguaçu

O presente artigo aborda o trabalho realizado com os alunos atendidos pela 
sala de recursos da Escola Municipal Maximiano Ribeiro da Silva – CIEP 071, da 
rede pública do município de Nova Iguaçu, em meio ao cenário da pandemia da 
covid-19, discutindo o processo de educação em situação de isolamento social.  
Nesse cenário, buscou-se compreender como ocorreu o processo de ensino-
aprendizagem de alunos com deficiências através do ensino remoto. 

Iniciamos em 2020 uma parceria com o PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência) através da CAPES, com o objetivo de antecipar 
o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública. O 
PIBID é desenvolvido na E.M. Maximiano Ribeiro Silva – CIEP 071. Nossa pes-
quisa acontece principalmente na sala de recursos multifuncionais, com os alu-
nos com deficiências atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), pela observação e acompanhamento desses alunos nas salas regulares 
onde estão incluídos. 

Temos um total de 37 alunos com deficiências diversas, divididos entre qua-
tro professores que atuam nesse atendimento, sendo três de AEE e uma espe-
cialista em sistema Braille. Contamos com oito bolsistas do PIBID que, devido 
à pandemia, acompanham o desenvolvimento dos alunos nas atividades pro-
postas de forma assíncrona, pelas postagens que realizamos através do grupo 
no Facebook oficial do CIEP. 

Semanalmente ocorrem reuniões, às quintas-feiras, na plataforma do Google 
Meet, com duração média de duas horas. Nelas reúnem-se a nossa coordena-
dora do PIBID, professora Edicléa Mascarenhas, e os alunos bolsistas, para estu-
dos, debates e troca de conhecimentos. Ancoramos nossa pesquisa nos livros, 
artigos e reflexões dos seguintes autores: Emilia Ferreiro, Edicléa Mascarenhas, 
Rosita Edler Carvalho, Vera Lucia Messias Fialho Capellini e Edgar Morin.  

A proposta da parceria seria levar aos alunos bolsistas a vivência de inclusão 
na sala regular e no AEE do Ciep 071, destacando: de que forma os alunos com 
deficiências foram impactados com esse novo modelo de educação; como se 
deu alfabetização e letramento dos alunos em distanciamento social; e como 
se deu a parceria com as famílias nesse contexto.  
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Nosso trabalho como professor do AEE é atender todos os alunos com de-
ficiências.  Estudantes com transtorno do espectro autista, deficiência física, 
deficiência múltipla, deficiência intelectual: todos são público-alvo do Atendi-
mento Educacional Especializado. 

Trabalhamos viabilizando recursos pedagógicos e adaptações para o acesso 
dos alunos à comunicação alternativa, à tecnologia assistiva, ao sistema Braille 
de escrita e leitura e as necessárias adaptações curriculares. Adequamos e pro-
duzimos materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades 
específicas dos alunos e damos suporte aos professores da sala regular para 
condução do trabalho pedagógico, além de orientar familiares e responsáveis, 
mantendo uma parceria entre família e escola com base na análise das ativi-
dades não presenciais no contexto de pandemia.

Partindo dos conceitos apresentados, o primeiro passo foi criar um canal 
de contato que fosse de fácil acesso e economicamente viável a todos. Sendo 
assim, escolhemos o Whatsapp e o Facebook. A princípio, fizemos contato in-
dividualmente com os alunos e informamos a eles sobre a criação do grupo 
para as atividades pedagógicas e a manutenção do vínculo dos alunos com a 
escola. 

Em um segundo momento, pensamos em como manter esses contatos ativos 
e como fomentaríamos o interesse de participação dos alunos e familiares nessas 
atividades. Criamos parcerias de trabalho com outros professores, encontros 
virtuais com as famílias, sorteios e gincanas; premiamos simbolicamente 
as participações dos alunos e familiares; fizemos festas temáticas on-line, 
aniversários e até show de talentos com os alunos. 

Organizamos uma agenda de trabalho: em dois dias na semana, enviaríamos 
atividades pedagógicas; os outros dias seriam divididos em sugestões de jogos 
educativos, vídeos e informações relevantes para os alunos e suas famílias. 

Criamos também um canal de escuta e suporte para famílias que estavam 
passando por perdas familiares e/ou em dificuldades financeiras.

Para consolidação desse paradigma, entretanto, é preciso reconhecer que 
cada aluno aprende de uma forma e com um ritmo próprio (MORIN, 2011). 
Isso significa dar oportunidades para todos aprenderem os mesmos conteúdos, 
fazendo as adequações necessárias do currículo. O êxito da inclusão escolar 
depende, dentre outros fatores, da eficiência no atendimento à diversidade da 
população estudantil (CARVALHO, 2004).

Fizemos chamadas de vídeos, encontros, brincadeiras e festas virtuais. Usa-
mos aplicativos como nunca e a tecnologia passou de vilã à nossa aliada. O 
que faríamos durante todo esse tempo se não fosse a tecnologia? Computa-
dores e celulares, que antes competiam com o professor na sala de aula, se 
transformaram em grandes recursos pedagógicos para educação, diminuindo o 
distanciamento social e viabilizando acesso aos conteúdos. 
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Os pais e responsáveis passaram a ser nossos grandes parceiros na educa-
ção e no processo de interação com nossos alunos. Certamente, se esses pais 
e familiares não tivessem acreditado em nosso trabalho, nada do que ocorreu 
teria sido possível. Era tudo novo, principalmente para muitos responsáveis, 
que se tornaram repentinamente professores dos filhos em tempo integral e, 
na maioria das vezes, sem o conhecimento necessário. 

Observando as dificuldades iminentes nesses primeiros momentos, investi-
mos em atividades bem lúdicas e intuitivas, com foco em habilidades de vida 
diária, coordenação motora, atenção e concentração. Iniciamos fazendo alguns 
vídeos para ensinar as atividades; depois fomos diversificando, com fotos e 
sugestões criativas pesquisadas na Internet. Utilizamos muitos materiais reci-
cláveis, que poderiam ser encontrados facilmente no ambiente de casa. Fize-
mos quadros de rotina para organizar os alunos no tempo e no espaço, já que 
os dias em casa se prolongavam a cada momento. Dividimos dias e horários 
para envio de atividades e retorno dos pais e responsáveis. Observamos, então, 
que nossos laços começavam a se estreitar e que o ambiente virtual ia ficando 
menos desafiador para as famílias. Começamos a falar de diversos assuntos: 
possíveis dificuldades que poderiam surgir, dúvidas sobre o auxílio do governo, 
entrega de cestas e cartões de alimentos realizados pela prefeitura. 

Em relação aos alunos que ficaram doentes e aos familiares que estavam 
hospitalizados, conseguimos ajudar aqueles que tiveram dificuldades financei-
ras ou mesmo que não conseguiam ter acesso aos remédios para o tratamento 
de seus filhos. Nossas relações foram ficando cada vez mais amistosas e bem 
próximas das famílias, mas, mesmo assim, havia aqueles que se mantinham 
mais reservados e com poucos retornos. 

Quanto às atividades propostas, fomos aos poucos conhecendo e identifi-
cando qual a melhor forma de atuar com nossos alunos e seus familiares no 
ambiente virtual. Percebemos que, assim como na sala de aula presencial, era 
necessário individualizar atividades para determinados alunos conforme suas 
especificidades. E assim fizemos: dividimos as atividades por grau de complexi-
dade e explicamos para os pais e responsáveis a real necessidade desse pro-
cesso para o progresso do aluno. 

A parceria colaborativa com familiares tem como principal benefício tornar 
a família peça-chave na busca de uma educação de qualidade. Dessa forma, a 
família deixa de ser um problema e passa a ser parte da solução para muitos 
desafios enfrentados no processo de inclusão escolar.

Estudamos, pesquisamos e criamos como nunca, superamos nossos desafi-
os pessoais e nos colocamos à prova. Muitos professores não tinham grandes 
conhecimentos tecnológicos; sabiam somente o básico, mas isso não era sufi-
ciente: agora tudo se tornou virtual. As aulas e o contato com nossos alunos 
dependiam desses conhecimentos. O senso de responsabilidade com eles e 
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o compromisso com a educação, no entanto, foram maiores que os medos. O 
sentimento de vitória a cada etapa vencida e conhecimento novo adquirido e 
transmitido aos nossos alunos foi e é extremamente gratificante e nos revi-
taliza para continuar seguindo e aprendendo sempre.

Referências:
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Diários de aulas: 
uma potência artística para as aulas de Língua 
e Literatura

Esta proposta nasce da minha própria experiência como aluna e monitora 
da disciplina Corpo e Movimento A, do curso de Licenciatura em Dança da Es-
cola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Como era uma disciplina essencialmente prática, ao final de cada aula eram 
propostos espaços de registro, com a criação de um diário de aula — material 
de trabalho adotado na disciplina como forma de aprendizagem e avaliação 
—, em que cada aluno registrava seu processo de trabalho, utilizando anota-
ções (tanto escritas quanto imagéticas) sobre sua experiência, lançando mão 
de desenhos e formas de representação em que poderiam ser observadas as 
diferentes percepções de si obtidas ao longo do semestre.  

A confecção desse material permite a entrega da sensibilidade e dos desa-
bafos do artista, o que muito pôde contribuir para a minha prática pedagógica, 
valorizando o processo de aprendizagem. Os diários continham desenhos, poe-
mas, objetos, entre outros registros, que se mostraram necessários para dar 
forma à sua expressão como obra aberta (work in progress), gerando, assim, 
um rico material de criação. Pude constatar que a criação dos diários — car-
regados da subjetividade do seu criador —, fruto de desenvolvimento da ativi-
dade em sala de aula, permite a entrega da sensibilidade e da subjetividade 
do artista, revelando sua potência como rica ferramenta pedagógica, uma vez 
que estabelece relação com as formas de aprendizagem de cada pessoa, que 
podem ser facilitadas pela escuta, pela visão, pela ação e, principalmente, pela 
emoção (MORÁN, 2015). Além disso, confirma-se como uma metodologia ativa 
de aprendizagem, uma vez que requer a participação ativa do estudante, em 
consonância com a Choice’s Theory (GLASSER, 1986). A Pirâmide de Aprendiza-
gem apresentada pelo autor indica que a participação do “aprender fazendo” 
(escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar etc.) tem eficácia maior que 
80% no processo de aprendizagem. 

O ensino de Língua e Literatura a partir da concepção puramente tecnicista 
e acadêmica se torna maçante e desinteressante. Não há como extrair prazer de 
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uma atividade em que o aluno não se sinta convidado a participar, opinar, criar 
e criticar ativamente no processo. As atividades burocráticas e verticais poucas 
vezes irão solicitar grande esforço analítico e interpretativo dos estudantes, 
uma vez que a pedagogia tradicional valoriza a memorização, a obediência e 
o mecanicismo das ações em detrimento do aprendizado, da participação e do 
pensamento crítico. Dessa forma, o estudo do texto em si acaba por assumir um 
caráter secundário numa aula em que o estudante deveria ser valorizado como 
protagonista do aprendizado. A partir do diálogo desses pensamentos com 
Cohen (1998), Oliveira (2014) e Salles (1998), levantam-se questionamentos 
sobre a adoção de expressões artísticas como procedimento sensível e eficaz 
para a sala de aula. 

O objetivo geral dessa experiência é o de promover a expressão artística 
no âmbito do ensino de Língua Portuguesa e Literatura por meio da prática 
interdisciplinar e da conscientização das subjetividades nas suas formas ex-
pressivas e de aprendizagem buscando a valorização da leitura, da escrita e 
da arte. A experiência traz como objetivos específicos: incentivar a criação, a 
criatividade e a criticidade para as produções dos alunos ao invés de propor 
enunciados fechados de escrita e produção de textos; incentivar a pesquisa e a 
revisitação de conteúdos para a produção das expressões artísticas dos alunos; 
e possibilitar a interação entre as disciplinas como alternativa para a Educação. 
A proposta foi voltada para os alunos da 2.ª série do ensino médio do Colégio 
Estadual Chico Anysio, localizado no Bairro Andaraí, no Rio de Janeiro/RJ.

Com a criação de uma proposta interdisciplinar diferenciada entre o estudo 
da Língua, da Literatura e da Arte-educação, intitulada A Arte que Emerge das 
Narrativas, buscou-se a fusão dessas linguagens, de modo a corresponder às 
exigências do novo documento curricular — a BNCC (2018) —, ressaltando o 
registro da terceira competência da base, que menciona a escola como um 
espaço propício para as manifestações artísticas e culturais, na valorização, 
fruição e produção de práticas diversificadas. O conteúdo basal do terceiro 
bimestre, de acordo com o Currículo Mínimo da disciplina (BRASIL, 2012), 
previa, resumidamente: poesia no Parnasianismo e no Simbolismo/canção; 
efeitos de sentido produzidos pelo emprego de figuras de sintaxe como 
elipse, anáfora, hipérbato; valor expressivo das interjeições e demais sinais de 
pontuação; termos acessórios da oração; produção de paráfrases a partir dos 
poemas estudados.

A metodologia adotada, de cunho teórico-empírico, fez-se através da pro-
posta triangular (BARBOSA, 2010) e, por isso, foi dividida em três momentos. 
Nesse sentido, organizaram-se as atividades propostas em Contextualização, 
Apreciação e Experimentação. No primeiro momento, iniciamos a leitura co-
letiva de material de revisão produzido para essa aula. Em seguida, fazemos 
leituras de poemas parnasianos e simbolistas para destacar suas caracterís-
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ticas, questões de gramática e de produção textual. A experiência acontece 
como um grande debate, permitindo que todos possam participar e intervir nas 
perguntas e respostas levantadas. 

Na apreciação, cada grupo de aluno escolhe um dos diários dispostos em cima 
da mesa do professor para desvendar. Abre em qualquer página (considerando 
as construções textuais e imagéticas contidas nos diários), faz a leitura e explica 
o que entende para a turma. Em seguida, vamos passando os diários de mão em 
mão para explorá-los. Nessa dinâmica, peço que alguns alunos destaquem os 
registros que mais lhe chamam a atenção e com os quais mais se identificam. 
A cada observação, vou explicando o processo das expressões artísticas 
escolhidas. Ao final, entrego-lhes folhas em branco e peço que expressem em 
forma de texto (ou qualquer outra narrativa) pontos em destaque da mostra 
dos diários. Expomos, por fim, suas expressões na parede da sala de aula.

Ao início da experimentação, peço-lhes que revisitem seus cadernos e o 
livro didático. Disponho também cópias de textos didáticos e literários estuda-
dos ao longo do bimestre e deixo-os espalhados pela sala de aula. A proposta 
desta etapa é a criação de diários/expressões artísticas que contemplem, pelo 
menos, quatro tópicos dos conteúdos estudados. 

Dentre algumas reflexões para a elaboração do trabalho, sugeri que pensas-
sem em quais conteúdos compreenderam mais/menos; de que forma gostam 
de se expressar; e de que forma creem que aprendem melhor. Foram utilizados 
papéis de diferentes qualidades, cola tesoura e riscantes, além de materiais de 
aulas anteriores e/ou outros materiais que os alunos quisessem trazer. Nessa 
última etapa, com os produtos já finalizados, pedi aos alunos que apresentas-
sem suas produções. 

A avaliação foi processual e diagnóstica, levando em consideração quatro 
critérios para o julgamento do produto final, a saber: 1) Articulação do produto 
com os conteúdos da disciplina; 2) Apresentação do processo e dos conceitos 
criados para o produto; 3) Criatividade; e 4) Respeito ao prazo solicitado. O 
produto final esperado é a apresentação de materialização de expressões artís-
ticas subjetivas que possam contemplar os conteúdos estudados no bimestre. 
Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento desses materiais e seus desdo-
bramentos geram possibilidades de composição artística e pedagógica capazes 
de abrir caminhos para novos estudos e campos de pesquisa para a formação 
do educador.

Palavras-chave: 
diários de aulas; expressão artística; língua; literatura.
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Cinema falado:  
o uso da cinematografia como fonte no processo 
de formação docente e sua aplicabilidade nas 
práticas pedagógicas

Esta pesquisa, vinculada ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História 
da Educação e Infância (NIPHEI/FFP/UERJ), objetiva analisar o uso do cinema 
como instrumento de problematização das práticas pedagógicas na formação 
docente e dos processos históricos envolvidos com a criação e o funcionamen-
to da Escola Municipal José Manna Júnior, fundada em 1976 no Município de 
São Gonçalo - RJ. Por meio da realização de Oficinas Pedagógicas, organizadas 
com a exibição de filmes e vídeos relacionados ao campo da Educação, criamos 
debates com o corpo docente que resultam em uma escrita das vivências pe-
dagógicas, articuladas à produção de saberes e sua aplicabilidade nas práticas 
educativas (FREIRE, 1996). 

A proposta de utilização de metodologias de base qualitativa por meio de 
um estudo de caso, realizado nessa escola, aponta para um conjunto de possi-
bilidades extremamente diversificado no que se refere ao modo de observação, 
levantamento, classificação e análise dos dados, permitindo a particularização 
e, portanto, o aprofundamento de questões que se localizam nas estruturas 
objetivas em que se inserem as práticas sociais. 

A instituição pedagógica caracteriza-se como um campo para onde conver-
gem forças dos polos dominante e dominado, produzindo uma interação entre 
os diferentes atores sociais que deles fazem parte. Observa-se que, ao mesmo 
tempo em que esses atores interiorizam as estruturas objetivadas, produzem 
um tipo de ação configurada pelo sentido dado a elas (BOURDIEU, 2004). Cabe 
à pesquisa científica desconstruir esse espaço naturalizado em nossa cultura 
como forma de contribuir para a deflagração dos discursos silenciados pela 
dominação simbólica apresentada sob a forma de capital cultural (BOURDIEU, 
2004) apreendido no espaço escolar. 

A determinação do espaço escolar como área de investigação científica reve-
la a busca pela compreensão das especificidades inerentes ao processo edu-
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cativo como instrumento de socialização e produção de significados, definidos 
pelo grupo em suas formas de ação e organização do campo em que se insere 
a Educação no Brasil. 

A cultura como categoria central para a compreensão da atividade humana 
encontra sua dimensão ativa na construção de uma rede de significados so-
cialmente construídos (TURA, 2005) e define-se, nesta pesquisa, a partir do 
uso do cinema como elemento fundamental para a reflexão sobre o processo 
de reconstituição histórica da escola como espaço de múltiplas convivências 
e criação de redes de significados que imprimem sentido aos diversos tipos de 
socialização e construção de trajetórias sociais (BARROS, 2011). 

A realização de oficinas pedagógicas tem demonstrado inúmeras possibili-
dades de criação de espaços de discussão e de estratégias de intervenção de 
caráter interdisciplinar, a partir do surgimento de questões que, de certo modo, 
dimensionam as interações entre os sujeitos que compõem o ambiente escolar 
e suas relações com os diferentes grupos sociais com os quais a escola dialoga 
em sua dimensão institucional. 

As experiências vivenciadas pelos(as) docentes em seu cotidiano escolar se 
constituem como instrumentos de grande relevância para a criação de diálo-
gos com as formas de dinamização das práticas empreendidas pela pesquisa 
em curso, que se originou da efetivação de um projeto de extensão na referida 
escola. Nesse sentido, observamos a articulação entre as questões discutidas e 
as práticas pedagógicas vivenciadas pelos(as) docentes, assim como a criação 
de espaços de reflexão sobre as relações com a comunidade na qual a escola 
está inserida. 

Observamos a construção de estratégias de ação na esfera da formação 
continuada, por meio do exercício de discussão e reflexão dos temas aborda-
dos nas Oficinas Pedagógicas, considerando a inserção, nesses debates, das ex-
periências e vivências constituídas no ambiente escolar. As atividades desen-
volvidas buscaram articular as experiências criadas pelos(as) docentes em seu 
cotidiano escolar aos temas debatidos nos fóruns de discussão, contribuindo 
para a dinamização dessas atividades. 

As diferentes formas de comunicação promovidas em parceria com insti-
tuições de ensino, centros de documentação histórica e de preservação do 
patrimônio, espaços culturais e produções artísticas foram fundamentais para 
a reconfiguração dos debates e propostas desenvolvidas no âmbito das Ofi-
cinas Pedagógicas e suas relações com as experiências vivenciadas pelos(as) 
docentes ao longo deste período. 

A cultura e suas interlocuções com os processos educativos e a utilização 
das Tecnologias da Informação e Comunicação permitiram o diálogo com ou-
tras formas de linguagem e diferentes olhares sobre a realidade social. En-
tretanto, os impactos causados pela pandemia demonstram o aprofundamento 
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dos efeitos da desigualdade social e os conflitos que permanecem latentes em 
todas as esferas sociais. Observamos, neste período, inúmeras dificuldades na 
realização das Oficinas Pedagógicas, principalmente no que se refere à dinami-
zação das atividades, considerando o conjunto de questões que envolvem a 
situação gerada pela pandemia. 

A continuidade das discussões e reflexões promovidas pelas Oficinas Pe-
dagógicas busca contribuir para a sistematização e registro das experiências 
em curso, assim como para a criação de espaços de discussão e produção de 
saberes entre as diferentes áreas do conhecimento.
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O despertar das consciências: 
experiências no debate étnico-racial e antirracista 
em projetos de educação não formal

Adriano Silva da Rocha
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A escritora Grada Kilomba diz que o racismo é uma problemática branca. Os 
sujeitos brancos, na luta contra o racismo, devem usar seus espaços de privilé-
gio para dar espaço aos grupos que não o possuem. Devem discutir o racismo 
pelo viés da branquitude e começar a se responsabilizar pela perpetuação do 
racismo. Aos negros, a autora diz que devem buscar a “cura” com os iguais, por 
meio da solidariedade em coletividade, do estudo e do conhecimento de sua 
história, ancestralidade e legado, promovendo o despertar da consciência. 

O professor Silvio Almeida (2018) nos alertou que o racismo se manifesta 
de forma estrutural no Brasil. Há anos o Movimento Negro denuncia que aqui 
subjaz uma latente opressão racial contra os negros. Talvez não exista nada 
que conteste com maior eficiência a democracia racial do que a própria situa-
ção do negro brasileiro. Passados mais de cem anos da Abolição, a maioria dos 
negros está nos extratos mais baixos da sociedade. São os meninos de rua, os 
que abandonam com maior frequência as escolas, os que mais morrem. Se não 
há explicação biológica, tais fatos só podem ser fruto de um processo social 
que desmente a democracia racial e escancara o racismo estrutural vigente na 
sociedade brasileira.

O programa Educação do Sesc RJ tem como proposta de atuação contribuir 
para promoção de mudanças que favoreçam o crescimento pessoal e social, 
concretizado por meio de atividades de educação não formal. O princípio fun-
damental da nossa ação é reconhecer e valorizar crianças, jovens, adultos e 
idosos como sujeitos de conhecimento. Aqueles que pensam, elaboram, rea-
lizam, repensam e reconstroem. Dessa forma, entendemos a educação como 
um processo contínuo e dinâmico, que estabelece relações com a realidade 
tendo em vista a transformação social. O Sesc RJ, em cumprimento ao seu 
papel de agente educador e propositivo, e reconhecendo a realidade em que 
estamos inseridos, vem intensificando sua agenda de combate ao racismo es-
trutural brasileiro. 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto Consciências, inicia-
tiva da Gerência de Educação do Sesc RJ, assim como seus resultados prelimi-
nares na unidade Madureira. O projeto visa fomentar o pensamento crítico 
e a mudança de comportamento dos participantes, a fim de que possamos 
contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, combatendo o racismo 
e suas interseções. Com uma programação multilinguagem, distribuída por três 
unidades do Sesc RJ, entre os meses de abril e dezembro de 2022, envolvemos 
professores, pesquisadores, artistas e o público em um debate acerca do racis-
mo, buscando estratégias para a sua superação e evidenciando a contribuição 
do povo negro para a formação da sociedade brasileira. 

Para que um indivíduo que sofre opressão social perceba-se como um ser 
oprimido, ele precisa tomar consciência da realidade a que está submetido. 
Igualmente, o indivíduo opressor deve se conscientizar de sua prática e 
suas implicações. Isso se aplica também ao advento do racismo estrutural, 
que é internalizado pelos que o sofrem e pelos que o praticam. A tomada de 
consciência nos faz perceber que o racismo é uma grande mazela no país, e 
que ele precisa ser combatido cotidianamente. A educação, por sua vez, não 
pode ficar alijada desse processo. Segundo Paulo Freire (1997): “A educação 
não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o 
mundo”. 

Nesse contexto, a equipe de educação do Sesc RJ — Unidade Madureira, em 
parceria com a Gerência de Educação, desenvolve a fase inicial do projeto com 
uma programação fundamentada nos conceitos de ancestralidade, valorização 
de trajetórias e costumes, estruturas do racismo, e na proposição de novos fu-
turos. A programação foi dividida em três eixos: (1) “Novembro é todo dia”, no 
qual discutimos representatividades, conhecimentos e histórias a partir dos ins-
trumentos do educar: literatura e oralidade; (2) “Memória, acervo e patrimônio 
negro”, em que abordamos a história negra a partir de acervos vivos e museais; 
e (3) “Presente e futuro: como estamos e como vamos?”, em que debatemos 
sobre o racismo e discutimos perspectivas futuras para a população negra.

A idealização do projeto nessa primeira fase teve como alicerce dois sim-
bolismos africanos: o Sankofa e o Baobá. O Sankofa (Sanko = voltar; fa = buscar, 
trazer) tem sua origem em um provérbio dos povos de língua Akan da África 
Ocidental: “não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu”. Como símbolo, 
ilustram-no com um pássaro mítico que voa para frente, tendo a cabeça vol-
tada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro. Consonantemente 
com o provérbio, abordamos os três tempos, pensando o futuro e entendendo 
o presente a partir do passado. Já o Baobá simboliza a ancestralidade e os 
saberes tradicionais africanos, pois é uma árvore sagrada para muitas etnias. 
Na perspectiva de resgate simbólico do que fora negligenciado, adotamos o 
Baobá como instrumento de ressignificação originária.  
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A programação ocorreu nos meses de maio a julho com atividades presen-
ciais e virtuais, dentro da instituição e em instituições parceiras, como escolas 
locais, e em associação com museus, como o Museu de Favela,  o Museu Sanko-
fa e o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. A programação contou com 
oito oficinas, quatro cursos, três mesas-redondas, cinco palestras, três rodas de 
conversa, um roteiro turístico pela “Pequena África”, dois lançamentos de livro, 
quatro cine-debates e uma apresentação artística para os mais diversos públi-
cos, além de postagens e artigos nas mídias sociais. Reunimos estudantes, pes-
quisadores e artistas brasileiros e estrangeiros — majoritariamente mulheres 
negras —, abordando temáticas como branquitude, racismo, desenvolvimento 
profissional e acadêmico, valores civilizatórios afro-brasileiros, ancestralidade, 
patrimônio africano etc. No total, obtivemos um alcance de mais de 35.000 
atendimentos, nos meios físico e virtual, durante o período do projeto. 

Em conclusão, entendemos que a superação do racismo é de responsabili-
dade de todos: brancos e pretos, instituições públicas e privadas, e toda a socie-
dade civil. Nessa perspectiva, a partir do projeto Consciências, buscamos somar 
esforços com pessoas e instituições que possuem o propósito de implementar 
ações de combate ao racismo e resgatar a autoestima preta. Assim como rea-
lizamos no Sesc Madureira, seguiremos atuando em prol da equidade social 
e étnico-racial, caminhando juntos para a construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária, alinhada aos nossos valores institucionais (SESC, 1946).
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Educação Infantil e vivência das infâncias no 
pós-pandemia: 
Reflexões a partir de observações e registros

Adriene Conceição Rosa de Souza
Universidade Federal Fluminense
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Este trabalho intenciona refletir sobre a educação infantil e a vivência das 
infâncias no retorno ao atendimento presencial, após a pandemia da covid-19. 
Registros produzidos por estudantes bolsistas constituem o mote para a reflexão. 
A Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis da Universidade Fe-
deral Fluminense – Coluni/UFF, localizado na região metropolitana do estado 
do Rio de Janeiro, é o cenário da investigação. A produção decorre do projeto de 
formação inicial do docente com/das infâncias (FERNANDES; ENDLICH; MATA, 
2022), submetido à Divisão da Prática Discente da Universidade, que tem como 
foco os registros docentes como contributos à ação e à formação da professora 
(OSTETTO, 2012). 

As autoras, discentes de períodos iniciais da graduação em Pedagogia, estão 
vinculadas ao projeto como estudantes bolsistas. Destaca-se, neste artigo, a 
observação, a produção e a reflexão sobre os registros narrativos e imagéticos 
do cotidiano vivido junto a um grupo de crianças que têm entre 2 e 3 anos de 
idade. Tais registros, problematizados coletivamente com estudantes bolsis-
tas e professoras da instituição, constitui-se como caminho metodológico das 
reflexões aqui partilhadas. A concepção de criança, bem como as orientações 
para a organização da dinâmica pedagógica presentes nas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educação Infantil/ DCNEI (BRASIL, 2009a, 2009b), são 
aporte teórico-metodológico do estudo. 

O emparedamento das infâncias (BARROS, 2018) ocorrido de forma abrupta 
e persistente ao longo dos anos de 2020 e 2021, bem como o decorrente isola-
mento social causado pela pandemia de covid-19, trouxeram incertezas, dúvi-
das, inquietações e surpresas sobre o que o “enclausuramento” poderia causar 
às infâncias. A entrada na educação infantil tem por si só, independentemente 
do momento histórico, um desafio comum no período de inserção das crianças 
que chegam pela primeira vez à instituição: a falta de familiaridade com o es-
paço e as pessoas. 

No retorno pós-pandemia, havia a crença de que esse desafio seria acen-
tuado, por conta do isolamento social e das inúmeras adversidades que o tem-
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po pandêmico trouxe à convivência. Entretanto, foi possível observar como 
as crianças bem pequenas, que chegaram pela primeira vez à instituição, sub-
verteram a expectativa na interação com outras crianças e adultos, com a nova 
rotina e novo ambiente. No debruçar sobre os registros produzidos, como estu-
dantes bolsistas de iniciação à docência, buscou-se compreender como se deu 
esse processo. 

O encontro com as crianças trouxe o inesperado: a compreensão de que elas 
tinham urgência de viver a educação infantil. No cenário, algumas questões de 
quem inicia a docência, vieram à tona: por quais motivos as crianças teriam essa 
urgência? O que tornou o ambiente da Educação Infantil do Coluni/UFF acolhe-
dor para as crianças? Qual concepção de criança guia as práticas da instituição? 
A pandemia modificou os princípios do trabalho da educação infantil? Quais 
necessidades as crianças demonstraram ao ingressar no âmbito da educação 
infantil? Como os registros do cotidiano, entendidos como instrumento de re-
flexão e avaliação do trabalho realizado, ajudam a tecer a atuação docente? 

Procuramos, portanto, através da pesquisa bibliográfica, da análise do dia a 
dia com as crianças e dos registros, responder a esses questionamentos. Con-
cluímos que a educação infantil, quando guiada por uma concepção de infância 
potencializadora, torna a instituição um lugar de vivência e encantamento, ga-
rantindo uma pedagogia libertadora e alegre, que traz às crianças experiências 
que só seriam possíveis dentro do âmbito educacional.
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Relações entre o fazer pedagógico e o 
processo de inclusão pelas próprias crianças na 
Educação Infantil do Coluni/UFF
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Pretende-se compartilhar, neste relato, vivências de três graduandas do 
curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense (UFF) em sua atuação 
como bolsistas na Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis – 
Coluni/UFF.

A Educação Infantil do Coluni/UFF está localizada no Campus Gragoatá da 
UFF, em Niterói (RJ), e oferece atendimento em horário integral a 57 crianças 
em 4 grupos, representados por cores: o Grupo Azul, formado por crianças de 2 
anos a 2 anos e 11 meses, e os Grupos Amarelo, Verde e Vermelho, que são mul-
tietários, formados por crianças com idade entre 3 anos e 5 anos e 11 meses.

A formação de grupos multi-idade foi implementada na instituição em 2015 
com o objetivo de ampliar os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças de diferentes idades, sob a compreensão de que esses proces-
sos não são lineares e de que pessoas de diferentes idades e com diferentes 
condições cognitivas, físicas e culturais podem aprender juntas.

A organização do fazer pedagógico no cotidiano com as crianças pequenas, 
em consonância com as relações afetivas entre as próprias crianças, favorece o 
processo inclusivo, tendo em vista que todas necessitam de acolhimento e não 
somente as consideradas público-alvo da educação especial.

As crianças são sujeitos que estão construindo sua identidade e sua percep-
ção de mundo, participando ativamente de seu processo de desenvolvimento 
e aprendizagem, em relação com outros sujeitos, vivenciando, experimentan-
do, adquirindo e produzindo experiências no grupo sociocultural de que fazem 
parte.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), docu-
mento norteador dos princípios da educação infantil, afirma que a criança é
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Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práti-
cas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e co-
letiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experi-
menta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2009, p. 12.)

Com esse entendimento, é fundamental que se reconheça a criança como 
alguém que já é, aqui e agora, de modo que os professores possam conhecer 
quais são suas curiosidades, indagações, para incentivar a investigação, a toma-
da de decisão, as escolhas. É preciso estar com a criança, apoiá-la, orientá-la, 
humanizar-se e aprender com ela.

Enxergamos cada criança como um ser único, por isso respeitamos a ex-
pressão de sua singularidade como sujeito. Atuamos como mediadores do 
processo de aprendizagem, considerando as crianças como protagonistas de 
seu desenvolvimento e com seu próprio ritmo. Na perspectiva walloniana, de 
acordo com Galvão (1998, p. 40), as etapas do desenvolvimento das crianças 
são descontínuas, marcadas por rupturas, retrocessos e reviravoltas.

Para que as crianças avancem em seu desenvolvimento, é necessário esta-
belecer rotinas e combinados para todas elas, com ou sem necessidades edu-
cativas especiais (NEE). Rotinas e combinados ajudam na construção de auto-
nomia pelas crianças na medida em que elas se sentem seguras para realizar as 
propostas que já conhecem, sabendo quais são os desafios que irão encontrar, 
assim como manifestam autoconfiança para se aventurar em novas atividades, 
seja individualmente ou em pares. E tudo acontece em um cotidiano dinâmico 
e muito afetivo.

A afetividade não se limita apenas ao contato físico, que corresponde ao abraço 
e ao carinho; vai muito além, se estabelecendo em uma relação de confiança 
entre o educador e a criança e entre as próprias crianças. A afetividade se revela 
em pequenos gestos carregados de grandes significados na convivência diária, 
tais como: brincar com as crianças, ouvi-las com atenção, demonstrar interesse 
por suas produções, acolher seus sentimentos, suas emoções e inquietações, 
deixando-as à vontade para se expressar em sua singularidade.

Fundamentada em Wallon, Galvão (1998, p.63) explica que “atividade emi-
nentemente social, a emoção nutre-se do efeito que causa no outro, isto é, as 
reações que as emoções suscitam no ambiente funcionam como uma espécie 
de combustível para sua manifestação”. Ou seja, não somos afetados apenas 
positivamente, mas negativamente também, sendo afeto aquilo que afeta.

O educador deve estar atento a todos os aspectos da sala de referência, 
deixando-a atrativa e confortável para as crianças vivenciarem novos apren-
dizados e descobertas. A organização do fazer pedagógico é vital para que 
ocorram trocas e interações proveitosas no ambiente.
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Galvão (1998, p. 63) demonstra a relevância da estruturação do ambiente 
escolar afirmando que, “se for estruturado adequadamente, pode desempenhar 
um decisivo papel na promoção do desenvolvimento infantil”.

A sala de referência representa muito mais que um espaço físico, é um am-
biente de relações. Os desenhos, as pinturas e os projetos realizados com as 
crianças estão dispostos nas paredes e murais, demonstrando a identidade que 
está sendo construída pelo grupo, assim como os temas que estão sendo abor-
dados. Esse ambiente é organizado com intencionalidade pedagógica, favore-
cendo o processo de autonomia das crianças, que sabem desde onde guardar 
seus objetos pessoais até onde encontrar os materiais e brinquedos ofertados 
para realizarem suas experiências e brincadeiras.

Deixar as experiências expostas na sala de referência é fazer reviver memórias 
afetivas nas crianças, valorando as emoções que foram suscitadas individual e 
coletivamente. Não raro, nos emocionamos com as produções realizadas pelas 
crianças, pois nelas observamos o afeto. Como quando, durante a proposta de 
desenhar as brincadeiras realizadas na instituição, Alex, 6 anos, desenhou o 
amigo Ivan, 6 anos, brincando de massinha na cadeira de rodas. Essas ações 
nos impulsionam a abraçar a educação inclusiva nas suas potencialidades.

Além da organização do fazer pedagógico, deve-se ter atenção também ao 
estado emocional das crianças, pois este impacta diretamente as relações in-
terpessoais. Por isso, nutridas de muita ternura e empatia, fomos aprendendo a 
ouvir, atenciosamente, as crianças relatarem seus pensamentos e sentimentos. 
Durante a roda de combinados, por exemplo, que é realizada diariamente, as 
crianças podem expressar concordância ou discordância das propostas plane-
jadas para o dia, ou em qualquer momento que elas se sentirem confortáveis 
para exprimir seus sentimentos.

Para exemplificar, trazemos uma situação. Estávamos nos preparativos finais 
para a Mostra Pedagógica que acontece no final de cada semestre letivo, cuja 
finalidade é apresentar às famílias e à comunidade os projetos desenvolvidos 
com as crianças. Estávamos ansiosas e agitadas com todo o percurso, o que 
afetou diretamente o comportamento das crianças, que, concomitantemente, 
ficaram sob o mesmo estado emocional que nós. Galvão (1998, p. 64) explica 
que, “devido a seu poder de contágio, as emoções propiciam relações interindi-
viduais nas quais diluem-se os contornos da personalidade de cada um”. Todas 
estavam afetadas em decorrência de nosso comportamento e expressavam 
isso de diferentes maneiras.

Em outro momento, sentimo-nos emocionadas por um gesto afetivo entre 
as crianças (uma das quais está em investigação de Transtorno do Espectro 
Autista – TEA). Serena, 4 anos, estava sentada à mesa com Manuela, 6 anos, e 
uma das bolsistas, brincando de fazer comida com massinha. Serena, volta sua 
atenção para a amiga Manuela, e diz: “Que bom que a Manuela não vai sair da 
escola, né?, igual à Lavínia. Ela é legal, eu gosto muito dela.”
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Observamos que, na organização do trabalho docente, as atividades em 
grupo são muitíssimo benéficas para as crianças, pois envolvem muita inte-
ração, ludicidade e brincadeiras, acompanhadas por uma intencionalidade pe-
dagógica. As crianças pequenas estão se inserindo no ambiente escolar, e, para 
muitas delas, esses momentos podem não ser muito prazerosos. Por isso, o 
olhar sensível do professor é fundamental para a construção de vínculos afe-
tivos, facilitando o processo de acolhimento, tanto na relação docente-criança 
quanto na relação criança-criança.

Entre os fatores fundamentais no processo de inclusão e desenvolvimento 
das crianças, destacamos a composição dos grupos multi-idade. A relação en-
tre crianças de diferentes idades proporciona grandes avanços no processo de 
aprendizagem, uma vez que as mais velhas podem aprimorar habilidades já 
aprendidas. Por exemplo: ao explicarem alguma atividade, elas reveem con-
ceitos e os transmitem de maneira mais elaborada. As mais novas, por sua vez, 
são estimuladas a novos desafios a partir do convívio com as maiores, com 
avanços significativos na linguagem oral, no desenho e na escrita de letras e 
números. Desse modo, a convivência entre crianças de diferentes idades fa-
vorece o desenvolvimento de todas elas.

A heterogeneidade é justamente o fator potencial para ampliar as oportu-
nidades de aprendizagem significativa das crianças em grupos heterogêneos 
(MATA, 2015). Nesse contexto, o desenvolvimento é potencializado em uma di-
mensão coletiva, nas interações criança-adulto e criança-criança de diferentes 
idades, em suas múltiplas ações no ambiente escolar.

O incentivo dos professores aos movimentos de colaboração entre as crian-
ças de diferentes idades e entre as crianças e adultos é considerado como uma 
forma potente de contribuição para a construção de um olhar sensível para o 
“estar junto” e para a formação do senso de solidariedade.

A imitação e a colaboração são processos de aprendizagem fundamentais 
para o desenvolvimento da criança, pois elas são promovidas pela troca de 
experiências entre os sujeitos, pela orientação, ajuda e construção coletiva. A 
interação em atividades coletivas, com outras crianças e adultos, possibilita 
que a criança execute diversas ações que ultrapassam seus limites, ampliando 
sua capacidade e sua performance. É nessa dinâmica que a criança se altera, se 
desenvolve e se humaniza.

No cotidiano da Educação Infantil do Coluni/UFF, as brincadeiras, o desenho, 
a pintura, entre outras atividades, sempre são feitos coletivamente. Por exem-
plo: as crianças realizaram uma proposta na qual cada uma desenhou o próprio 
corpo em tamanho real, com suas características e, durante o processo, elas 
compartilharam material, conversaram sobre o que estavam produzindo, de-
ram sugestões e ajudaram umas às outras. É nessa dinâmica que as crianças 
aprendem umas com as outras e os trabalhos se completam.



126 127

Outro aspecto marcante nos grupos multi-idade são as relações de afeto, 
acolhimento, carinho e cuidado com o outro. Um exemplo disso ocorreu quan-
do Bento, 2 anos, integrante de outro grupo multi-idade, estava chorando e se 
recusando a ir almoçar, pois queria ficar brincando. Pedro, 4 anos, prontamente 
se solidarizou com o amigo, acalmando-o e acolhendo-o. Pedro explicou que 
ele não poderia deixar de ir almoçar, mas que, após o almoço, poderia brincar 
mais e ficaria tudo bem.

A opção por agrupamentos multi-idade tem favorecido a socialização das 
crianças, mesmo em momentos de conflito para os pequenos, como no exem-
plo supracitado.

Compartilhamos mais uma situação em que observamos outra iniciativa de 
inclusão pelas próprias crianças. Em uma proposta com o professor de Música, 
as crianças foram convidadas a escolher um instrumento para manusear, ex-
plorar sons e brincar. Quando já estavam com o instrumento, duas crianças 
perceberam que Ivan, 6 anos, que tem paralisia cerebral, estava sem instru-
mento. As crianças logo se inquietaram com a situação e sinalizaram para os 
adultos, com uma entonação bem chateada: “Ué? Mas e o Ivan? Ele também 
quer um brinquedo!”.

Ao longo de nossa trajetória como bolsistas, percebemos que as relações 
sociais estabelecidas pelas crianças aconteceram de forma única, com base em 
suas próprias interpretações e concepções de mundo. As crianças se relacio-
nam como seres humanos equânimes, sem preconceitos e julgamentos.

Na interação com os adultos, elas se inserem na vida social, obtendo valores, 
conhecimentos, disposições e atitudes, que contribuem para a configuração e 
transformação das formas sociais. Sendo assim as crianças não recebem apenas 
uma cultura constituída que lhes atribui um lugar e papéis sociais, mas operam 
transformações nessa cultura, seja pela forma como a interpretam e integram, 
seja pelos feitos que nela produzem, a partir de suas próprias vivências.

Trazemos mais um episódio para ratificar o que argumentamos. A profes-
sora conversou com as crianças sobre um termo da filosofia africana, baseada 
no respeito e na solidariedade, chamado “Ubuntu”, que significa “humanidade 
para com os outros”, e trata da importância da união do relacionamento in-
terpessoal. Uma pessoa que segue essa filosofia sente-se afetada, demonstra 
empatia quando seus semelhantes são diminuídos ou oprimidos. Na roda de 
conversas, após a explicação do termo pela professora, as crianças foram con-
vidadas a falar o que elas compreendiam sobre “Ubuntu” e quais atitudes elas 
achavam que combinavam com esse jeito de viver. Serena, 4 anos, disse: “Eu 
gosto de juntar os meus amigos e brincar todos juntos. Não acho legal ‘zoar’ 
o outro pela cor da pele, pelo cabelo, pelo jeito da pessoa, e não deixar eles 
brincarem. Gosto de todos meus amigos juntos”.
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Construímos esse relato a partir de registros críticos e reflexivos, das 
partilhas das experiências cotidianas vivenciadas com crianças pequenas, 
das reuniões de planejamento e orientação e da leitura orientada de textos. 
Nesse percurso, pudemos estabelecer relação entre as práticas e as teorias e 
percebemos que o processo de inclusão e de acolhimento por parte das crianças 
ocorre de maneira espontânea. As crianças fazem perguntas, são curiosas a 
respeito da deficiência de algum amigo, mas a deficiência parece ser, para elas, 
apenas uma das características que o constituem como ser humano repleto de 
possibilidades e não como um fator que determina e que limita quem ele é.

Lembramos do começo da nossa jornada, do momento que antecedeu a 
entrevista para seleção de bolsistas. Sentimos um frio na barriga repleto de 
ansiedade, sonhando com a grande oportunidade que estava por vir. Ao ser-
mos aprovadas no processo seletivo para atuar como bolsistas na Educação 
Infantil do Coluni/UFF, fomos atingidas não apenas por expectativas e entu-
siasmos, mas também por dúvidas e incertezas. Fomos tomadas por um misto 
de emoções e questionamentos, como: “Será que vou dar conta de ensinar/
acompanhar esse aluno, se não tenho especialização adequada nessa área? 
Será que vou conseguir promover o desenvolvimento de recursos didáticos e 
pedagógicos?”.

As partilhas do nosso cotidiano nas reuniões de planejamento têm nos aju-
dado, desde o início de nossa atuação, a refletir criticamente acerca dos ocor-
ridos na semana, assim como a esclarecer nossas dúvidas. Desse modo, todas 
as nossas inquietações sempre foram acolhidas de modo eficiente pelas orien-
tadoras.

Assim, observamos, no transcorrer do tempo, que a afetividade e a multi-
-idade são as principais chaves na inclusão de crianças com necessidades 
educativas especiais (NEE) na Educação Infantil do Coluni/UFF.

Vale ressaltar que, no processo de formação de professores, a oportunidade 
de atuar na prática com crianças com NEE proporciona um olhar sensível e 
empático às múltiplas formas de ser/estar em sociedade. Ter esta oportunidade 
agrega, na medida em que capacita o professor a compreender todas as 
especificidades que possam surgir em seu fazer docente, respeitando as 
limitações e possibilidades e a singularidade de cada criança, buscando sempre 
se reinventar em sua prática em prol de uma educação acessível e inclusiva 
para todos.

Segundo Paulo Freire (1996, p. 25), “a teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, 
assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une 
a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 
realidade”.

Freire defende que a práxis é uma ação transformadora, diálogo entre teo-
ria, prática e reflexão, sendo fundamental para a construção de um profes-



128 129

sor reflexivo que articula teoria e prática em um processo constante de aper-
feiçoamento e construção de sua identidade profissional. A partir do diálogo, 
da reflexão e da criatividade, o docente torna-se facilitador do processo de 
conscientização dos educandos e orientador de suas ações, visando à transfor-
mação do mundo.

Estar no Coluni/UFF é significativo em nossa caminhada acadêmica, visto 
que nos proporciona uma visão prática do que é o magistério na educação 
infantil. Atuar diretamente com as crianças é uma experiência enriquecedo-
ra. Contribuímos para o desenvolvimento das crianças, assim como elas con-
tribuem para o nosso processo de desenvolvimento em direção a uma docência 
que acolha todas as crianças em sua diversidade, sem ou com NEE, indepen-
dentemente do seu grau de comprometimento.

Palavras-chave: 
educação inclusiva; multi-idade; afetividade; organização do fazer pedagógico; 
relações afetivas entre/pelas crianças.
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Colônia de férias: uma proposta educativa

Aline Aparecida Serra Maia Reis
Sesc RJ

Carlos Eduardo Lima Monteiro
Sesc RJ

Ravini de Sousa Sodré
Sesc RJ

O Departamento Regional do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro 
(Sesc RJ) tem como premissa atender aos comerciários e seus dependentes, a 
fim de promover o acolhimento dos anseios sociais e ofertar atividades que 
promovam o progresso efetivo de seus usuários, entendendo que aqueles que  
defrontam situações de vulnerabilidade deverão ter um atendimento que fa-
voreça seu desenvolvimento e os conduza a uma melhora em suas condições 
de vida (SESC, 2014).

O conjunto oficial de diretrizes para a realização do Programa de Lazer 
do Sesc RJ tem como premissas o desenvolvimento, o acompanhamento e a 
evolução das programações oferecidas pela Atividade Recreação (SESC, 2012). 
Diversos são os atendimentos vocacionados para essa atividade; dentre eles, 
destacamos neste estudo o Projeto Colônia de Férias.

A Colônia de Férias do Sesc RJ tem por objetivo atender crianças e adoles-
centes entre 06 e 15 anos, prioritariamente. É realizada nos recessos e férias 
escolares, com intuito de proporcionar vivências lúdicas, recreativas e educacio-
nais, com aspectos multidisciplinares no enfoque da socialização (SESC, 2015). 

O projeto é realizado anualmente em 13 Unidades Operacionais e 6 Hotéis 
do Sesc RJ, tendo recebido, na última ação, aproximadamente 1.200 crianças 
no mês de janeiro e 900 em julho. Esse quantitativo de inscritos corresponde a 
21.600 crianças e adolescentes, proporcionando benefícios psicossociais.

As turmas são divididas por idade entre 6 e 12 anos, e as atividades são 
realizadas de terça a sexta-feira, com duração de 4 (quatro) horas diárias. A 
prioridade de inscrição é direcionada aos dependentes dos comerciários que, 
além de contarem com valores diferenciados, têm um período de matrícula 
exclusivamente destinado a eles.

A temática norteadora para as atividades da Colônia de Férias é definida 
pela área de Recreação da Gerência de Lazer, sempre visando a uma proposição 
vanguardista. Após a definição do tema, o escopo do projeto é direcionado às 
Unidades e Hotéis que elaboram a programação.
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A programação, essencialmente recreativa, contempla todas as ações nas 
áreas do programa: Lazer, Cultura, Educação, Saúde e Assistência, oportunizando 
às crianças vivências múltiplas e diferenciadas em nossas Unidades, com toda 
estrutura oferecida nas áreas de atuação do Sesc, e com preços acessíveis. 

De acordo com o senso comum, a colônia de férias do Sesc vem contribuin-
do para o desenvolvimento de crianças e adolescentes desde 1975. No entanto, 
essa afirmação é de base empírica, sem registros de comprovações científicas 
que evidenciem a sua eficácia. Com isso, entende-se a necessidade de funda-
mentar teoricamente os benefícios que ela pode proporcionar. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é nortear as práticas por meio 
das fundamentações teóricas que são aplicadas na colônia de férias no Sesc RJ. 
Para isso, foram adotadas como metodologia a revisão bibliográfica descritiva 
e a narrativa da literatura, utilizando a temática central “Colônia de Férias”. 
(MARCONI; LAKATOS, 2010).

Os achados ofereceram uma reflexão sobre os caminhos percorridos pelas 
colônias de férias, desde a sua criação até a sua aplicabilidade atual — diante 
de inúmeras atrações—, com o intuito de avaliar, a partir do “chão” de quadra, 
como as ações recreativas e educativas nelas ocorrem, identificando e suge-
rindo possibilidades de atuação dos sujeitos.

Realizam-se as experiências lúdicas, utilizando o espaço-tempo para aten-
dimento a crianças e adolescentes. Tais experiências são caracterizadas por 
atividades recreativas, como jogos, brincadeiras, oficinas e passeios (PEREIRA 
et al., 2018). A fundamentação da colônia de férias tem por objetivo trazer um 
caráter lúdico ao papel educativo (SILVA, 2008). Sendo assim, permite vivên-
cias no processo de ensino-aprendizagem extraclasse, que ultrapassa as pare-
des das salas de aulas (CORREA; BORTOLINI, 2021). 

O Brasil tem adesão a projetos voltados para Colônias de Férias. Suas prin-
cipais práticas são jogos, modalidades esportivas, atividades recreativas, rít-
micas, entre outras (NASCIMENTO, 2020). O resgate de brincadeiras durante o 
período das férias contribui para o prazer de brincar, oportunizando sobretudo 
atividades pela ludicidade, espírito de equipe, ação comunitária, autonomia, 
liderança e espírito esportivo, desenvolvidos por profissionais de Educação 
Física nesses espaços. (DA SILVA, 2008; MARCELLINO, 2000).

Ressalta-se que o brincar e/ou jogar possibilita à criança vivenciar infinitas 
oportunidades que promovem o seu desenvolvimento, cheio de capacidades e 
habilidades no contexto social, afetivo, motor e cognitivo, trazendo assim uma 
identificação com o ser social (BRASIL, 1996). Entende-se que a Colônia de 
Férias é um espaço que não se restringe à realização dos exercícios físicos, mas 
também tem a capacidade de proporcionar à criança identidade, autonomia e 
corporeidade (HOLDEFER; GONÇALVES, 2020).

Conclui-se que a colônia de férias, ao proporcionar atividades de recreação 
no período do recesso e das férias escolares, é um instrumento importante 
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para o desenvolvimento e a manutenção das habilidades sociais, cognitivas, 
afetivas e motoras do indivíduo, por meio de jogos, brincadeiras e brinquedos. 
Sendo assim, é necessário que estudos comparativos sejam realizados sobre 
práticas educativas em Colônia de Férias, para o aumento de possibilidades, 
reflexões e debates que permeiam o fenômeno apresentado.
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colônia de férias; ludicidade; práticas educativas
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Trajetória de mulheres negras: 
traduções transatlânticas entre mares e marés

Aline Regina Cardozo de Brito
SEEDUC, SME/RJ

Este resumo expandido é resultado de uma pesquisa de mestrado defen-
dida em dezembro de 2021. Tal escrita é banhada pelas minhas experiências 
negras pessoais e surge da necessidade de conversar com outras afro-histórias. 
A partir da minha própria narrativa, busco dialogar com mulheres cujas “escre-
vivências” (EVARISTO, 2020) se amontoam nas minhas vivências. O objetivo é 
escapar da história única (ADICHIE, 2019), eurocentrada, contada por um outro 
que não sou eu. Pesquisar essas narrativas me levou a momentos de informali-
dade na escrita. Me levou à libertação de escrever em primeira pessoa — o 
meu eu. Notei que “a academia nos ensinou que a melhor forma de produzir 
conhecimento era afastarmo-nos das nossas experiências pessoais, e do lugar 
de fala em primeira pessoa, em favor de uma pretensa objetividade científica” 
(SANTOS, 2020, p. 211). 

Neste movimento insurrecional, chegou até mim o livro Milli’s Awakening: 
Black Women, Art and Resistance (KELLY, 2018), vindo do outro lado do 
Atlântico. Esta pesquisa nasce essencialmente a partir daí — um desejo de 
traduzir essa obra, até o momento desconhecida no Brasil, cujas páginas são 
carregadas de uma rica subjetividade afro-alemã. Sob meu ponto de vista, 
intitulei-a O Despertar das Afro-Alemães: Mulheres negras, Arte e Resistência. 
Escrito pela socióloga afro-alemã Natasha A. Kelly, o livro se configura a partir 
de entrevistas feitas com oito artistas negras que contam suas trajetórias em 
conversas com a escritora, de modo que ficam cronologicamente dispostas 
as características e consequências sobre as quais o racismo naquele país se 
desenvolveu e ainda se desenvolve. 

Natasha Kelly pontua, inclusive, sua busca por mulheres negras nascidas nas 
décadas de 80 e 90 com o objetivo de provar a continuidade ininterrupta dos 
estereótipos sexistas e racistas impostos a elas na Alemanha. Assim, a autora 
é capaz de mostrar que as histórias dessas mulheres negras alemãs podem 
ser lidas “contra a corrente”, exaltando aquelas que se impuseram para serem 
vistas pela sociedade. Como somente mulheres afro-alemãs fizeram parte do 
trabalho da autora, é nítida a importância de se retratar a questão de gênero 
e raça trazida pelo livro. Em inúmeros países, há uma falha em capturar as ex-



132 133

periências individuais a partir de perspectivas negras. A narrativa dessa obra 
reivindica um lugar na sociedade como comunidade, deixando essa publicação 
como fonte histórica para exigir um lugar permanente. Assim, essa temática 
nos aproxima pois, aqui no Brasil, a mulher negra é silenciada e oprimida por 
seu gênero, por sua raça e, na maioria das vezes, por sua condição de classe.

Isso posto, entendemos que nossos enunciados nascem a partir de outros, 
e assim faço emergir diálogos de mulheres afro-faveladas que se unem aos 
diálogos afro-alemães. Ou seja, na prática, não sou eu quem crio os diálogos 
de mulheres negras a partir de minha vida. Uma vez que esta relação dialógica 
já existe no mundo, eu simplesmente a observo a partir da minha tradução e 
da minha experiência de mulher educadora-favelada. A relação criada aqui, 
entre essas mulheres e eu, está na sociedade — se desenvolve na sociedade e 
se nutre nela. Na verdade, é a partir da minha tradução/recriação literária, e, 
foi ao dialogar com contempladores/ ouvintes/ leitores, que enxerguei formas 
de fugir de estereótipos e ressignificar imagens negras.

Inspirada na estudiosa da teoria cultural chicana Glória Anzaldúa (1999), ao 
falar sobre nós faveladas, usei o seu termo “auto-histórias”. De maneira sedicio-
sa, com os nomes destas mulheres atravessados dentro de mim, fui caminhar 
pelo Complexo da Maré em busca de outras narrativas do ‘eu’. Na verdade, fui 
(re)aprender a andar por suas comunidades. Essa caminhada era também um 
resgate de memórias, uma vez que lá nasci. Atravessei becos e ruas à procura 
dos pontos de encontro agendados com as artistas. Fiz essa travessia com ou-
tros olhares. Conheci jovens mulheres negras cheias de histórias para contar. 

Algumas mulheres, eu já conhecia; outras me foram apresentadas por uma 
rede de conhecimento construída pelas mulheres faveladas com o objetivo de 
se ajudarem. Foi por meio de conversas e escutas que a pesquisa se desen-
volveu. Conversas e escutas que Natasha A. Kelly também experienciou na 
produção do seu livro e que se uniram às minhas escritas. Conversas muitas 
vezes chamadas de bate-papos, pois não houve preparo de questionários: a 
única formalidade utilizada foi uma gravação dessas vozes, uma vez que não 
havia possibilidade de confiar na minha própria memória. Não sei bem se estou 
autorizada a dizer que “fui a campo”, pois, nesse caso, o Complexo da Maré é 
um território já navegado por mim. Eu já havia morado ali, percorria e continuo 
a percorrer esse local como professora. 

Tanto eu quanto a autora Natasha compartilhamos experiências nas nos-
sas conversas, mas também produzimos experiências individuais, baseadas em 
nossas biografias, que nos distingue das outras. Em ambos os casos, são várias 
histórias pessoais que se encontram numa narrativa coletiva. Assim sendo, são 
histórias que deixam o estado de imersão para escapar do modelo de história 
única colonizadora.

Assim, são essas outras narrativas que destaco e atrelo às entrevistas afro-
alemãs traduzidas: as auto-histórias de mulheres negras vindas e/ou nascidas 
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nas favelas — indo além dos fatos midiáticos ou dos relatos da elite branca. 
Enquanto fazem força para nos manter em tumbeiros, é preciso nos dizer, nos 
contar, nos narrar como uma forma de seguirmos avançando. Como seria a nar-
rativa de tantas outras mulheres negras cujos corpos e nomes são apagados 
e esquecidos? Um bom exemplo é a tentativa de silenciamento da vereadora 
Marielle Franco aqui na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, houve a tentativa 
de silenciá-la; porém, sua voz e sua história retumbam gigantescas. Só que a 
história de vida de Marielle começa muito antes de seu assassinato, assim como 
a história do povo africano e suas rainhas começa bem antes da escravidão.

Consequentemente, eu me questionava sobre os relatos midiáticos, cons-
tantemente violentos, destinados às populações negras — principalmente, às 
mulheres negras. Relatos que, na verdade, são contados pelas fontes jornalís-
ticas e seguem engessando estereótipos criados para determinados grupos de 
pessoas (neste caso, negras, pobres e/ou faveladas).  Que outra versão poderia 
ser contada pela negra Claudia Silva Ferreira? Ela foi baleada por policiais no 
Morro da Congonha (RJ) e seu corpo negra (usado intencionalmente no femi-
nino) foi arrastado pelo camburão. Outro exemplo: o que diria a moça negra 
lésbica Luana Barbosa dos Reis, espancada por policiais quando levava seu 
filho à escola? Depois da abordagem, faleceu no hospital em Ribeirão Preto 
(SP) devido ao traumatismo craniano. Que outras narrativas poderiam ter sido 
construídas por essas e tantas outras mulheres cujos nomes e histórias são 
constantemente apagadas/ esquecidas? 

Precisamos tomar conhecimento das histórias dessas mulheres contadas 
por elas mesmas e perceber o valor dessas narrativas. Assim, através de con-
versas inseridas nos nossos cotidianos, meu e dessas mulheres, eu pude ter 
o privilégio de fazer parte de um processo dialógico cujo movimento traz um 
conversar com necessário para nossa aprendizagem. Não estou aqui para falar 
da vida dessas mulheres como um ponto dentro de uma dissertação. Estou 
aqui defendendo e aprendendo nesse dialogar com. Conversas que me ensi-
naram, conversas que me fizeram procurar desvios dos caminhos e becos da 
favela já conhecida, cujos trajetos me mostraram outros fins, além de trazerem 
inúmeras outras imagens de nós mulheres negras da favela não representadas 
no dia a dia. 

Esta pesquisa é na verdade um grande diálogo transatlântico em cujas Marés 
fui relembrando e homenageando mulheres antes de mim, principalmente as 
mulheres do sul global. Minha escrita entrelaça formalidades e informalidades, 
pela “amefricanidade” de Lélia Gonzalez (2020), pela “chicanidade” de Glória 
Anzaldúa (1999), pela escrita negra favelada de Carolina de Jesus (2014), pela 
“escrevivência” de Conceição Evaristo (2020).

Concluo que histórias negras devem ser (re)contadas para que as falas das 
mulheres negras possam ecoar dentro e fora dos espaços classificados como 
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periféricos, depois de serem por séculos vitimadas pelo racismo, pelo capi-
talismo e pelo patriarcado que as emudece(u)! Sendo assim, estas escritas 
e conversas se unirão aos diálogos de tantas outras mulheres negras pelo 
mundo afora. 

Palavras-chave: 
trajetórias; afro-faveladas; afro-alemãs; narrativas; estereótipos. 

Referências:
ADICHIE, C. N. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019.

ANZALDÚA, G. Borderlands: the new mestiza = La frontera. San Francisco: Aunt Lute 
Books, 1999.

EVARISTO, C. A escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, C. L.; NUNES, I. R. (org.) 
Escrevivência, a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Rio de 
Janeiro: MINA Comunicação e Arte, 2020.

GONZALEZ, L. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálo-
gos. Organização de Flávia Rio e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. 

JESUS, C. M. de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2014. 
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Este trabalho partilha ações decorrentes do projeto Registros como instru-
mentos de investigação da prática pedagógica na Educação Infantil Coluni/UFF 
(FERNANDES; ENDLICH; MATA, 2022), apresentando reflexões sobre o lugar 
dos registros narrativos na formação dos docentes das infâncias. O lócus do 
trabalho é a Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis da Uni-
versidade Federal Fluminense – Coluni/ UFF, antiga Creche UFF, localizada no 
Campus Gragoatá/UFF, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. 

Ao longo de sua história, a Educação Infantil se manteve como espaço for-
mativo, lócus de formação inicial de estudantes das mais variadas graduações 
da Universidade — Pedagogia, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Design, Cinema, 
dentre outras que de algum modo atuam com as infâncias. Destaca-se também 
a continuidade dos registros docentes como foco do trabalho institucional (PI-
CANÇO, 2011; CRECHE UFF, 2013) e tema do trabalho ora apresentado. 

Assim, a dupla função — social e acadêmica — da Educação Infantil per-
manece ao longo dos anos, mantendo sua identidade como espaço de ensino, 
atuando na formação docente, bem como na pesquisa e extensão no campo 
da educação da criança pequena. A experiência aqui compartilhada apresenta 
parte recente dessa trajetória.

Registros: diálogos, partilhas e encontros
Desde o ano de 2019, vem sendo submetido à Divisão da Prática Discente 

da Universidade, por professoras da Educação Infantil, um projeto que tematiza 
o lugar dos múltiplos registros na formação do docente das infâncias (FER-
NANDES; ENDLICH; MATA, 2022). Registros compreendidos “como narrativas 
de experiências em cadernos de registro, planejamentos, anotações, fotogra-
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fias, produções infantis, gravações em áudio e vídeo, entre outros – entendidos 
como ferramenta formativa de investigação e constituição docente” (ibidem). 

O projeto Registros como instrumentos de investigação da prática pedagógi-
ca na Educação Infantil Coluni/UFF (op. cit.), apresentado à Divisão de Prática 
Discente/UFF no ano de 2022, tem a ele vinculado duas estudantes bolsistas 
do curso de Pedagogia. Tais estudantes iniciaram seu processo formativo na 
instituição no primeiro semestre desse ano.

No percurso, estudantes bolsistas são orientadas pelas professoras orienta-
doras, autoras do projeto, na produção de múltiplos registros. Registros mate-
rializados na escrita de notas referentes a episódios vivenciados com crianças, 
famílias e equipe pedagógica, fotografias das crianças em ação, gravações de 
voz e imagem e produções infantis. Tais materiais constituem-se em acervo, a 
ser problematizado em momentos formativos, coletivos e individuais, no en-
contro entre/com estudantes bolsistas e docentes. 

O referencial teórico-epistemológico-metodológico do projeto ancora-se no 
caráter dialógico (crianças e adultos – adultos e adultos), compreendidos como 
sujeitos histórico-culturais, produtores de culturas e por elas constituídos em 
suas diferentes vivências (VIGOTSKI, 2018). As noções de dialogicidade, do “sa-
ber de experiência feito”, da educação problematizadora, da diferença e do 
inacabamento humano (FREIRE, 1999) destacam-se como centrais no percurso 
das ações. 

O processo formativo alicerça-se no recolhimento de indícios (GINZBURG, 
1989) referentes às ações infantis e docentes, descobertas a partir dos regis-
tros, que se constituem como provocadores de compreensões. Neste processo 
dinâmico e (in)tenso, a formação da professora-pesquisadora (ESTEBAN; ZACCUR, 
2002) é uma referência fundamental. A ação crítica e reflexiva sobre o vivido 
promove sua constituição. Aquela que pela investigação e reflexão dos seus 
fazeres e saberes, individual e coletivamente, desenvolve olhares críticos para 
a dinâmica pedagógica e os sujeitos nela envolvidos, ampliando possibilidades 
ao se debruçar sobre o fluxo do movimento prática-teoria-prática que o tra-
balho exige.

A compreensão dos fenômenos se dá em sua historicidade, focalizando 
sujeitos — crianças e adultos — e acontecimentos cotidianos, nas suas prováveis 
e improváveis relações, integrando o individual, o social e o cultural. Os 
estudos com/nos cotidianos aportam o delineamento teórico epistemológico 
metodológico do projeto, na dimensão “do lugar”, do praticado, “do vivido” 
(CERTEAU, 1994).

O debruçar reflexivo das estudantes bolsistas e professoras orientadoras 
sobre os registros produzidos constitui-se estratégia privilegiada para pensar o 
lugar da criança e da sua escuta, o lugar do adulto e de suas mediações na pro-
moção do desenvolvimento integral da criança pequena, as ações de cuidar e 
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educar, as funções da educação infantil, seu currículo, a relação com a família, 
a avaliação, o (re)planejamento da ação educativa, entre outras temáticas. 

A condição de professora impõe refletir sobre o lugar docente na participação 
de vivências das crianças em uma atuação que respeite processos de aprendizagem 
e desenvolvimento únicos, afastando-se de modelos hegemônicos que negam 
o outro, centralizam saberes, aprendizagens, sentidos e criações. Entende-se 
que docência e reflexão caminham lado a lado, estabelecendo diálogos a partir 
dos fazeres e saberes constituídos nas relações que permeiam o processo 
educativo. Para a efetivação da ação docente, a reflexão sobre a prática e com 
a prática assume papel de destaque. A postura investigativa, a não dicotomia 
entre o fazer e o pensar e a crença de que quem vive a docência na educação 
infantil pode dar aprofundamento teórico a questões emergentes da prática, é 
assumida no projeto (FERNANDES, ENDLICH, MATA, 2022). Busca-se, assim, na 
professora-pesquisadora (ESTEBAN; ZACCUR, 2002), a identidade docente. A 
professora/o professor coloca-se no lugar de produtor de conhecimento.

Um episódio, um registro, reflexões...
Retoma-se um registro de uma estudante bolsista, no qual narra uma obser-

vação, feita no refeitório, de quatro crianças de três anos em diálogo. No cardá-
pio havia goiaba e, eufóricas, as crianças comentavam sobre o nome da fruta. 
Juliana falava: “‘É oiaba, se referindo à goiaba, e Eloísa retrucava: ‘Não. É iaba’. 
Logo depois, engatavam em comentários, como ‘Eu quero mais!’, ‘Eu também’. 
[...]” (Caderno de registro de estudante bolsista, set. 2022).

O episódio, ao ser partilhado pela estudante bolsista, deu lugar ao movi-
mento de reflexão sobre o que sabem e podem crianças em seus três anos: 
conversam entre si? Sobre o quê? “Disputam” conhecimentos? Aprendem fora 
da educação infantil? Questões que provocaram reflexões teóricas, convocando 
à “quebra de engessamentos” sobre concepções de infância e saberes infantis. 
A problematização do episódio, junto às estudantes bolsistas, promoveu com-
preensões sobre desenvolvimento, linguagem e conhecimentos infantis.

Registrar como prática investigativa é fundante para o sujeito que se consti-
tui docente com crianças e pares. O revisitar registros institui processos forma-
tivos e educativos, articulando práticas e teorias que favorecem a compreen-
são da criança como sujeito de direitos, com especificidades próprias no seu 
desenvolvimento, bem como na necessária constituição da docência na relação 
com as crianças. 

Concordando com Picanço (2011), o registro de acontecimentos cotidianos 
favorece o aprimoramento da prática e o afastamento de modelos hegemôni-
cos que negam o outro, centralizam saberes, aprendizagens, sentidos e cria-
ções. Como afirma Zabalza (1994), o ato de escrever sobre sua própria prática, 
conduz o professor a aprender a partir de sua narração, pois a reconstrói pelo 
discurso prático constituído de reflexão.
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Inicialmente, o registro da estudante bolsista foi um momento solitário, no 
qual se foi em busca do sentido da ação cotidiana junto à criança. O episódio, 
quando partilhado e dialogado em um movimento problematizador, reflexivo e 
coletivo com outros estudantes bolsistas e com docentes, constituiu-se como 
história de trajetória formativa com as crianças. 

Conclusões provisórias
Conclui-se que o registro docente pode ser propulsor de revisitações de 

concepções de infância e dos perigos do que se mostra aparentemente visível 
e de conclusões apressadas. A observação se faz enquanto aprendizagem.

Estudantes bolsistas e professoras orientadoras aprendem que é na prática 
da partilha que se enunciam pela interação verbal. A enunciação, entendida 
como lugar de expressão, é lugar onde se constitui subjetividade. Uma subje-
tividade produzida na relação de alteridade, no encontro com o outro, e ainda 
ocupando diferentes papéis.

Ao assumir o compromisso com a escrita de episódios, como processo me-
todológico formativo, discentes e docentes reconhecem que não estão diante 
apenas de mera transcrição de situações e pequenas notas, mas que encon-
tram na linguagem escrita a vida que pulsa no cotidiano da educação infantil.
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No mundo, seis mulheres são assassinadas vítimas de feminicídios a cada 
hora (ONU, 2018). No período entre 2014 e 2020, foram registradas, no estado 
do Rio de Janeiro, 912.487 (ISP-RJ, 2022) violências contra as mulheres, sendo 
que a média percentual para homicídio doloso de mulheres negras é de 63,64% 
(ibidem), só no estado do Rio de Janeiro. É preciso considerar que estratégias 
locais e globais precisam ser aperfeiçoadas e alinhadas, especialmente no que 
diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas para erradicar essas vio-
lências contra o gênero feminino.

Diante do atual cenário mundial — o aumento dos índices de violências 
contra as mulheres (BM, 2020) —, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), com método e de maneira sistemática, elabora reflexões, atividades 
e discursos visando contribuir para a minimização e quiçá a erradicação dos 
feminicídios no estado. Essa pretensão é enorme, mas tem sido exercitada no 
acompanhamento do Programa Empoderadas (PrE), que foi criado pela atleta 
e especialista em segurança pública Érica Paes, campeã mundial de jiu jitsu, 
ex-lutadora de MMA e atual superintendente do PrE, em curso desde 2019 na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio 
de Janeiro (SEDSODH-RJ). A partir de 2021, o PrE/SEDSODH-RJ passou a ser 
monitorado, acompanhado e avaliado, por meio de uma cooperação técnica, 
pela equipe transdisciplinar do Projeto Empoderadas na UERJ, sob coordena-
ção geral da professora doutora Rosangela Malachias.
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Érica Paes ensina técnicas de defesa pessoal para que as vítimas da violência 
doméstica consigam se defender, “correr” do agressor e pedir ajuda. Os “aulões” 
do programa ocorrem em diferentes polos espalhados pela região metropoli-
tana do Rio de Janeiro e em outros municípios do estado, e atraem centenas 
de mulheres e meninas. Além das técnicas de luta, as participantes ouvem 
instruções de como pedir ajuda, recebem atendimento psicológico, jurídico e 
orientação profissional. 

O Projeto Empoderadas na UERJ acompanha os “aulões”, as rodas de conversa 
e outras atividades coordenadas pela atleta, considerando-as como prática da 
Educação Popular (FREIRE, 1988; HOLLIDAY, 2006; DICKMANN e DICKMANN, 
2018) e exercício de advocacy (MALACHIAS, 2017; 2018), promovendo ativi-
dades de ensino, pesquisa, inovação tecnológica e extensão cultural, a partir 
das entrevistas e reflexões advindas do trabalho de monitoramento.

Neste relato, especificamente, focamos os aspectos interseccionais 
(CRENSHAW, 2002; COLLINS e BILGE, 2021), compreendendo a vida em ameaça 
das mulheres que frequentam o programa, considerando o racismo estrutural 
(OLIVEIRA, 2021) e institucional (CARMICHAEL; HAMILTON, 1967), uma vez que 
os índices nacionais e internacionais registram que as mulheres negras são as 
maiores vítimas das agressões e do feminicídio. 

Dessa forma, é importante falar da relevância da Educação Popular no con-
texto global, pois se trata de um alicerce essencial para ampliar as reflexões 
acerca do enfrentamento e do combate à violência contra o gênero feminino, 
baseando-se na escuta delicada que o/a educador/a popular faz, frente à in-
terseccionalidade como ferramenta analítica. É de suma importância que o 
educador/a popular tenha em sua formação alguns conceitos que possam for-
talecer o pensamento crítico nos polos em que o Programa Empoderadas atua, 
abarcando, dentro de seus espaços, uma construção de cidadania na perspec-
tiva dos Direitos Humanos, na luta contra as desigualdades sociais e na con-
strução da aprendizagem mútua. 

Em relação ao Programa Empoderadas, a UERJ tem como principais objeti-
vos: i) alinhar a Agenda Intersetorial Transversal à Prevenção, Enfrentamento 
e Erradicação de Violências Contra o Gênero Feminino à Agenda 2030 da ONU, 
que condiz com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 4 (Educação 
de Qualidade), com o ODS 5 (Igualdade de Gênero), no âmbito do ODS 17 (Par-
ceria Global para o Desenvolvimento Sustentável e meios de implementação); 
ii) narrar as histórias das mulheres sobreviventes ao ciclo de violências; e iii) 
propor melhorias na articulação das redes por meio de inovação tecnológica 
e ampliação de recursos humanos na promoção da gestão democrática, da 
gestão da informação e da gestão participativa das mulheres.

Nesse sentido, voltando a um dos propósitos do Programa na UERJ, a fim de 
ratificar essa problemática e fomentar políticas públicas para eliminar essas 
violências, o Empoderadas – UERJ tem atuado metodologicamente a partir das 
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narrativas das mulheres, atendidas nesses polos, utilizando-se de suas “escre-
vivências” (EVARISTO, 2020), por entender que suas histórias de vida podem 
levar a questionamentos que provoquem a reflexão e o pensamento crítico da 
sociedade e de governos, para transformá-la (FREIRE, 1996).

Por fim, mediante essa violenta realidade social dos feminicídios cotidianos, 
como projeto que monitora e escuta as mulheres empoderadas, temos apreen-
dido que a Educação Popular pode se tornar um caminho viável, preventivo e 
eficaz na promoção da igualdade de gênero (ODS-5), desde que seja política e 
democraticamente concebida, em ações intersetorialmente promovidas (ODS 
17), tanto em espaços institucionais quanto comunitários, considerando-se 
que a educação é alicerce central e fundamental para o fortalecimento do 
pensamento coletivo, em prol dos Direitos Humanos. A participação efetiva 
das mulheres que disseram “basta” à violência, como protagonistas de suas 
histórias e vidas, contribui para o fomento das ações políticas, que possibili-
tam a erradicação das violências. O empoderamento é possível e, quiçá, ocorra 
globalmente, garantindo a vida às mulheres. 
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Lélia Gonzalez, Paulo Freire e a 
Interseccionalidade

Andréa Cavalcanti de Mendonça
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

O presente estudo é parte de uma pesquisa que está sendo feita no curso de 
mestrado na Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e De-
mandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A pesquisa 
faz uma análise comparativa entre Lélia Gonzalez e Paulo Freire. 

Este texto tem a intenção de aproximar os autores por meio do conceito de 
interseccionalidade, apresentando a visão de Lélia Gonzalez sobre a tríplice 
discriminação (raça, classe e gênero) — destacando que a autora já falava sobre 
interseccionalidade antes de esse nome ser cunhado —, assim como a visão 
interseccional do nosso patrono da educação.

O texto foi produzido com base em uma pesquisa exploratória de análise 
de conteúdo, trazendo como referencial teórico Paulo Freire, Lélia Gonzalez e 
outras autoras tão caras para os estudos interseccionais: Patrícia Hill Collins e 
Carla Akotirene.

No texto A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, Gonzalez (2020, p. 49-64), 
trata da desigualdade de raça e de gênero, reconhecendo também a desigual-
dade de classes: “Ora, na medida que existe [sic] uma divisão racial e sexual de 
trabalho, não é difícil concluir sobre o processo de tríplice discriminação so-
frido pela mulher negra (enquanto raça, classe e sexo), assim como o seu lugar 
na força de trabalho”. 

A autora também critica as análises que dão prioridade à luta de classes 
e se negam a incorporar as categorias de raça e sexo (ibidem, p. 84), e busca 
compreender a influência do sistema capitalista na produção dos problemas 
raciais que enfrentamos.

Pensando de que forma a articulação entre sexismo e racismo funciona 
como um dos operadores simbólicos do modo como as mulheres negras são 
vistas, Gonzales entende que o racismo e o sexismo dão existência à violência 
contra as mulheres negras e explicam o fato de que mesmo mulheres negras 
da classe média sejam vítimas de discriminação.

É sabido que uma educação feminista visa enfrentar e superar o patriarca-
do, entretanto, é importante ressaltar que o movimento feminista não supre 
as demandas das mulheres negras. “Enquanto as mulheres brancas buscavam 
equiparar direitos civis com os homens brancos, mulheres negras carregavam 
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nas costas o peso da escravatura, ainda relegadas à posição de subordinadas” 
(ARRAES, 2014, s/p).

Além da invisibilidade negra dentro do movimento feminista, as mulheres 
negras também lidavam com o sexismo dentro do movimento negro. Gonza-
lez denunciou esse sexismo em sua obra. É assim que, no final dos anos 1970, 
surge o movimento feminista negro.

Essa tríplice discriminação de que Gonzalez fala desde o final dos anos 70 é 
o que chamamos de interseccionalidade. De acordo com Akotirene (2019, p. 14) 
o termo foi concebido por Kimberle Crenshaw, em 1989, e atualizado por ela 
(ibidem), que o define como um instrumento teórico-metodológico relativo   à 
inseparabilidade estrutural entre racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado.  

Para Crenshaw (2002, p. 177), a interseccionalidade é uma “conceituação 
do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da 
interação entre dois ou mais eixos da subordinação.”

Tratando-se de interseccionalidade, não podemos deixar de mencionar Pa-
trícia Hill Collins. Ela é uma das principais autoras dentro deste campo. Em 
Pensamento Feminista Negro: conhecimento, consciência e a política do empodera-
mento (2019), a norte-americana cita a necessidade de explorar as interseções 
entre gênero, raça e classe na estruturação da posição das mulheres negras.

É através de Collins e Bilge que chegamos a Paulo Freire. Segundo as auto-
ras, Freire “analisa como a educação pode empoderar ou privar de direitos. Em-
bora não seja normalmente qualificado dessa maneira, Pedagogia do Oprimido 
é um texto fundamental para a interseccionalidade” (COLLINS; BILGE, 2020, 
p. 303). Afinal quem são os oprimidos retratados nesse livro?

Na perspectiva freireana, os oprimidos são todos aqueles que vivenciam 
de diversas formas a violenta vocação de “ser menos”, como distorção do “ser 
mais” (FREIRE, 2013, p. 41). Os oprimidos contemporâneos são mulheres, ne-
gras, negros, sem-teto, sem-terra, pobres, povos originários, minorias sexuais e 
religiosas, gordas, entre outros.

Para alguns, que não se aprofundaram na obra, o autor trata somente de 
questões de classe; para outros, é justamente o contrário. Em Pedagogia da 
Esperança (FREIRE, 2018a), o próprio autor discorre sobre as críticas recebidas 
nos anos 70, por não (ou pouco) fazer referência às classes sociais, sem reduzir 
os indivíduos ao puro reflexo das estruturas socioeconômicas.

Já para Afonso Celso Scocuglia (2001, p. 345) o enfoque nas questões de 
classe é, por vezes, exagerado, mas o fato é que Freire rejeita as análises das 
relações de poder baseadas apenas em classe. “O uso que Paulo Freire dá aos 
termos “opressão” e “oprimido” evoca desigualdades interseccionais de classe, 
raça, etnia, idade, religião e cidadania.” (COLLINS; BILGE, 2020, p. 303).

Com a intenção de evidenciar a interseccionalidade na obra freireana, fize-
mos uma busca digital em alguns de seus principais livros. Em todos, dentre 
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os conceitos de “raça”, “classe” e “gênero” (sexo), obviamente que “classe” se 
destaca, mas “raça(s)” e/ou “racismo” também aparecem, como, por exemplo, 
em Pedagogia da Esperança (2018a), em que são encontradas 17 ocorrências. 
Em A África Ensinando a Gente (2011) e Política e Educação (2018b), há dez ocor-
rências dessas palavras. Além disso, cabe ressaltar que o autor se refere ao 
neocolonialismo e aos processos neocoloniais, que têm a raça como elemento 
político fundamental.

A Pedagogia da Esperança também é uma obra importante para este estudo. 
Publicado inicialmente em 1992, é um reencontro de Paulo Freire com a Peda-
gogia do Oprimido. Destacamos a crítica freireana (FREIRE, 2018a, p. 217) à 
visão não interseccional de movimentos antirracistas e antissexistas que não 
consideram a classe social em suas análises.

Dentre outras passagens, o autor relata uma conversa com uma profes-
sora universitária, negra, sua amiga, séria e competente, que negava veemen-
temente qualquer relação entre classes sociais e racismo.

Considerações Finais
A perspectiva interseccional de Lélia Gonzalez pode ser vista desde A Mu-

lher Negra na Sociedade Brasileira, apresentado em 1979, na Universidade da 
Califórnia (UCLA). Em um tempo em que as categorias eram pensadas de forma 
distinta, Lélia Gonzalez pensava de forma relacional os marcadores sociais da 
diferença de raça, classe e gênero, pois não existe hierarquia de opressão. A 
obra dessa mulher preta intelectual continua atual e muito pertinente para os 
estudos interseccionais.

Assim como Gonzalez, Freire não fala em interseccionalidade, mas ambos 
são autores interseccionais, na medida em que entendem que “práticas pre-
conceituosas de classe, raça e gênero negam radicalmente a democracia e 
ofendem substantivamente o ser humano” (FREIRE, 1996), pois, como o autor 
argumenta (2018b, p. 36), “as diferenças interculturais existem e apresentam 
cortes: de classe, de raça, de gênero e, como alongamento destes, de nações”.
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Escape Room: 
João Cândido e os Direitos Humanos

Angelo José Alves
Universidade Federal do Rio de Janeiro, SEEDUC/RJ

Introdução
Este artigo baseia-se na dissertação de mestrado As potencialidades da bio-

grafia no ensino de história: um estudo da memória em torno de João Cândido. 
O estudo começou quando eu trabalhava no Colégio Estadual Murilo Braga, 
em São João de Meriti. Alguns dos alunos nunca haviam ouvido falar de João 
Cândido, mesmo tendo ele morado na cidade durante muitos anos (1920-1969). 
Esse fato me chamou a atenção, ao discutir em uma aula o movimento social 
da chamada Primeira República (1889-1930). Naquele dia, um estudante se le-
vantou e perguntou se João Candido era diretor do CIEP-030 – Marinheiro João 
Cândido. Esse CIEP fica localizado no Bairro Grande Rio, também localizado na 
cidade de São João de Meriti.

Após esse fato, já estudando no Prof-História e trabalhando com os alunos 
para desenvolver um projeto de pesquisa, ao refletir sobre os conceitos de 
individualidade, patrimônio e memória, lembrei-me de alguns materiais que 
tinha visto no colégio. Eles foram recebidos anos atrás por meio de uma par-
ceria antiga da Fundação Banco do Brasil com a Petrobras, em 2018. O kit de 
ferramentas teve como objetivo dar protagonismo a João Cândido em sua luta 
pelos Direitos Humanos. 

Durante os dois meses de aulas presenciais do ano letivo de 2020 (fevereiro 
e março), começamos a formar grupos de pesquisa. Porém, logo depois, as es-
colas foram fechadas por causa da pandemia de covid-19. Esse fato inviabilizou 
um trabalho presencial devido à suspensão das aulas presenciais, passando a 
ser desenvolvido de forma digital. Portanto, o objetivo deste artigo é refletir 
sobre a importância histórica de João Cândido — de sua representação política 
na sociedade brasileira do século XX —, por meio de um jogo digital baseado 
no modelo do Escape Room.

Método
O uso de jogos em sala de aula tem aumentado significativamente nos úl-

timos anos. Soares (2015) argumenta que há uma combinação de diversão e 
seriedade inerente aos jogos. Embora autores como Brougère (1998) tenham 
destacado a relação paradoxal entre o brincar e a educação, hoje constatamos 
que o brincar sempre existiu na vida humana, por sua natureza como oposição 
estritamente formal ao sistema educacional (HUIZINGA, 2009). 
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Dentre os jogos colaborativos utilizados em sala de aula, os de Escape Room 
se destacam por apresentarem aventuras e desafios. Esse tipo de jogo pode 
ser desenvolvido em ambiente real ou digital. E, além das características de 
um jogo de ação, o jogador fica imerso na resolução de quebra-cabeças e/ou 
desafios em um momento específico, com o intuito de sair da sala em que o 
jogo está acontecendo. 

Os participantes devem trabalhar juntos, pois este é um jogo cooperativo e 
não há um único vencedor: todos terão sucesso ou fracasso. Assim, o interes-
sante nos jogos como forma de avaliação é que eles proporcionam liberdade 
aos alunos, sem o clima de medo e apreensão criado por alguns instrumentos 
de avaliação, como testes e apresentação de trabalho. Fica claro, no entanto, 
que esse tipo de atividade exige um trabalho coletivo entre os participantes e 
promove um pensamento crítico capaz de desvendar possíveis mistérios.

O Escape pode ser utilizado como método de ensino e aprendizagem, pois 
ajuda a desenvolver competências e habilidades importantes para a resolução 
de tarefas colaborativas, e como ferramenta de avaliação, pois mobiliza com-
petências que os alunos possuem em suas estruturas. Portanto, é um jogo em 
que uma ou mais equipes são convidadas a participar da resolução de desafios 
para que possam escapar de uma determinada posição ou situação.

Resultados e discussões
A interação que o jogador constrói durante o processo da sala de fuga per-

mite ao professor identificar o compartilhamento do conhecimento científico 
na resolução dos quebra-cabeças e, ao final do jogo, os alunos podem discutir 
sua compreensão das pistas/quebra-cabeças e sua impressão geral sobre o 
jogo, direcionando o professor a (re)pensar os próximos passos (CLEOPHAS; 
CAVALCANTI, 2020). 

Portanto, para que o jogo inspire a experiência de descobrir e trilhar a história 
de João Cândido, é preciso que a proposta pedagógica esteja na mesma sinto-
nia. Assim, os alunos iniciaram a trilha pela história desse marinheiro, desco-
brindo diversas pistas. Eles foram resolvendo o mistério ao verem os vídeos 
explicativos, aprendendo sobre esse personagem histórico. O mais gratificante 
é que, no final do jogo, alguns mistérios ou alguns dilemas foram resolvidos. 
E os estudantes aprenderam diversos conceitos e realizaram reflexões de uma 
forma diferente.

Considerações finais
No início de 2021, foi instituída uma portaria na rede estadual sobre o estudo 

e a necessidade de se apresentar João Cândido como um personagem histórico 
e sua luta pelos Direitos Humanos. A portaria, baseada no projeto de Lei nº 
3863/2021, de Waldeck Carneiro e André Ceciliano, dispõe sobre a preservação 
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da Memória de João Cândido Felisberto nas escolas de educação básica do 
estado do Rio de Janeiro.

O jogo se tornou, dessa forma, um instrumento para que alunos e profes-
sores possam discutir os direitos humanos e sociais. O professor pode ainda 
programar suas aulas e até mesmo construir novos jogos com base no trabalho 
desenvolvido e, com seus alunos, conseguir criar Escape Rooms de outros per-
sonagens importantes para nossa história de busca por direitos sociais.

Você encontra o jogo no QRCODE e no link abaixo:
https://view.genial.ly/627ea3ca450c460013b6fb26/interactive-content-joao-
candido-escape-room
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Infâncias em comunidade
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Conviver e interagir com crianças, adolescentes e jovens sempre nos impul-
siona a ver o mundo sob novas perspectivas. A ideia desta proposta é conec-
tar os temas “infâncias” e “comunidade”, partindo do princípio de perceber as 
crianças como responsabilidade de todas as pessoas. Como diz o provérbio 
africano: “para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira”. 

Realizamos uma revisão bibliográfica inicial sobre “comunidade” e “infância” 
e a relacionamos com as leituras da obra de Paulo Freire sobre a importância 
dessa fase, principalmente a partir de suas memórias. Relacionamos as leituras 
com as nossas vivências nos “Rios” — Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul —, na 
comunidade da Escola de Educação Infantil Sesc Niterói – RJ e na Comunidade 
Utopia e Luta, respectivamente. Como resultados iniciais, percebemos o quan-
to Freire tem a contribuir para nossas práticas comunitárias e identificamos a 
necessidade de seguir buscando que a “nossa fala seja nossa prática”.

Segundo o dicionário Michaelis (2023), “comunidade” diz respeito a “grupo 
de pessoas que vivem em comum e cujos recursos materiais pertencem a todos 
que vivem numa mesma região, com o mesmo governo, e que partilham as 
mesmas tradições históricas e/ou culturais”. 

É fundamental o pensamento comunitário de Paulo Freire (1997, 2002, 2006, 
2019a, 2019b), que permeia toda a sua obra. Se, como diz o autor, “ninguém 
liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em co-
munhão”, também as infâncias se libertam em comunhão com todas as pes-
soas com as quais convivem e interagem. Mas, por que “infâncias”, no plural? 
Barbosa e Santos (2017, p. 247) explicam: “por albergar diversas concepções, a 
infância não se prende a um só significado. Ao longo do tempo, diferentes con-
ceitos de infância vêm sendo construídos. Ainda assim, dentro de cada pers-
pectiva abordada, poderemos encontrar várias ‘infâncias’”.

Nas comunidades — escolas, grupos religiosos ou sociais, aldeias, vilas ou 
qualquer outro agrupamento em que as pessoas vivem em comunhão —, a 
diversidade das infâncias está presente e, por essa razão, as aprendizagens 
coletivas são imensamente ricas. Daí a importância dessa fase da vida, dos cui-
dados entre todos aqueles que compõem tais grupos com todas as crianças e 
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não apenas as de suas famílias. Afinal, é na infância que vamos semear, adubar 
e cultivar a semente do adulto. Por isso mesmo, é preciso pensar a criança não 
como futuro cidadão, mas como sujeito participativo, autônomo, crítico e re-
flexivo no momento presente.

Quando pensamos em falar sobre as infâncias em comunidades, a primeira 
coisa que fizemos foi relatar as experiências que tivemos, cada uma de nós, 
num ponto diferente do Brasil: uma, no Rio de Janeiro, e outra, no Rio Grande do 
Sul. Em que mar desaguariam nossos dois rios? Falamos agora de amor, de paz 
e de não competição. Falamos de paixão de ensinar e de aprender em comu-
nhão. Em seu livro, Ensinando Comunidade, bell hooks (2021) diz que, quando os 
princípios básicos do amor são a base da interação entre docentes e discentes, 
a busca do conhecimento mútuo cria condições para um ótimo aprendizado 
e, assim, professores aprendem ensinando, e estudantes, enquanto aprendem, 
compartilham conhecimento (HOOKS, 2022, p. 200). Tal interação elimina a 
competitividade e cria memórias afetivas.

Que memórias afetivas terão as crianças da comunidade no Rio Grande do 
Sul depois de assistirem a um teatro de rua sobre a história de Marighella (O 
Amargo Santo da Purificação, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz) e, nas 
aulas de História do ensino fundamental, conseguirem relacionar as cenas da 
peça com a ditadura militar? Que memórias guardarão no coração as crianças 
do Rio de Janeiro quando, no futuro, forem exercer o direito do voto ou solu-
cionar conflitos em suas próprias comunidades, com base na prática das as-
sembleias para solução de conflitos que surgem aqui e agora na escola, bem 
como com a vivência de participação no planejamento coletivo de suas ativi-
dades nos campos de experiência e na construção das regras do grupo? Essas 
práticas, exercidas de fato, são exemplos de uma educação libertadora, crítica 
e reflexiva, que prioriza a comunidade desde a primeira infância.

Assim, pensando nas memórias de Freire sobre sua infância — o quanto a 
mudança de sua realidade econômica lhe trouxe reflexões e ações práticas, 
que perduraram por toda a sua trajetória —, reforçamos o quanto é importante 
dar atenção aos pequenos seres que já são o futuro comunitário e o nosso mo-
tivo para esperançar todos os dias. 

E os dois rios deságuam no mar da comunhão, unindo corações que batem 
no mesmo ritmo da terra, em concordância com o líder indígena e professor 
Ailton Krenak, quando diz que as crianças indígenas, ao invés de serem edu-
cadas, são orientadas, e aprendem a partilhar a comida e o espaço, vivem o 
coletivo e não aprendem a ser vencedoras, já que, para isto, outras têm que 
perder. Têm o exemplo de uma vida onde o coletivo vale mais que o indivíduo 
e aprendem, desde sempre, a pôr o coração na terra (KRENAK, 2018).

Dessa forma, os ensinamentos comunitários sobre as relações entre apren-
dizagens e infâncias, como nos lembra Freire, vão transformando dependência 
em autonomia, conquistando e construindo sua liberdade a partir da tomada 
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de responsabilidades: “No fundo, o essencial nas relações entre educador e 
educando, entre autoridade e liberdade, entre pais, mães, filhos e filhas é a 
reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia” (FREIRE, 2002, 
p. 37).
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma realidade presente na popu-
lação mundial e pode ser representado pela incidência considerável com que 
ocorrem os diagnósticos. Observa-se que, no ano de 1980, a estimativa era 
de uma a cada 10 mil pessoas com autismo, e, conforme o transcorrer dos 
anos, houve um aumento significativo. Segundo os dados atualizados no ano 
de 2021, a cada 44 crianças, uma tem o diagnóstico de autismo (ZHAO; CHEN, 
2018; CDC, 2021).

No Brasil, a carência de fontes de estudos vocacionados a esta população 
ainda não oferece um número real sobre a ocorrência desse diagnóstico, con-
tudo uma estimativa foi apresentada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, 
dizendo que aproximadamente 150 mil novos casos são diagnosticados de pes-
soas com TEA a cada ano (CORRÊA et al., 2019).

O perfil de pessoas com TEA é variado, e uma pessoa dentro do espectro não 
poderá ter comparação com qualquer outro indivíduo. Sendo assim, não existe 
uma semelhança entre os indivíduos, o que dificulta o diagnóstico (FERNANDES 
et al., 2021). Apesar disso, podemos destacar as principais características de 
pessoas com TEA: dificuldades em estabelecer relações sociais, falhas na 
comunicação, movimentos repetitivos e estereotipados, além de interesses 
restritos e comportamentos inadequados (BO et al., 2019; TOSCANO; CARVALHO; 
FERREIRA, 2018). Sabe-se ainda que crianças com TEA apresentam disfunções 
no seu desenvolvimento motor ao longo da vida, além de baixo desempenho 
nas habilidades motoras grossas e fina (KETCHESON; HAUCK; ULRICH, 2017).

Nesse sentido, o exercício físico é uma das intervenções que podem melhorar 
as condições clínicas e de inclusão em indivíduos com TEA (NASCIMENTO; 
BITENCOURT; FLEIG, 2021), sendo indicado como potencial para minimizar efeitos 
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drásticos no comportamento, que não são apropriados, como automutilação e 
agressividade (SANSI; NALBANTI; OZER, 2021). Diante do aumento do número 
de pessoas diagnosticadas com TEA, muitos são os questionamentos que 
ocorrem para a inclusão desse público nas aulas de Educação Física. Assim, 
um programa de exercício físico específico contribui para a melhora das 
competências motoras de crianças com TEA (BRICOUT et al., 2019; FERREIRA 
et al., 2018). Silva (2013) afirma que realizar o planejamento é um processo 
fundamental para contribuir para o bom andamento das atividades a serem 
conduzidas pelo profissional da educação. Com isso, o objetivo deste trabalho 
foi verificar na literatura quais as estratégias utilizadas para a inclusão de 
crianças com TEA nas aulas de Educação Física.

Com intuito de buscar respostas para o problema apresentado no estudo, 
foi realizada uma breve revisão da literatura, em que foram analisadas fon-
tes como livros, periódicos, documentos, dentre outros, com intuito de reunir 
bases fundamentais com mais amplitude e facilidades. 

Logo, dentro do planejamento, a primeira estratégia que podemos destacar 
é a avaliação inicial, considerado um recurso indispensável para a busca de 
maiores informações sobre o aluno: dados pessoais, histórico clínico e escolar, 
modo de comunicação, nível de motricidade, alimentação e qualidade do sono. 
Com essas informações, as possibilidades de equívocos na prescrição e no am-
biente de inclusão são minimizadas.

 Outras duas estratégias importantes que destacamos são a adaptação cur-
ricular e a adequação do ambiente. Nesse caso, o educador deve pensar em 
ações que proporcionem um ambiente seguro, sem distrações e com atividades 
adaptadas. Propor atividades do interesse do aluno colabora para o acolhi-
mento, assim como a utilização de materiais de preferência, para que possa 
se estabelecer um vínculo entre professor, aluno e ambiente nos primeiros 
passos das aulas. Nessa mesma linha, o uso de suportes visuais favorece a co-
municação entre professor e aluno, oferecendo uma perspectiva de promoção 
do aluno no processo ensino-aprendizagem (FIORINI; MANZINI, 2021). Sendo 
assim, convém inserir elementos táteis, com a contribuição de gestos simples 
e imagens de apoio, para dar mais compreensão e permitir o manuseio dos 
materiais propostos com mais eficiência nas tarefas propostas.

A comunicação é outro item importante, pois influencia diretamente a 
aquisição das habilidades motoras e a troca entre os envolvidos (KAUR; 
SRINIVASAN; BHAT, 2018). Menos instrução verbal favorece a assimilação do 
conteúdo, mas sem a necessidade de limitar a quantidade de palavras. Assim, 
ter uma comunicação objetiva e utilizar palavras mais assertivas permite a 
realização das atividades com maior satisfação e adesão do aluno. Ainda no 
campo da comunicação, o apoio de profissionais que fazem a mediação do aluno 
é fundamental nas tarefas a serem empregadas durante as aulas. Sabe-se que 
a oferta de profissionais para atender a essa população é escassa (OLIVEIRA, 
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2020), por isso em algumas situações a presença dos pais dentro do programa 
de treinamento é uma alternativa que auxilia não só para a garantia de um 
ambiente seguro e de aquisição das habilidades motoras, como também para 
um avanço de inclusão no âmbito recreativo (SEFEN et al., 2020).

Em relação à dinâmica das aulas, estabelecer rotina para as aulas parece an-
tecipar qualquer envolvimento de novidades nas tarefas empregadas. Por essa 
razão, manter uma rotina de início, meio e fim impacta diretamente a projeção 
das aulas futuras (FIORINI; MANZINI, 2021). Sobre o tempo de duração da aula, 
a literatura sugere intervenção com atividade física por um período entre 40 e 
60 minutos (SRINIVASAN, PESCHATELLO; BHAT, 2014; SEFEN et al., 2020).

Conclui-se que as oito principais estratégias metodológicas destacadas 
neste trabalho — planejamento específico, avaliação, adaptação curricular e 
ambiental, suporte visual, comunicação, mediação e estabelecimento de ro-
tina —, que foram adotadas nas aulas de Educação Física com crianças com 
TEA, podem ser ferramentas interessantes para um progresso na inclusão, para 
melhor o desempenho motor, para seu aprimoramento nas atividades de vida 
diária, bem como para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Sendo 
assim, é necessário que mais estudos sejam realizados sobre a eficácia dessas 
estratégias de inclusão para a população com TEA. 

Palavras-chave: 
transtorno do espectro autista; estratégias de aula; inclusão.

Referências:
BO, J. et al. Brief Report: Does Social Functioning Moderate the Motor Outcomes of 
a Physical Activity Program for Children with Autism Spectrum Disorders — A Pilot 
Study. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 49, n. 1, p. 415–421, 2019.

BRICOUT, V.-A. et al. Motor Capacities in Boys with High Functioning Autism: Which 
Evaluations to Choose? Journal of Clinical Medicine, v. 8, n. 10, p. 1521, 21 set. 2019.

CDC. Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network. Centers 
for Disease Control and Prevention. 2021 Disponível em: https://www.cdc.gov/ncbddd/
autism/addm.html Acesso em: 07 jan. 2023.

CORRÊA, C. B. et al. Transtorno do espectro autista (TEA): uma perspectiva jurídica 
social. Anais do Seminário Científico do UNIFACIG, n. 4, 2019.

FERNANDES, C. S. et al. Perfil neuropsicológico em crianças com transtorno do espectro 
autista. Neuropsicología Latinoamericana, [S. l.], v. 13, n. 3, 2021

FERREIRA, J. P. et al. Effects of a physical exercise program (PEP-Aut) on autistic chil-
dren’s stereotyped behavior, metabolic and physical activity profiles, physical fitness, 
and health-related quality of life: A study protocol. Frontiers in Public Health, v. 6, 2 



158 159

mar. 2018, Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5840149/ 
Acesso em: 07 jan. 2023.

FIORINI, M. L. S.; MANZINI, E. J. Estratégias para a participação de alunos com trans-
torno do espectro autista em aulas de educação física. Revista Teias, v. 22, n. 66, p. 
124-137, 2021.

KAUR, M.; SRINIVASAN, S.M.; BHAT, A. N. Comparing motor performance, praxis, 
coordination, and interpersonal synchrony between children with and without Autism 
Spectrum Disorder (ASD). Research in developmental disabilities, v. 72, p. 79-95, 2018.

KETCHESON, L.; HAUCK, J.; ULRICH, D. The effects of an early motor skill intervention 
on motor skills, levels of physical activity, and socialization in young children with 
autism spectrum disorder: A pilot study. Autism, v. 21, n. 4, p. 481–492, 2017.

NASCIMENTO, I. B. do; BITENCOURT, C.R.; FLEIG, R. Estratégias para o transtorno 
do espectro autista: interação social e intervenções terapêuticas. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria, v. 70, p. 179-187, 2021.

OLIVEIRA, M. C. de et al. Efeitos da natação em pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista: Percepção de Pais e terapeutas. Revista da Associação Brasileira de Atividade 
Motora Adaptada, v. 21, n. 2, p. 279-290, 2020.

SANSI, A.; NALBANT, S.; OZER, D. Effects of an Inclusive Physical Activity Program 
on the Motor Skills, Social Skills and Attitudes of Students with and without Autism 
Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 51, n. 7, p. 2254-
2270, 2021.

SEFEN, J. A. N. et al. Beneficial use and potential effectiveness of physical activity in 
managing autism spectrum disorder. Frontiers in behavioral neuroscience, v. 14, p. 186, 
2020.

SILVA, L. Experiências e dinâmicas de inclusão: um olhar comprometido e afetivo. Rio 
de Janeiro: Wak Editora, 2013.

SRINIVASAN, S. M.; PESCATELLO, L. S.; BHAT, A. N. Current Perspectives on Physical 
Activity and Exercise Recommendations for Children and Adolescents With Autism 
Spectrum Disorders. Physical Therapy, v. 94, n. 6, p. 875–889, 2014.

TOSCANO, C. V. A.; CARVALHO, H. M.; FERREIRA, J. P. Exercise Effects for Children 
With Autism Spectrum Disorder: Metabolic Health, Autistic Traits, and Quality of Life. 
Perceptual and Motor Skills, v. 125, n. 1, p. 126–146, 2018.

ZHAO, M.; CHEN, S. The Effects of Structured Physical Activity Program on Social In-
teraction and Communication for Children with Autism. BioMed Research International, 
15 jan. 2018. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29568743/ Acesso em: 
07 jan. 2023.



158 159

Grupo interdisciplinar de desenvolvimento 
acadêmico e cultural no CEFET-RJ, Campus 
Maracanã: experiências e principais desafios 
para o cenário educacional brasileiro 
contemporâneo

Cristiana Rosa Valença
Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca

Renato Lanna Fernandez
Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca

Vanessa de Oliveira Brunow
Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca

O artigo 206 da Constituição Federal, em seu primeiro inciso, regulamenta 
que o ensino seja ministrado tendo como princípio a igualdade de condições 
para o acesso e a permanência do estudante na escola (BRASIL, 1988). Com 
base nisto, o Grupo Interdisciplinar de Desenvolvimento Acadêmico e Cultural 
(GIDAC) teve início em 2018, no CEFET-RJ (Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca), Campus Maracanã, por meio de uma 
iniciativa voluntária de docentes e servidores administrativos de diversas áreas, 
preocupados em atender de forma mais satisfatória os discentes da instituição. 
Para isso, diversas reuniões ocorreram, inicialmente com o intuito de refletir 
de que forma seria possível manter os estudantes na escola e propiciar um 
arcabouço cultural e acadêmico que trouxesse maior qualidade e satisfação na 
permanência discente no ambiente escolar.

Como resultado dessas discussões e reflexões, o grupo de servidores optou 
inicialmente por criar um projeto de extensão multidisciplinar, que buscou a 
ampliação da capacidade de atendimento e apoio institucional aos estudantes 
do primeiro ano do ensino médio. Esse atendimento não se resumiu à realiza-
ção de aulas de reforço escolar e sim buscou avançar na orientação em relação 
às diferentes técnicas e procedimentos de estudo, bem como na inserção dos 
alunos participantes no contato com diferentes formas de produção cultural, 
a partir da promoção de visitas aos equipamentos culturais disponíveis — pro-
moção de cineclubes, rodas de leitura, entre outras opções. 
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Assim, o projeto atuou a partir da dificuldade dos estudantes em ler e interpre-
tar, em se comunicar e escrever, articulando o conhecimento de diferentes áreas, 
e pela constatação de que muitos deles não tinham acesso a determinados bens 
culturais. Outro aspecto constatado foi a necessidade de auxiliá-los a aprender 
a estudar, o que incluía auxílio na organização e planejamento de seu tempo e 
diagnose das dificuldades que impedem ou prejudicam seu aprendizado. 

A pesquisa-ação, metodologia qualitativa e de caráter participativo, orien-
tou as ações do projeto, uma vez que resulta de um esforço conjunto dos dife-
rentes atores sociais (professores, coordenadores, direção etc.), que, em inte-
ração permanente, buscam estabelecer condições viáveis para a pesquisa e as 
ações executadas. Sob o referencial da pesquisa-ação, os participantes buscam 
formas de pensar e agir diferentes: os atores identificam seus problemas e 
há um trabalho de colaboração entre eles, o que ajuda no desenvolvimento 
e execução das ações e estratégias planejadas (COGHLAN; BRANNICK, 2014). 
Por ser uma metodologia que acontece em tempo real, há flexibilidade para se 
remodelar as ações, bem como de se movimentar e agregar participantes em 
ações construídas com a coletividade, na intenção de promover intervenção e 
transformação do contexto social (TRIPP, 2005).

De modo a buscar um melhor acompanhamento do cotidiano escolar dos 
estudantes participantes, o projeto desenvolveu o programa de tutoria. Na 
ação tutorial, o objetivo inicial foi mapear a situação socioeconômica e pe-
dagógica desses discentes, por meio do preenchimento de um questionário 
socioeconômico e de uma planilha que busca diagnosticar a história escolar 
e o cotidiano de estudos da(o) estudante. No segundo momento, buscou-se 
mapear as dificuldades discentes nas disciplinas escolares, criando, assim, es-
tratégias coletivas de apoio institucional junto aos programas de reforço e 
orientação escolar. 

Na tutoria, cada docente atende cerca de três tutorandos, que são acom-
panhados, no mínimo, quinzenalmente. Nas reuniões com os discentes, o tutor 
busca estabelecer estratégias que o auxiliem no cotidiano escolar. São desen-
volvidas atividades de leitura e interpretação de textos acadêmicos, reuniões 
com os responsáveis (marcadas em parceria com a Divisão de Apoio ao Dis-
cente do CEFET-RJ), planejamento semanal de atividades escolares, controle 
da frequência escolar, mediação com os docentes da turma a que o tutorando 
pertence, participação do Conselho de Classe no fim de cada trimestre, entre 
outras atividades que possam contribuir não só para a permanência estudantil, 
mas também para a  qualidade dessa permanência. 

A tutoria proporciona, ainda, um acolhimento humanizado aos estudantes 
(ARGUÍS, 2002), uma vez que relações de confiança são estabelecidas, o que 
é especialmente importante para estudantes que ingressam em uma escola 
do porte do CEFET-RJ que, por seu tamanho e diversidade de níveis de ensino, 
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costuma assustar os provenientes de ambientes escolares mais controlados e 
menores.

Entre 2018 e 2019, o projeto atendeu a um pequeno quantitativo de dis-
centes (por volta de 30 estudantes) e se concentrou nos ingressantes, através 
de critérios baseados na nota geral e de redação, obtida na prova do concurso 
de seleção realizado pelo CEFET-RJ. 

Importante ressaltar que o caráter voluntário entre os tutores participantes 
não permitiu, em 2018 e 2019, uma ampliação no atendimento aos estudantes. 
Com isso, o grupo de servidores envolvidos buscou avançar nos métodos e re-
flexões sobre a realização das atividades e os resultados obtidos, funcionando 
como um laboratório para uma melhor e maior atuação no futuro. 

Em relação ao acesso aos diversos bens culturais desenvolvidos e acumu-
lados pela humanidade ao longo da história, o projeto desenvolveu inúmeras 
atividades acadêmico-culturais nos anos de 2018 e 2019, com a realização 
mensal de atividades que possibilitaram a socialização dos alunos e seu acesso 
aos mais diversos tipos de bens culturais, por meio do desenvolvimento de 
atividades internas e externas. 

A título de exemplo, no ano de 2018, o primeiro tema abordado foi A história 
do futebol brasileiro e sua importância na formação da identidade nacional. Nesse 
sentido, realizamos uma visita técnica ao Clube de Regatas do Flamengo. De-
pois, seguindo a temática do futebol, foi exibido o filme Geraldinos, seguido de 
debate e atividade de escrita, que teve como objetivo capturar as impressões 
dos alunos, de forma livre, sobre o futebol em seu cotidiano e diagnosticar 
possíveis fragilidades e potenciais de escrita, bem como refletir sobre aspectos 
sociais e culturais, como o “processo de gentrificação”. 

Com a eclosão da covid-19, sabemos que a realidade socioeconômica no 
Brasil se modificou consideravelmente. O espaço escolar sofreu mudanças 
muito profundas que levaram à modificação do perfil do discente ingressante. 
Ou seja, o contexto atual tornou ainda mais imprescindível que a comunidade 
escolar reflita e desenvolva ações que promovam uma nova política de per-
manência. Com isso, a partir da experiência que o GIDAC desenvolveu, a chefia 
acadêmica do CEFET convidou os servidores envolvidos no projeto para com-
por a Comissão de Permanência e Êxito do Campus Maracanã, cuja preocupa-
ção estava em garantir condições de permanência, com qualidade, em face do 
novo cenário escolar pós-pandemia.

É importante mencionar o grau de indissociabilidade do tripé ensino, pes-
quisa e extensão desse Projeto. O primeiro, o ensino, é dado pela perspectiva 
de trabalho para desenvolvimento de capacidades intelectuais de estudantes 
em situação de dificuldade de aprendizagem no primeiro ano do ensino médio. 
A necessidade constante de realização de pesquisas e levantamentos institu-
cionais que busquem tanto mapear o perfil do conjunto de estudantes e suas 
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dificuldades de aprendizagem quanto o compromisso dos docentes e demais 
envolvidos com o projeto com a divulgação dos resultados, exemplificam o 
eixo “pesquisa”. A extensão toma forma no objetivo de auxiliar no desenvolvi-
mento das capacidades dos estudantes, a partir da execução de atividades de 
ensino e culturais, em que o conhecimento produzido é socializado para além 
dos muros escolares, como ocorre nos eventos promovidos durante a Semana 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, na qual o projeto é apresentado à comunidade 
escolar interna e externa, ampliando sua visibilidade e permitindo interlocução 
com outros atores. 

Com o avanço do projeto nesses últimos três anos, foi possível perceber a 
importância do tutor na relação cotidiana estabelecida com os alunos, o qual 
se tornou o principal mediador entre o estudante e a instituição, fornecen-
do, assim, suporte necessário para que ele tenha melhores condições de per-
manência na escola.

Atualmente, o projeto está sendo institucionalizado e, no ano de 2022, ainda 
que não tenhamos conseguido concluir o processo de institucionalização e de 
termos iniciado o atendimento apenas no início do segundo trimestre, con-
seguimos a adesão de 30 docentes e uma capacidade de atendimento de 102 
estudantes ingressantes. Para 2023, pretendemos avançar no reconhecimento 
desse trabalho, pela criação de uma disciplina complementar, na qual o profes-
sor tenha sua atuação prevista na carga horária de trabalho, e o discente veja 
no projeto um caráter menos voluntário e mais institucional. Fornecer bases 
adequadas de trabalho docente certamente ampliará as chances de sucesso 
das ações em prol da permanência estudantil. Afinal, a construção de cada 
ser humano, sabemos, resulta de um esforço coletivo e contínuo que deve en-
volver toda a comunidade escolar (ARGUÍS, 2002). 
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Este trabalho partilha um relato de experiência de três professoras da edu-
cação infantil da Escola Sesc Niterói, de três turmas distintas, sobre pesquisa 
e ações realizadas durante o ano letivo de 2022, que surgiram a partir dos 
apontamentos e das necessidades das crianças de 2 a 4 anos, com a temática 
das relações étnicos-raciais.

Visando combater qualquer tipo de discriminação e racismo, a literatura afro-
-brasileira e as de diferentes etnias são compreendidas como primordiais para a 
formação respeitosa das crianças da educação infantil, por isso a nossa escola 
conta com um acervo diversificado de livros infantis em todos os espaços.

Buscamos intensificar o contato literário, por meio das leituras dos contos 
africanos, em uma turma que trazia um imenso interesse pelo reino animal. Es-
ses livros abordam temas da vida, de maneira lúdica e prazerosa, explicando a 
existência e criação dos animais.

Na estrutura da sociedade, existe uma predileção pelo padrão de estética 
ariana. O conceito de belo é referenciado no padrão nórdico, com pele e olhos 
claros e cabelos lisos. As crianças negras expressam desconforto em relação 
ao seu pertencimento. Há uma configuração social que, ao longo dos anos 
e das lutas tem se modificado, mas ainda é existente do ambiente escolar 
tradicional, que carrega um acervo literário: imagens lançadas nas paredes, as 
bonecas e bonecos que priorizam a criança branca e coloca em desvantagem 
racial a criança negra e de outros grupos étnico-raciais.

Na Escola Sesc Niterói, buscamos, na organização dos espaços, dos am-
bientes e das propostas, não valorizar um padrão de ideário de branquitude 
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normativa. Trazemos a diversidade de cores, de etnias e raças, pois assim nos-
sa sociedade é feita. A cultura afrodescendente está presente e visualmente 
manifesta por meio das artes, brinquedos e brincadeiras, filmes, literaturas, 
propostas pedagógicas.

Uma necessidade observada pelos adultos diz respeito ao diálogo mais iden-
titário sobre nossas características e diferenças físicas. A literatura possibilitou 
que tais apontamentos fossem trabalhados dentro desse contexto que exige 
reflexão e respeito.

A legislação brasileira, por meio da Lei 11.645 de 2008, assegura a promoção 
do ensino da cultura indígena e afro-brasileira na perspectiva da construção de 
uma educação antirracista.  A partir desse entendimento, se faz necessário que 
as escolas e os profissionais de educação proponham práticas que contribuam 
para a luta contra a discriminação étnico-racial que ocorre dentro de um 
contexto em que as crianças negras não se enxerguem como protagonistas, 
sentindo-se discriminadas e desvalorizadas em relação à sua identidade e à cor 
da sua pele. Praticar uma educação antirracista na educação infantil é ressaltar 
a diversidade nas representações literárias nos brinquedos, brincadeiras, jogos 
e arte. 

No grupo de 2 anos, “Capoeira” surgiu como sugestão para o nome da turma, 
a partir da vivência de uma das crianças do grupo com este esporte durante 
as férias. Após votação em assembleia, a maioria das crianças escolheu “Ca-
poeira” como o nome que representaria a turma. A escolha possibilitou um 
entendimento a respeito do destaque preferencial desta luta/dança de cultura 
própria. Considerando as necessidades do grupo e aliadas a uma educação 
que compreende que as relações étnico-raciais estão presentes em todos os 
contextos e espaços, utilizamos a capoeira como ferramenta na perspectiva de 
uma prática pedagógica antirracista, por ser uma manifestação de cultura po-
pular e com elementos fortemente ligados à cultura negra. Iniciamos a nossa 
pesquisa sobre a capoeira através do livro O herói de Damião e a descoberta 
da capoeira. A leitura despertou nas crianças o interesse sobre os movimentos 
próprios dessa expressão cultural brasileira e expandiu-se para uma proposta 
que pudesse envolver todas as turmas da nossa escola. Essa experiência se 
tornou significativa a partir da visita a uma escola de capoeira onde as crianças 
tiveram contato com instrumentos musicais e conheceram seus sons, ritmos e 
melodias.

Em parceria com as famílias, desenvolvemos com as três turmas propostas 
de compartilhamento sobre a história e ancestralidade de cada criança, cons-
truindo uma colcha de retalhos com o desenho representativo de cada famí-
lia, costurada pelas crianças no cotidiano da educação infantil, valorizando e 
unindo poesias, processos históricos de resistência dos descendentes e seus 
sonhos (BRASIL, 2004).
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Logo, entende-se que é na educação infantil, especificamente nas relações 
entre pares, que se inicia o processo de identidade e respeito com o outro.

O nosso trabalho com as crianças não se encerra aqui, mas já foi possível 
observar suas reflexões transformadoras quando abordamos uma história de 
identidade afrorreferenciada e observamos os pequenos trazendo uma re-
presentatividade ao se envolverem nas páginas do livro, identificando e com-
partilhando semelhanças próprias e de seus familiares com os personagens 
apresentados. Batucando com diferentes objetos, reproduzindo ritmos e sons 
de instrumentos de percussão, convidando a brincar com movimentos corpo-
rais que representam a capoeira, elogiando um penteado de um colega e res-
peitando suas características físicas.

Acreditamos que uma educação antirracista pode transformar os sujeitos de 
uma sociedade, quando introduzida já nos primeiros segmentos da educação 
básica.
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Brasil e Portugal, sem fronteiras? 
Experiência de uma prática dialógica 
de(s)colonial on-line em Educação

Eliacir Neves França
Universidade Estadual de Londrina

Marta Lucia Croce
Universidade de Maringá

Rovênia Amorim Borges
Universidade Estadual de Londrina

Brasil e Portugal, sem fronteiras? Essa pergunta nasceu com o Curso de Ex-
tensão Perspectivas De(s)Coloniais para a Educação, organizado pela Universi-
dade Estadual de Londrina (UEL), no estado do Paraná, formado por uma equipe 
de professoras-pesquisadoras das Ciências Sociais e Humanas. Desenhado para 
o formato on-line e composto por seis (6) módulos, o curso teve início em maio 
de 2022, com o tema Navegando pela Crítica De(s)Colonial na Educação. Nesse 
primeiro módulo, foram realizados nove (9) encontros remotos/aulas, com duas 
horas e meia de duração, transmitidos pelas plataformas digitais institucionais, 
o que propiciou a construção de diálogos a partir da interlocução de saberes 
com pensadores/as do Brasil, de países vizinhos e de Portugal. 

Nosso contato com intelectuais portugueses/as, iniciado em 2012, em 
distintas trajetórias de formação acadêmica, tem permitido um intercâmbio 
dinâmico, enriquecedor e ampliado para a internacionalização das universi-
dades públicas brasileiras nas quais atuamos. Nesse sentido, os estudos críticos 
da colonialidade/de(s)colonialidade na Educação são tecidos a partir de visões 
e reflexões críticas sob o prisma de “colonizados” e “colonizadores”, possibi-
litando um diálogo multifacetado sobre a heterogeneidade histórico-estrutural 
da existência social latino-americana, que ainda carece, em alguma medida, lá 
e cá das nossas fronteiras geopolíticas e epistêmicas, de avançar nos proces-
sos de libertação/emancipação de um padrão colonial de poder inaugurado há 
mais de quinhentos anos. 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) garantiram, 
nesse primeiro módulo, o debate dos significados e conceitos de colonização, 
colonialidade, colonialismo, de(s)colonialidade e descolonização para compreen-
dermos as especificidades dos estudos de(s)coloniais no campo da Educação. 
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As pedagogias decoloniais também estiveram na pauta dos debates, já que 
influenciam diretamente as práticas educacionais escolares, tendo em vista a 
formação inicial e continuada de professores. Os conceitos e as propostas de 
novos olhares para a Educação na América Latina que foram obtidos têm sua 
base em fontes primárias (livros, artigos, dissertações e teses), em especial nas 
produções teóricas do Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), com destaque 
para Quijano (2005; 2017), Walsh (2005; 2018), Mignolo (2003), dentre os estu-
diosos do Grupo M/C. Intelectuais brasileiros, latinos e portugueses, como Pau-
lo Freire, Carlos Roberto Jamil Cury, Gustavo Lins Ribeiro, Jaime Jaramillo Uribe, 
Boaventura de Sousa Santos e Manuel Tavares também fazem parte das nossas 
principais referências. 

As aulas interativas, que preferimos chamar de encontros, contaram ainda 
com palestras e mesas-redondas, tendo a presença de professores da Universi-
dade do Minho, da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Paraná 
e, na continuidade do curso (atualmente no segundo módulo), de estudiosos do 
campo filosófico do Peru. 

As experiências dialógicas de ensino e das mútuas aprendizagens decorrentes 
de interlocuções, fundamentadas a partir das perspectivas de(s)coloniais de 
“colonizadores” e “colonizados”, mediada pelas TDICs, têm demostrado ser 
possível a releitura e a compreensão das condições e relações históricas de 
subalternização epistêmica dos povos e saberes latino-americanos. Mais que 
isso, nesse primeiro módulo, que priorizou o contexto das relações assimétricas 
de poder entre Brasil e Portugal, vimos que essa releitura em espaços educativos 
e formativos on-line podem estreitar e fortalecer parcerias interinstitucionais, 
nacionais e internacionais, com vistas à libertação/emancipação de mentes e o 
descobrimento/valorização de conhecimentos outros. 

É nesse sentido que nos cabe pensar e agir para contribuir para uma 
territorialidade virtual, sem fronteiras, no eixo da educação de(s)colonial Brasil-
-Portugal.
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Evasão escolar de adolescentes femininas nos 
anos finais do ensino fundamental 

Fabiana Pinho de Oliveira Alves
Celso Lisboa/RJ

Introdução
Ao falar em evasão, claramente abordamos a manutenção da presença e 

inserção de mais crianças e adolescentes nas escolas.
Um dos inúmeros motivos que levaram ao desenvolvimento deste trabalho 

foi perceber que a evasão não está tão distante assim. Ela se encontra nas 
nossas casas e nas histórias que ouvimos de familiares. Um exemplo típico é o 
da mãe que precisou deixar os estudos para auxiliar nos serviços domésticos. 
Ainda bem nova, precisou escolher entre estudar e trabalhar, pois não con-
seguia conciliar as duas coisas. Então ela optou por trabalhar e dar a “vez” aos 
irmãos, para conseguirem seus objetivos. 

O mais triste é que, em algumas situações, não é a maternidade pessoal 
que impede uma menina/mulher de prosseguir. Muitas vezes é a maternidade 
“transferida” que é o obstáculo: ela passa a cuidar de irmãos, primos etc.

A mulher não é somente estudante. Ela estuda, trabalha, é mãe (para aque-
las que têm filho), tem os afazeres domésticos e outros. Quantas mulheres 
precisam duplicar a carga horária para conseguir “dar conta” de tudo o que 
têm para fazer. Em certas situações, as mulheres sentem-se frustradas por não 
conseguirem fazer tudo o que é necessário. 

É nesse momento de sobrecarga e de definição de importância que os estu-
dos vão ficando para trás. Na pandemia, o índice de desemprego foi grande; 
com isso, muitas mulheres tiveram de se reinventar para gerar recursos. Aí vem 
a questão: o trabalho aumenta as demandas, mas o tempo é o mesmo. 

Como conseguir “encaixar” tudo no tempo que temos? Tempo esse que, mui-
tas vezes, sobrepõe uma tarefa a outra. Quantas mulheres ficaram no ensino 
remoto ou optaram pela modalidade EaD, tentando acompanhar a aula en-
quanto estavam cozinhando? 

Método
Percebe-se que no segmento do 8.º e do 9.º ano do ensino fundamental a 

evasão dispara. É justamente o período da transição para o ensino médio. E o 
que mais incomoda nessa temática é o fato de a maioria dessa evasão ser de 
mulheres.
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Este artigo nos faz questionar: por que as mulheres, no decorrer de suas vi-
das acadêmicas, desistem no caminho? E o que acontece para impedir que elas 
obtenham êxito em realizar seus sonhos? 

O pensamento ainda forte em nossa sociedade estabelece que o lugar de 
mulher é “dentro de casa”. Mas, na verdade, o lugar dela é onde ela quiser, pois 
ela tem capacidade de ocupar os mesmos lugares que os homens.

Antigamente, o patamar mais alto a que uma mulher poderia chegar seria 
“um bom casamento”. Infelizmente essa ideia ainda está muito presente. Mui-
tas meninas anseiam por serem mães, casarem-se, terem suas casas e viverem 
felizes, como em um conto de fadas.

Com base nas ideias de Silva Filho (2007), que aborda o tema da evasão em 
todas as esferas de ensino, é possível entender como os problemas da evasão 
das mulheres estão diretamente ligados à continuidade dos estudos. Polydoro 
(1995) e Silva Filho (op. cit.) apresentam a evasão como causa de prejuízos so-
ciais, acadêmicos e econômicos às instituições de ensino.

Para esta pesquisa, elaborou-se um formulário de dez perguntas para en-
trevista com as participantes do estudo. Devido ao tempo do TCC, foram sele-
cionadas 12 mulheres para a análise de dados, cujos resultados serão apresen-
tados a seguir.

Resultados e discussões
Após a análise dos dados, percebe-se que o gênero feminino encontra mais 

dificuldade de se manter na escola. Os principais fatores e motivos estão aqui 
relacionados:

1. Dificuldade no aprendizado, que tem de diversas origens: cultural, so-
cioeconômica, familiar, cognitiva, emocional etc. A dificuldade de aprendiza-
gem não se refere apenas a dificuldades específicas e sim, muitas vezes, às 
emocionais. 

2. Mudança de casa, problemas familiares ou bullying influenciam muito 
no desenvolvimento escolar de vários alunos, principalmente das mulheres, 
pois estudos comprovam que mulheres são mais empáticas e homens, mais 
racionais. 

3. A gravidez precoce, muitas vezes, principalmente nas adolescentes que 
não têm suporte das famílias, gera transtornos mentais, como depressão, an-
siedade e até mesmo suicídio. 

4. A falta de significado da escola, pois as estudantes perdem o interesse 
pelo fato de o estudo não ser valorizado. Não veem nele muita importância 
devido à sua origem familiar ou pela falta de adaptação à dinâmica acadêmica.

5. A necessidade de trabalho, que ainda hoje é a principal causa de evasão 
escolar entre jovens de 14 a 29 anos. Segundo dados do IBGE, (cf. Tokarnia, 
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2020), quatro entre dez jovens não concluíram o ensino médio. Eles tiveram de 
deixar a sala de aula para trabalhar, sendo, em sua maioria, mulheres.

6. A violência nas escolas — a cometida por alunos/ex-alunos, a do en-
torno (relacionadas ao tráfico) e a familiar. Esses são fatores determinantes 
para o processo de evasão.

7. A distância da escola. Em comunidades muito pobres, a escola mais 
próxima pode ficar a quilômetros de distância. Nas zonas rurais, é necessário 
que as prefeituras coloquem à disposição das crianças um ônibus para o deslo-
camento de casa até a instituição.

Mesmo diante de todas essas dificuldades, em quase todos os casos anali-
sados, boa parte das entrevistadas vivenciou, posteriormente, experiências de 
retorno ao estudo. Elas viram nessa retomada acadêmica uma forma de rea-
lização, concluindo o ensino básico, médio e, algumas, a universidade. 

Considerações finais
A relação da mulher com a educação é marcada historicamente pela busca 

de direitos iguais aos homens, sendo a conquista do direito aos estudos um 
marco importante. Podemos dizer que a relação entre a evasão das mulheres 
e as instituições é ainda pouco estudada. A discussão sobre a instituição es-
colar aparece de algum modo como instrumento de auxílio para a redução da 
evasão.

Percebe-se que a evasão feminina tem múltiplas razões, dependendo do 
contexto social, cultural, político, físico e econômico presente em cada caso. 
Este artigo tem a intenção de agregar, facilitar e disponibilizar informações de-
talhadas sobre a situação da evasão das mulheres. No nosso país, sem dúvida, 
temos de buscar soluções para minimizar esse problema socioinstitucional.

Durante a pandemia, especialistas e instituições relacionadas à educação 
ficaram alarmados ao perceber mais claramente esses fatores estatísticos, es-
condidos e esquecidos. Existe hoje uma preocupação se as mulheres voltarão 
ou não às salas de aulas, por insatisfação ou por necessidade de exercer fun-
ções familiares. O monitoramento e a pesquisa desses resultados são impor-
tantes para motivar o retorno das alunas ao meio acadêmico.

Por isso, é importante chamar a atenção para esse fenômeno avassalador 
chamado evasão, para seus motivos e consequências. É necessário comparar a 
realidade das meninas com a realidade dos meninos. Assim, devemos lutar por 
mais políticas públicas e por apoio familiar e escolar para a permanência de 
meninas nas unidades escolares.
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...E todos passaram pela escola. Uma breve 
reflexão sobre a construção das diferenças: de 
Pierre Bourdieu a Paulo Freire

Fernanda Cardoso de Menezes Bahia
Instituto Geremário Dantas, SME/RJ

Eduardo Prado de Mendonça (1924–1978), filósofo e escritor brasileiro, em 
seu livro O mundo precisa de filosofia, estabelece a diferença entre filosofias 
e Filosofia. Nas primeiras, se enquadram quaisquer enredos, teorias e narra-
tivas, enquanto, na segunda, a preocupação está em fazer a colocação cor-
reta do problema (1973, p. 67 e 70). É necessário fazer a pergunta certa para 
cada enredo, teoria ou narrativa. Este é o ponto central deste trabalho: fazer a 
pergunta certa sobre tudo o que já ouvimos sobre diferenças, preconceitos e 
discriminação. 

Para encaminhar estas reflexões, recorri à pesquisa bibliográfica que, a 
partir de livros e artigos, traz conceitos já tratados cientificamente por autores 
consagrados, e foi a pesquisa social que me permitiu o tratamento das infor-
mações, por se tratar da possibilidade de lidar com o processo histórico, com as 
crenças e os valores das relações sociais estabelecidas em um mesmo contexto 
— tempo e espaço. 

Dessa forma, foram referenciais para esta reflexão: Eduardo Prado de Men-
donça, que nos conduziu à ideia de fazer a pergunta certa; Pierre Bourdieu e 
Jean-Claude Passeron, que tratam da ideia de reprodução no sistema escolar; 
Zygmunt Bauman, que nos auxiliou a entender as relações presentes no con-
texto atual, o qual ele chama de “modernidade líquida”; e Paulo Freire, que nos 
reportou à realidade da educação brasileira. Então, se vivemos numa sociedade 
que ainda tem muito o que aprender sobre o valor das diferenças, e “todos” 
passaram pela escola, seria ela — a escola — reprodutora de discriminação e 
preconceito? 

Para Bourdieu e Passeron, o sistema de ensino é aquele destinado à trans-
missão da cultura herdada do passado. Os autores se reportam apenas à 
questão cultural, deixando à margem a representação simbólica de uma re-
produção social (1982, p. 25). Mas é fato que esta acontece também. Para eles, 
a instância pedagógica reproduz os princípios do “arbitrário cultural” (1982, p. 
43). Para Bauman, o contexto atual, que apresenta a cultura líquido moderna, 
também considerada a cultura do “desengajamento, da descontinuidade e do 
esquecimento” (grifos do autor, 2013, p. 36), é responsável por gerar uma nova 
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forma de nos relacionarmos com o conhecimento, o trabalho e o estilo de vida 
(2013, p. 36), o que nos impulsiona a uma nova forma de nos relacionarmos 
com as outras pessoas. Portanto, só há uma possibilidade de mudança: “uma 
revolução cultural” (2013, p. 31). 

Neste ponto se encontram Bourdieu, Passeron e Bauman: se o sistema de 
ensino/rotina escolar se ocupa de uma reprodução cultural e, numa sociedade 
como a nossa — em que ainda se percebe de forma muito evidente a discrimi-
nação e o preconceito — todos passam pela escola, uma revolução cultural se 
faz urgente em sala de aula. 

Paulo Freire, ao perceber o (a) aluno (a) com um ser que, por essência, é 
dialógico, é categórico em dizer que “sujeitos dialógicos aprendem e crescem 
na diferença” (2020, p. 59). Assim, é a escola por natureza um lugar onde as 
diferenças gritam, e uma revolução cultural precisa perpassar pela autonomia 
na construção do respeito e da tolerância; isso só se constrói com vivências e 
experiências. Para Freire, uma pessoa até pode escolher ser “machista, racista, 
classista ou sei lá o quê”, mas que seja consciente de sua “ruptura com a decên-
cia”, pois é humano se apropriar dessas lutas e é aí que se encontra a “boniteza 
de ser gente” (2020, p. 59). Se a escola não for um lugar de referência para se 
viver as possibilidades e os limites da diferença, seja ela qual for, construindo 
possibilidades e limites nas relações, ela apenas reproduz as estruturas de 
discriminação e preconceito que aí existem. E a diferença entre uma escola 
que reproduz e uma escola que revoluciona está na decisão diária de quem se 
encontra lá — eu e você.
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Desafios da coordenação pedagógica no pós-
pandemia em uma escola de horário integral

Fernanda Farias de Freitas
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Vivian de Oliveira Quandt
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A pandemia de covid-19 impactou significativamente o universo da educação. 
De maneira geral, educadores viram a necessidade de adotar novas metodolo-
gias de ensino-aprendizagem e de dar suporte aos estudantes nas dificuldades 
que vêm enfrentando no que diz respeito às relações sociais. Nesse sentido, o 
trabalho da Coordenação Pedagógica, que abrange tanto o acompanhamento 
de estudantes e de professores, como o estabelecimento do elo entre escola e 
família, também precisou sofrer modificações e dar atenção às demandas que 
surgiram no período pós-pandêmico. 

No caso das escolas integrais, que preveem não apenas um horário esten-
dido de estudos como também maior dedicação e envolvimento dos educan-
dos, os desafios não foram poucos. Nesse processo de retomada das atividades 
presenciais em um contexto totalmente novo, impactado pelos efeitos da pan-
demia, a Coordenação Pedagógica teve um papel fundamental, exercendo a 
mediação entre estudantes, professores e famílias. 

O presente estudo tem por objetivo compartilhar parte das experiências 
vividas no retorno das aulas presenciais no Polo Educacional Sesc, escola de 
horário integral localizada no Rio de Janeiro, indicando algumas das estratégias 
e dos referenciais teóricos que estão orientando o trabalho nessa instituição. 

Como ponto de partida, verificou-se a dificuldade dos estudantes em re-
tomar as práticas de estudo e em permanecer no ambiente escolar ao longo 
de todo o dia. Quanto aos hábitos de estudo, os educadores notaram que, para 
muitos jovens, certas vivências que antes pareciam naturais na escola, como 
fazer anotações no caderno e realizar avaliações, passaram a ser grandes de-
safios. Além disso, em algum tempo livre dentro da escola ou em casa, passou 
a ser menos frequente a realização de atividades extraclasses ou a retomada 
de conteúdo como uma maneira de verificar a aprendizagem. Mesmo ao propor 
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práticas pedagógicas inovadoras, a exemplo das metodologias ativas, os do-
centes depararam-se com muita dificuldade de concentração e desinteresse 
dos estudantes, isso sem falar na fragilidade emocional que se tornou mais 
intensa entre eles, sobretudo após o longo período de isolamento social a que 
foram submetidos.

 A fim de buscar o engajamento dos discentes para aprender, foram 
reforçadas as estratégias que evidenciam a relevância dos conteúdos escolares, 
articulando-os com a vida e garantindo o protagonismo desses sujeitos, como 
sempre defendeu Paulo Freire (2007). Nessa direção, atividades voltadas para a 
resolução de problemas, desenvolvimento de projetos e reforço da autonomia 
têm sido grandes aliadas. Essas práticas têm como foco o desenvolvimento de 
competências e habilidades baseadas na aprendizagem colaborativa (CAMARGO 
e DAROS, 2018). Além disso, a personalização do estudo é considerada fator 
essencial não só para incentivar o engajamento dos estudantes como também 
para tornar a aprendizagem mais efetiva e significativa. 

Outro aspecto que tem chamado a atenção dos educadores é como as rela-
ções sociais foram abaladas e estão dificultando o cotidiano escolar. As habili-
dades socioemocionais, que auxiliam os indivíduos a lidarem consigo, a rela-
cionarem-se com os outros e a executarem tarefas (ESTANISLAU e BRESSAN, 
2014) estão claramente prejudicadas, o que se evidencia no aumento dos casos 
de bullying e no avanço expressivo da cultura do “cancelamento”, fenômeno 
da sociedade contemporânea potencializado pelas redes sociais. Tal situação 
lamentavelmente vem sendo observada em muitas escolas, como mostra a 
especialista em gestão escolar Damaris Silva (2022), e exige uma atuação cui-
dadosa e assertiva da coordenação pedagógica. 

Nesse novo contexto, conversas individuais com os estudantes têm sido 
mais frequentes. Além disso, houve a necessidade de nos aproximarmos ainda 
mais das famílias, estreitando os laços que já haviam sido reforçados durante 
a pandemia e o isolamento social. O tripé escola-família-estudante tem-se 
mostrado extremamente importante para que seja possível a manutenção de 
um relacionamento interpessoal saudável entre os estudantes. Acredita-se que, 
com a retomada das aulas presenciais, depois do isolamento social imposto 
pela pandemia, as escolas precisam garantir espaços de socialização diferentes 
dos que ocorrem em sala de aula. Assim sendo, uma estratégia praticada no 
Polo Educacional Sesc foi a criação do horário de Cultura Escolar, que obje-
tiva desenvolver a autonomia dos estudantes, proporcionando-lhes múltiplas 
experiências de aprendizagem e desenvolvimento da educação integral nos 
aspectos acadêmico, cultural, social, físico e emocional. Por meio de ações nos 
diferentes espaços do campus (Espaço Maker, Biblioteca, Laboratórios, Com-
plexo Esportivo, Pilotis, jardins abertos etc.), ampliam-se as possibilidades de 
estudo autônomo, de atendimento com professores, com o NAPE (Núcleo de 
Apoio a Estudantes) e com a Coordenação Pedagógica. Dessa forma, estimu-
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lam-se trocas de sociabilidade diversas, jogos, formação de clubes e outras 
atividades sociointeracionistas livres e/ou mediadas. 

A experiência até este momento revela que a abordagem adotada vem mos-
trando resultados satisfatórios. Trata-se de um trabalho em constante proces-
so de planejamento e aperfeiçoamento, já que são muitas as particularidades 
e necessidades dos estudantes, de suas famílias e dos educadores envolvidos 
nos desafios do cotidiano escolar. 

Com este trabalho, espera-se contribuir para a troca de experiências entre 
educadores de diferentes instituições de ensino no que diz respeito à ação da 
Coordenação Pedagógica em todos os aspectos que a envolvem, multiplicando 
práticas de ensino com base em personalização, escuta e diálogo.
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Valores civilizatórios afro-brasileiros: 
O giro epistêmico na luta antirracista

Gisele Rose da Silva
SEEDUC/RJ

A Lei 10.639/03 lança importantes desafios político-pedagógicos para todos 
os sujeitos envolvidos nos processos educacionais no âmbito escolar e para 
a formação de educadores e educadoras, ao propor o giro epistêmico na luta 
antirracista. 

O que emerge deste resumo é a demonstração da importância de se propor 
um diálogo sobre a diversidade étnico-racial presente em nosso país, no intuito 
de promover ações com base numa pedagogia antirracista no cotidiano escolar 
de todas as instituições de ensino.

A intelectual negra Azoilda Loretto da Trindade (1957-2015) afirma que: 

Temos valores marcados por uma diversidade. Somos descenden-
tes de organizações humanas em processo constante de civiliza-
ção — digo processo, e não evolução. Como afro-brasileiras e afro-
brasileiros, ciosas/os e orgulhosas/os desta condição, em diálogo 
com valores humanos de várias etnias e grupos sociais, imprimimos 
valores civilizatórios de matriz africana à nossa brasilidade que é 
plural (TRINDADE, 2015).

Ao pensarmos sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros, criamos pos-
sibilidades de contar novas histórias, de inserir sujeitos e subjetividades no am-
biente escolar, que pode e deve ser acolhedor e respeitoso com todas e todos, 
forjando uma pedagogia antirracista. Tais valores são, ainda hoje, fundamen-
tais não só para o ambiente escolar, como também para outros espaços, pois 
Azoilda nos mostra que eles podem ser pensados e aplicados dentro e fora do 
cotidiano da escola, agindo como estratégia de múltiplas atuações, pois:

Ao destacarmos a expressão “valores civilizatórios afro-brasileiros”, 
temos a intenção de destacar a África, na sua diversidade, e que 
os africanos e africanas trazidos ou vindos para o Brasil e seus e 
suas descendentes brasileiras implantaram, marcaram, instituíram 
valores civilizatórios neste país de dimensões continentais, que é o 
Brasil. Valores inscritos na nossa memória, no nosso modo de ser, 
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na nossa música, na nossa literatura, na nossa ciência, arquitetura, 
gastronomia, religião, na nossa pele, no nosso coração. Queremos 
destacar que, na perspectiva civilizatória, somos, de certa forma ou 
de certas formas, afrodescendentes. E, em especial, somos o segun-
do país do mundo em população negra (TRINDADE, 2005, p. 30).

Os valores civilizatórios afro-brasileiros são princípios e normas que cons-
tituem nossa existência no âmbito de nossas subjetividades e coletividades, 
que forjam estratégias para nossas ações e posicionamentos nas várias esferas 
cotidianas.

Dito isso, para percorrermos esses valores civilizatórios afro-brasileiros, 
começaremos com o princípio do AXÉ/ENERGIA VITAL, que está presente em 
tudo que é vivo, pois tudo o que existe tem axé. Tem energia vital nas plantas, 
água, pedras, animais, ar, tempo, ou seja, tudo é sagrado e está em interação 
(ibidem).

Se entendemos que tudo que está neste plano terreno é sagrado, nada mais 
justo que tenhamos olhares e ações diferenciadas para com todos os seres que 
vivem ao nosso redor. Essa atitude nos fará perceber como são importantes 
nossas ações e falas para com o outro, pois:

Reconhecemos a importância do Axé, da ENERGIA VITAL, da potên-
cia de vida presente em cada ser vivo, para que, num movimento 
de CIRCULARIDADE, esta energia circule, se renove, se mova, se ex-
panda, transcenda e não hierarquize as diferenças reconhecidas na 
CORPOREIDADE do visível e do invisível. A energia vital é circular e 
se materializa nos corpos, não só nos humanos, mas nos seres vivos 
em geral, nos reinos animal, vegetal e mineral. “Na Natureza nada 
se cria, tudo se transforma”, “Tudo muda o tempo todo no mundo”, 
“... essa metamorfose ambulante”. Se estamos em constante devir, 
vir a ser, é fundamental a preservação da MEMÓRIA e o respeito 
a quem veio antes, a quem sobreviveu. É importante o respeito à 
ANCESTRALIDADE, também presente no mundo de territórios di-
versos (TERRITORIALIDADE). Territórios sagrados (RELIGIOSIDADE) 
porque lugares de memória, memória ancestral, memórias a serem 
preservadas como relíquias, memórias comuns, coletivas, tecidas 
e compartilhadas por processos de COOPERAÇÃO e COMUNITA-
RISMO, por ORALIDADES, pela palavra, pelos corpos diversos, sin-
gulares e plurais (CORPOREIDADES), pela música (MUSICALIDADE) 
e, sobretudo, por que não, pelo prazer de viver — LUDICIDADE 
(BRANDÃO e TRINDADE, 2010, p. 14).
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Em nossa sociedade, o sujeito negro evidencia silenciamentos opressores 
e constantes, por isso pensar sobre oralidade é tão importante, pois um dos 
fatores que torna nossas existências visíveis e livres é o ato de falar. A ORALI-
DADE, nossa expressão oral, é carregada de sentido, de marcas de nossa exis-
tência (TRINDADE, 2005), pois nossa fala evidencia o nosso estar no mundo, 
nossa capacidade de comunicação e aprendizado com o outro. 

Neste resumo são abordados os valores civilizatórios afro-brasileiros, va-
lores esses que ressaltam “como afro-brasileiras e afro-brasileiros ciosas/os 
e orgulhosas/os desta condição, em diálogo com valores humanos de várias 
etnias e grupos sociais, imprimimos valores civilizatórios de matriz africana à 
nossa brasilidade que é plural” (op. cit.). Essa é uma fundamentação possível 
para propor um giro epistêmico na promoção de uma pedagogia que seja efe-
tivamente antirracista, compreendendo que houve um avanço enorme no que 
tange às relações étnico-raciais e suas implicações na vida cotidiana, e que as 
políticas afirmativas, mesmo com todos os questionamentos e desafios, estão 
sendo colocadas em prática. No espaço escolar, a aprovação de leis específicas 
fez emergir novas formas de abordagem ao conteúdo.

A Lei 10.639/03 determinou a obrigatoriedade do ensino da História e Cultu-
ra Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públi-
cos e privados. O texto inclui o estudo da História da África e dos africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, objetivando resgatar a contribuição do povo negro para as 
áreas social, econômica e política da História do Brasil.

A busca por uma educação de qualidade, acessível a todos e todas, é uma 
tarefa que vem sendo executada ao longo dos anos, porém ainda está cheia de 
desafios. Tornar visíveis os anseios daqueles que não se sentem acolhidos no co-
tidiano escolar deveria ser a prioridade nas práticas e políticas governamentais.

Os valores civilizatórios afro-brasileiros forjam propostas para se pensar uma 
ação antirracista e, principalmente, para uma educação libertadora, a partir 
da construção de afetos no cotidiano escolar, que podem pensados de forma 
conjunta nas instituições de ensino, fomentando debates, diálogos e trocas de 
saberes, gerando e proporcionando uma nova perspectiva de ensino.

Um dos pontos que vale destacar é que este estudo aponta a necessidade 
de que todas as decisões referentes a um giro epistêmico, numa busca de co-
nhecimentos e saberes outros, já fazem parte dos cotidianos escolares, mas 
precisam ser estudados e aplicados de forma contínua e constante.

Os valores civilizatórios afro-brasileiros compilados pela intelectual negra 
Azoilda Loretto da Trindade nos permitem pensar sobre uma ação antirracista 
que compreende cada sujeito inserido em cotidianos escolares como único 
e diverso; são valores que perpassam histórias e memórias. E que, principal-
mente, nos permitem dialogar, perceber e sermos percebidos pelo outro de 
forma plena. 
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Percepções sobre a EJA, capital cultural e o 
sistema de reprodução a partir de Bourdieu
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Este trabalho aborda a Educação de Jovens e Adultos trazendo algumas per-
cepções referentes à EJA a partir de leituras da obra de Bourdieu e os conceitos 
de “capital cultural’ e “sistema de reprodução”. Como questões norteadoras, 
apresentam-se: qual o cenário da Educação de Jovens e Adultos, considerando 
o contexto do Brasil e de Angola? E quais as contribuições dos estudos de 
Bourdieu para compreender tais cenários no que tange à teoria do capital cul-
tural e o sistema de reprodução? 

Tem-se como objetivos compreender o atual cenário da EJA no âmbito do 
Brasil e de Angola e averiguar a relação da teoria do capital cultural e o sistema 
de reprodução, de Bourdieu, e a EJA. Aviltra-se uma pesquisa de cunho quali-
tativo. Para apreensão do objeto deste artigo, utilizam-se as concepções das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, o Pare-
cer CNE/CEB 11/2000 e a Resolução CNE/CEB 1/2000. 

A EJA é entendida como uma modalidade de ensino da educação básica — 
considerando a identidade, o perfil, a faixa etária —, pautada pelos princípios 
de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização 
das DCN e na proposição de um modelo pedagógico próprio. 

A Lei Nº 9394/96 menciona que esta modalidade se destina àqueles que 
não tiveram acesso e/ou permanência na escola e não conseguiram continuar 
seus estudos. Frisa que os sistemas de ensino deverão oferecer de maneira 
gratuita a formação escolarizada, considerando as condições de vida e trabalho 
desse público. 

Em Angola, também há a presença de jovens e adultos que não possuem 
conhecimentos e saberes formalizados na escola. Destaca-se a população 
feminina. Tchitetele (2020) afirma que o analfabetismo se concentra entre as 
mulheres em virtude da cultura tradicional, que lhes recomenda os trabalhos 
domésticos e familiares. Peterson (2003) caracteriza a escola angolana como 
transmissiva, de ensino memorístico, com tradição missionária, dogmatismo, 
fraco domínio da língua portuguesa e falta de meios de ensino adequados. 
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No que concerne ao acolhimento e à permanência dos alunos da EJA na 
escola, é fundamental que se pense em estratégias como a criação de meca-
nismos pedagógicos e o currículo adequado à diversidade dos alunos. 

Outro aspecto relevante é dar condições para que o aluno continue sua 
formação escolar, preparando-se para atuação profissional consciente e com-
patível com a inserção social. O jovem e o adulto devem adquirir e dominar sa-
beres, instrumentos, capacidades, atitudes e valores indispensáveis à escolha 
esclarecida das vias escolares ou profissionais. A escola deverá desenvolver 
valores e atitudes que contribuam para a formação de cidadãos conscientes e 
participativos numa sociedade democrática (ANGOLA, 2008). 

Segundo Santos e Buriti (2020), brasileiros e angolanos que compõem a EJA 
vivem em cenários adversos que não lhes permitem a construção de novas 
aprendizagens. 

A responsabilidade pela escolarização desses jovens e adultos depende 
de uma postura que oportunize seu crescimento cultural, econômico, social e 
político, como cidadãos que possuem tal direito. Marcon (2008), ao se reportar 
aos alunos da EJA, salienta que são pessoas com saberes produzidos na luta 
pela sobrevivência e marcadas pela exclusão cultural, social e econômica. 

Oliveira (2001 apud MARQUES e PANACHE, 2010) ressalta que a escola de 
formação de jovens e adultos é um local de confronto de culturas, cujo efeito 
é de domesticação dos membros dos grupos pouco escolarizados ou não es-
colarizados, diante do padrão dominante de funcionamento intelectual. Con-
forme Oliveira, a escola, como espaço de encontro das diferenças, é também 
de contradições, já que seu discurso defende a democratização do ensino, dos 
conhecimentos, contudo tornou-se lócus de ações e falas excludentes. 

A escola é intermediada por uma cultura dominante que não oferece iden-
tidade para seus alunos, porque essa cultura reforça a relação de poder entre 
dominante e dominado, legitimando o que Bourdieu concebe como teoria do 
capital cultural e teoria da reprodução. A concepção do capital cultural defen-
dida por Pierre Bourdieu (BOURDIEU; PASSERON, 1992) sugere que os filhos de 
famílias com baixo nível de capital cultural estão sujeitos a não compartilhar 
da cultura da classe dominante. Essa cultura é constituída de saberes, valores, 
hábitos, maneiras, formas de se expressar, que são disseminadas pelo sistema 
de educação formal e pela educação oriunda do ambiente familiar. 

Perante o entendimento de capital cultural defendido por Bourdieu, constata-
-se que, para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, a cultura repassada 
pela família é algo distante do contexto daqueles que são denominados pela 
sociedade capitalista como cultos. Isso ocorre porque eles não detêm uma 
cultura que expresse tradições e comportamentos familiares que assegurem o 
status social da classe dominante. 

A respeito do capital cultural, Nogueira e Catani (2015), ao se reportarem 
ao pensamento de Bourdieu, mencionam que cada família transmite a seus 
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filhos um certo capital cultural e um certo ethos — sistema de valores implíci-
tos e profundamente interiorizados, que contribui para definir as atitudes face 
ao capital cultural e a instituição escolar. Infere-se que os valores transmiti-
dos pelas famílias de classe popular — origem da maioria dos alunos da EJA, 
tanto no Brasil quanto em Angola — diferem daqueles assegurados pela classe 
dominante.           

Ressalta-se a existência de alunos que realizam seus estudos na Educação 
de Jovens e Adultos e conseguem adquirir formação escolar e acadêmica que 
ofereça condições de alavancarem profissionalmente, no âmbito social, cultu-
ral, econômico e político. Todavia, muitos jovens brasileiros e angolanos inseri-
dos na EJA, desprovidos de capital cultural segundo a concepção de Bourdieu 
(2015), irão permanecer legitimando a classe dominante. 

A escola valoriza essa cultura, que é apresentada como algo de difícil acesso 
para os que não compartilham dela, validando o sistema de reprodução social. 

Ao tratar da reprodução do sistema social, Bourdieu (2015) destaca o habitus. 
O conceito permite falar de classe social como uma incorporação de atitudes 
que caracterizam uma classe. Salienta-se que o habitus não determina rigidez 
nas práticas, daí a explicação para que parte dos alunos da EJA consigam lograr 
êxito em seus estudos e outros nem tanto. Porém, permanecer ou não em tais 
estruturas depende de suas escolhas no que diz respeito a formação escolar, 
profissional, cultural entre outros aspectos importantes. 

Conclui-se que o cenário da Educação de Jovens e Adultos, no Brasil e em An-
gola é desafiador em relação aos modos como a escola tem lidado com essa rea-
lidade. As demandas apresentadas não estão sendo atendidas, e fica evidente 
que, apesar da criação e implementação de políticas educacionais destinadas à 
referida modalidade, tais estratégias não têm obtido os resultados esperados no 
que diz respeito a um sistema que traduza os interesses de jovens, mulheres e 
homens que buscam na escola uma formação, conhecimentos e saberes que os 
ajudem a vencer os desafios impostos pela sociedade capitalista. 

Ao estudar Bourdieu acerca do capital cultural e o sistema de reprodução, 
verifica-se que, em relação à EJA, a escola tem reproduzido a cultura dominante, 
representando um obstáculo para uma formação que viabilize a aquisição de 
conhecimentos formais, a produção de saberes e a libertação de homens e 
mulheres que desejam atenuar os percalços resultantes da ausência de esco-
larização. Portanto, a EJA é vista como uma ferramenta que pode reparar a 
desigualdade social, econômica, cultural, na perspectiva de reduzir a pobreza 
humana e material, potencializando as competências desses protagonistas de 
diferentes histórias.
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É fato que o sistema binário molda as estruturas sociais, e a escola é, in-
felizmente, um exemplo nítido da expressão das dicotomias menino/menina. 
O sexo biológico ainda é critério de separação de corpos no espaço escolar, 
invisibilizando outras expressões de gênero, ao passo que legitima discursos 
misóginos e homofóbicos entre as crianças. Através de um relato de experiên-
cia como integrante do Núcleo de INvestigações FEminIstAS da Universidade 
Federal de Ouro Preto – MG, objetivo compartilhar estratégias, a fim de diluir 
tal realidade no contexto escolar. 

O NINFEIAS é um grupo de pesquisa com forte caráter extensionista, fun-
dado em 2013, pela performer e professora Nina Caetano (DEART-UFOP) e pela 
arte-educadora Thaiz Cantasini, com coordenação da primeira. Hoje conta com 
nove pesquisadoras que desenvolvem práticas performativas e pedagógicas 
feministas sob uma perspectiva decolonial e interseccional. 

Tive a oportunidade de realizar práticas pedagógicas, eventos, rodas de 
conversa, debates, fóruns e performances, sempre amparada por uma perspectiva 
feminista interseccional que, a mim, não deixa escapar as questões étnico-raciais. 
Trata-se do coletivo que sempre foi e ainda é pensado e realizado por mulheres 
de união e acolhimento, a quem eu devo muito do que sou como pessoa e não 
apenas como arte-educadora. 

Impulsionada pela graduação em Artes Cênicas e em atual processo de 
mestrado em Educação, entendo a escola como um lugar de potência, de partilha 
de conhecimento e aprendizados que valorizam a diversidade do ser. Estar em 
contato com escolas públicas e periféricas foi uma escolha pedagógica que fiz 
desde o início das práticas que desenvolvi dentro dos estágios obrigatórios do 
curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. 
Acredito que quem se licencia em instituições públicas de ensino deva voltar 
seu trabalho em alguma medida à educação básica, dando retorno à popula-
ção pela sua formação acadêmica, especialmente na abordagem de temáticas 
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que possam libertar corpos e pensamentos de pré-conceitos enraizados desde 
muito cedo, também no ambiente escolar. 

Foi com esse intuito que, entre 2018 e 2020, participei do projeto de 
extensão NINFEIAS na Escola — gênero e educação pela igualdade —, pelo 
qual são realizadas oficinas que tratam de questões étnico-raciais, de gênero 
e de classe com estudantes de escolas periféricas de Ouro Preto e distritos. 
Entre maio e dezembro de 2019, tive o privilégio de estar em uma escola 
ao lado da arte-educadora Keila Assis, desenvolvendo oficinas junto às 
turmas de 4.º e 5.º anos do ensino fundamental, que traziam temáticas sobre 
desigualdades sociais a partir de uma perspectiva interseccional, afinal, tal 
como diz Luana Tolentino  “percebo a educação como um ato político” (2018, 
p. 19). Entendemos ser de extrema importância que essas temáticas sejam 
incorporadas à escola.

A Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade é uma instituição públi-
ca ouropretana localizada no bairro Padre Faria — espaço com muita receptivi-
dade às atividades extracurriculares —, cuja equipe pedagógica é engajada e 
interessada no trabalho com temáticas sociais. O foco das dinâmicas foram as 
questões de gênero e sexualidade. Atentas, Keila e eu introduzimos a temática 
a partir de jogos que estimulam a reflexão sobre a construção das performan-
ces de gênero. 

O planejamento dessas práticas teve como fundamento metodológico o re-
curso educativo Coolkit — Jogos para a Não-Violência e Igualdade de Género, 
editado pela cooperativa CooLabora, o qual, centrado na temática de gênero, 
possui referências de dinâmicas que promovem o pensamento crítico e o enga-
jamento de discentes em prol da diversidade no contexto social, tais como Tea-
tro Debate e Tribunal de Opinião, baseados na prática teatral de Augusto Boal. 
À medida que as camadas que envolviam os conceitos de gênero e sexualidade 
ficavam evidentes para as crianças, fomos avançando, e levamos referências 
(por meio de fotos e videoclipes) de artistas e personalidades transexuais, 
como Lineker, e de Drag Queens, como Pabllo Vittar, compartilhando informa-
ções sobre a existência de cada categoria. Até, por fim, chegarmos a rodas de 
conversa, em que discutíamos acerca das construções sociais de gênero. 

Em 2020–2021, em decorrência da pandemia da covid-19, as oficinas foram 
adaptadas ao formato virtual. Foi importante perceber, no processo, o papel 
da mídia como promotora de padrões hegemônicos da construção de gênero. 
A respeito dessa temática, elaborei uma palestra performance audiovisual, na 
qual discuto a conformação de feminilidade que gira em torno  do universo 
cor-de-rosa do consumismo e da padronização. 

Construir contextos propícios à reflexão crítica sobre as diferentes formas 
de existência tem se tornado cada vez mais desafiador para professoras e 
professores de todo o mundo, inclusive no Brasil. A autora norte-americana 
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bell hooks, ao refletir sobre o papel do educador em uma pedagogia engajada, 
que certamente alicerça nossas oficinas, diz que “Isso significa que os profes-
sores devem ter o compromisso ativo com um processo de autoatualização 
que promova seu próprio bem-estar. Só assim poderão ensinar de modo a 
fortalecer e capacitar os alunos” (2013, p. 28). A criação de espaços propícios 
ao reconhecimento das diferenças e à diversidade nas escolas é um desafio, 
que pode encontrar nas palavras de hooks sobre autoatualização caminhos 
possíveis para essas construções.

Aliado ao movimento Escola Sem Partido, engenhosamente traçado em um 
pacote enganoso e perverso (NICOLAZZI, 2016, p. 84), o discurso da “ideologia 
de gênero” vem, desde os anos 1990, em confronto com as temáticas concer-
nentes à diversidade de gênero nas escolas, causando na sociedade, assim, “um 
pânico moral” (MISKOLCI, CAMPANA, 2017), ao passo que mantém o controle 
hegemônico do Estado. 

Todo esse contexto dimensiona a importância de trabalhar temáticas de 
gênero e sexualidade na Educação, em conformidade com a Lei nº 8.069/90 
(do Estatuto da Criança e do Adolescente), que prevê a abordagem das temáti-
cas de sexualidade e de gênero nas escolas, bem como pelo Projeto de Lei n° 
598/19, que altera a LDB, incluindo o conteúdo sobre a prevenção da violência 
contra a mulher nos currículos da educação básica. 

Atualmente, como recém-ingressada no curso de mestrado em Educação 
pela UNIRIO e integrante do grupo NuDES (Diferenças, Educação, Gênero e 
Sexualidades),  a temática de diversidade de gênero é cara à minha pesquisa. 
Participar de um evento como o 3.° Congresso Mundial de Educação Sesc RJ: 
Ubuntu: “Eu sou porque nós somos” possibilita a oportunidade de aprender com 
as diversas experiências e fomentar práticas pedagógicas mais inclusivas.
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O tempo que levamos dizendo que para haver alegria na escola é 
preciso primeiro mudar radicalmente o mundo é o tempo que per-
demos para começar a inventar e a viver a alegria. 

Paulo Freire (1993, p. 10)

O olhar sensível como parte fundamental da práxis pedagógica possibilita 
a contemplação de acontecimentos, aprendizagens e construção de sentidos 
ímpares. Essa forma intencional de ser e estar no ambiente da educação in-
fantil parte de um lugar de afeto, escuta e horizontalidade, compartilhando 
valores da filosofia Ubuntu, segundo a qual nos encontramos na humanidade. 
Sendo assim, este texto é composto por três vozes que ecoam juntas em práti-
ca e estudo e que buscam dizer sobre suas experiências nestas páginas, se 
debruçando em recortes do cotidiano na educação infantil. Em diálogo com 
os referenciais teóricos hooks (2013), Freire (1997), Wallon (2007) e Vigotski 
(2011), refletimos sobre práxis e estratégias na trama do atendimento educa-
cional especializado, partindo do lugar de onde falamos: mediadora e bolsistas 
de Atendimento Educacional Especializado.

Fundamentadas em uma perspectiva coletiva de atuação com as infâncias, 
a observação de um educando que faz parte do grupo de referência com que 
atuamos fez-nos contemplar suas explorações e maravilhamentos durante 
todo o processo pedagógico, alguns dos quais queremos compartilhar. 

Diariamente nos atentamos às especificidades da criança em questão, ob-
jetivando a pluralidade nas relações da criança com o mundo. Tratando-se de 
um educando com autismo, determinadas singularidades, como a comunica-
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ção verbal reduzida, nos fazem transgredir os meios tradicionais de educação 
que privilegiam apenas essa linguagem. Nesse contexto, a atenção ao toque, 
ao olhar, ao que não é dito pela palavra, ganha lugar de destaque em nossas 
ações. Pelo corpo, essa criança vivencia o espaço e as relações com os outros 
sujeitos — é no estar descalço que ele encontra reais sentidos na exploração 
do ambiente, ampliando suas potencialidades. 

A cada dia, uma nova forma de pensar o brinquedo, a terra, a água que corre 
da torneira aberta e até mesmo os tapetes dos diferentes ambientes da escola. 
Dedos curiosos a sentir as texturas das paredes, do chão. Olhares atentos aos 
movimentos das outras crianças com desejo de estar perto das brincadeiras 
que lhe agradam. Claro, as que lhe agradam, pois saber do que gosta e do que 
não gosta faz parte de pertencer aos espaços e ocupar o coletivo. E, assim, 
observando cada um desses meios, nos debruçamos e descobrimos mais sobre 
a criança pelos seus percursos individuais e com o grupo de referência antes 
de qualquer passo. 

É preciso explicitar que partimos também da concepção de que essa criança 
é parâmetro apenas de si mesma para desenvolver-se; não há rotulações e 
tampouco comparação. Seu processo de aprendizagem envolve diretamente 
a interação e a mediação entre os sujeitos, respeitando a sua individualidade, 
com recursos e propostas pedagógicas acessíveis e adequadas. A construção 
dessas aprendizagens está para além de recursos físicos e fazem morada no 
campo do afeto e da amorosidade. 

Tendo por base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(2001) e considerando a indissociabilidade dos aspectos afetivos, cognitivos, 
linguísticos, éticos, estéticos e socioculturais, partimos de nossas observações 
em campo e percebemos que determinadas experiências poderiam ser am-
pliadas. Uma delas foi o trabalho com a linguagem das artes visuais, como de-
senho e pintura. Partindo desse pressuposto e tendo como premissa o conceito 
relacional do homem com o mundo trabalhado por Freire (1997), começamos a 
oferecer e a colocar à disposição cotidianamente várias técnicas e ferramentas. 
Eram selecionados pincéis de diferentes tamanhos, rolos, giz de cera, giz em 
gesso, lápis de cor, hidrocor e, durante o enredo, estimulados pelo processo de 
experimentar mais do que pela produção final, adentramos nesse universo. 

Meses depois, enquanto estávamos brincando, a criança fez um desenho 
elaborado. Esse momento para nós foi um dos marcos de que nossas medi-
das estavam promovendo e ampliando tal linguagem. Cada estratégia era pre-
viamente planejada, e a avaliação do processo era compartilhada por nós no 
cotidiano. Posteriormente, enquanto o grupo fazia uma pintura em material 
transparente no campus, ele pegou o pincel, mergulhou na tinta sem indicação 
e começou a realizar uma pintura. A troca de olhares e sorrisos alegres entre a 
equipe fez e faz cada instante se tornar único.  
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Compreendendo a criança como um sujeito integral, a alimentação foi outra 
temática a que voltamos o nosso olhar. O pequeno não costumava comer le-
gumes na escola. Começou-se então uma investigação diária sobre o porquê 
disso. Seria a textura? Seria a cor? Seria a disposição dos alimentos no prato? 
Para cada dúvida, uma estratégia era adotada. Ao longo dos meses, um dia, 
para facilitar a mastigação, cortamos o legume em duas partes menores. Para 
nossa surpresa, ele ingeriu todo o legume do prato. Um dia marcante para a 
equipe! Descobrimos que o tamanho dos alimentos dispostos no prato não o 
agradava. 

Tais conquistas são sobretudo da criança, porém, além disso, consideramos 
tais feitos uma conquista coletiva que perpassa professoras, mediadoras, bol-
sistas, equipe pedagógica e família. A maneira como recebemos essa criança 
atípica — não “sendo” ela apenas do mediador e recebendo-a como parte do 
coletivo e responsabilidade de toda a equipe — contribuiu para que as estra-
tégias fossem desempenhadas. Esse elo entre os profissionais inclui também 
os responsáveis pela comida e pela limpeza diária dos espaços, como pessoas 
pertencentes a esse processo repleto de amorosidade. 

Como a água que corre até as margens do rio, percorrendo novos caminhos, 
nos encontramos no fazer docente pela observação e escuta coletiva, a fim 
de entender particularidades únicas do que foi vivido e proporcionar possibili-
dades para o desenvolvimento e compreensões de si para si e para o mundo. 
Vemos que intervenções fundamentadas em registros significativos contribuem 
para aprendizagens, experiências e construção de sentidos. Permeadas pela 
afetividade, considerando-a fundamento orgânico para a relação, uma comuni-
cação envolta de sorrisos, choros de alegria, abraços e incertezas fez parte de 
nosso cotidiano. E assim seguimos sensivelmente nos tocando nas interações 
e brincadeiras, percebendo o outro e atuando coletivamente no fazer docente 
em constante construção de pontes para o aprendizado.
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Diversas são as formas de violência contra as mulheres, categorizadas 
em sexual, física, patrimonial, moral e psicológica. Ainda que a disparidade 
de gênero seja estruturante em nossa sociedade, as mulheres são afetadas 
de diferentes maneiras por ela. Isso, porque a desigualdade de gênero não 
existe dissociada das questões de classe social, raça, sexualidade, idade, 
deficiência, território, entre outras. As relações de desigualdade constituídas 
pelo patriarcado e pelo racismo determinam a dominação e submissão das 
mulheres, sobretudo as negras, manifestando-se nas violações simbólicas e 
explícitas que atravessam a sociedade, exercendo influência sobre os modos de 
viver, adoecer e morrer femininos. Sendo assim, se faz necessária uma análise 
mais complexa, que considere a multiplicidade existente entre as mulheres e, 
a partir daí, desenvolver propostas de políticas públicas contextualizadas. 

A respeito da prevenção da violência contra as mulheres, a OMS (2020) diz 
que Governos e formuladores(as) de políticas devem incluir serviços essen-
ciais voltados a esse contexto para ajudar a mitigar os impactos da violência 
causada contra mulheres e crianças. Assim atua o programa Empoderadas, que 
consiste em um conjunto de ações de enfrentamento à violência de gênero, 
capacitando mulheres para identificar situações de violência e para construir 
conjuntamente mecanismos de defesa e sobrevivência, por meio do esporte, 
de iniciativas de formação, rodas de conversa, apoios psicológico, social e ju-
rídico. Dessa forma, proporciona uma relação de pertencimento, construindo 
uma rede de apoio entre mulheres, instituições e profissionais de assistência 
social e saúde mental, além de oportunizar a autonomia e a autorrealização 
das mulheres.

Com o objetivo de evidenciar as autonarrativas de mulheres negras 
vítimas de violência, a pesquisa desenvolvida pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) atua por meio de entrevistas semiestruturadas com 
coordenadoras e mulheres atendidas nos pólos do Empoderadas distribuídos 
pelo estado do Rio de Janeiro. Os principais referenciais teóricos utilizados são 
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os conceitos de interseccionalidade (COLLINS, BILGE, 2021) e decolonialidade 
(BERNADRINO-COSTA et al., 2020), que alinham a luta política ao saber 
científico, corroborando com o fato de que as sujeitas da pesquisa estejam 
inseridas em um espaço de luta política e reivindicação de justiça social. 

O conceito de interseccionalidade nos ajuda a correlacionar a situação de 
violência de gênero vivenciada como um continuum da desigualdade, que rea-
firma um modelo de sociedade no qual o corpo negro, feminino e pobre é o 
mais atingido por essa lógica. Para a análise, é proposta a utilização das ca-
tegorias “corpo-político” e “ressignificação”, tendo a dinâmica racial do corpo 
como ponto de inflexão. A vivência da entrevistada e o lugar que seu corpo 
ocupa socialmente afirma a existência como ato de demarcação epistêmica. A 
ressignificação nos permite observar as formas de transpor uma situação de 
violência, atribuindo-lhes novos significados a favor da perpetuação da vida 
por outros modos. 

A análise dos dados que serão construídos com as entrevistas funcionará 
como uma devolutiva aos desdobramentos do programa Empoderadas. Dessa 
forma, ocorre uma sinergia teórico-práxis, na qual uma pesquisa acadêmica 
incorpora e valoriza o conhecimento produzido na prática e colabora com um 
aprofundamento conceitual e analítico para estruturação de políticas públicas 
em busca de justiça social.

Os resultados apontam novas perspectivas de produção de conhecimen-
to, implicado na luta contra a colonialidade, o racismo, e o enfrentamento à 
violência de gênero, nos possibilitando concluir, que as categorias “trabalho”, 
“renda”, “amor-próprio”, “espiritualidade”, “liderança” e “advocacy” podem ser 
consideradas como facilitadoras do processo de sobrevivência, saúde e eman-
cipação dessas mulheres.
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Racismo religioso: o terreiro como espaço 
ancestral feminino

Luziara Novaes
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Maria Gabriella de Castro
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O presente trabalho apresenta uma análise inicial sobre os terreiros de ma-
triz africana, tais como Umbanda e Candomblé, como locus ancestral feminino e 
espaço pedagógico de formação de subjetividades, e examina como as violên-
cias sofridas por esse território são motivadas pelo racismo e pela misoginia. 

A pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo entender como os ca-
sos de racismo religioso acontecem e como as comunidades entendem esse 
processo. A partir da fala de uma liderança religiosa (mãe de santo) que asse-
melha as violências sofridas à violência do estupro, o ensaio propõe relacionar 
o terreiro à ancestralidade feminina, compreendendo-o como espaço de gesta-
ção de vida, de participação e construção do sujeito, tanto no campo físico 
quanto no campo sagrado. 

Diante disso, buscamos pensar como a violência racista sofrida está rela-
cionada ao machismo e ao patriarcado, com forte expressão em religiões neo-
pentecostais. Um contraponto que pudemos observar está no fato de que as 
religiões de matriz africana se apresentam como domínio do feminino em toda 
a sua lógica cultural/existencial, enquanto as religiões de base cristã, princi-
palmente as neopentecostais, se apresentam a partir da centralidade da mas-
culinidade nas figuras de Deus e Jesus.

A pesquisa em curso, sob orientação da Professora Maria Gabriella de Cas-
tro no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Histórias e Culturas 
Africanas e Afro-Brasileiras, tem seu ponto de partida na dissertação intitulada 
O dia seguinte das Mães de Santo: efeitos do racismo religioso após depredações 
dos terreiros e violação do sagrado. Nesse estudo, que entrevistou cinco mães de 
santo que tiveram seus terreiros invadidos, depredados, roubados e violenta-
dos, uma das lideranças religiosas entrevistadas afirma que, assim como o estu-
pro, a violência que o racismo religioso comete não cessa quando o ato acaba, 
ela continua mazelando as vítimas, causando traumas e sequelas emocionais 
permanentes. O falo do ocidente cristão invade o corpo ancestral feminino do 
terreiro e causa danos a toda a estrutura física, intergeracional, emocional e 
sacra existente nesse território.
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A interpretação da mãe de santo sobre a violência sofrida por ela demonstra 
que quando o racismo religioso encontra terreiros comandados por mulheres 
se fortalece com o sexismo. Com isso, a pesquisa vai relacionar as violências 
sofridas pelos terreiros com o racismo religioso, que tem lideranças femininas, 
com as violências sofridas pelo corpo da mulher nessa sociedade patriarcal, 
machista, heteronormativa e sexista, pensando o terreiro como extensão de 
um corpo coletivo feminino sacro. A invasão e depredação desse território sa-
grado é a invasão e depredação de um corpo que gesta, que nasce e que dá 
vida. Destruir esse espaço é destruir um legado ancestral.

A Teoria da Reprodução Social – TRS vai conduzir a estrutura de pen-
samento deste trabalho. Essa teoria, muito trabalhada por Tithi Bhattacharya 
(2017), será a lente pela qual veremos o caminho da pesquisa. A TRS, segundo 
a autora, é um conjunto de atividades que são necessárias para gerar a vida, 
sustentá-la e garantir a continuidade das gerações. E os terreiros são man-
tenedores de vida, tendo em vista o papel predominante de mulheres negras 
na manutenção desse espaço como de resistência, de ancestralidade, de for-
mação do sujeito e da comunidade.

Vale destacar que a casa de axé é, por si só, uma casa que se estrutura para o 
cuidado de seus membros e sua comunidade, e a entrada de um novo membro 
muito se assemelha a um novo nascimento. Sendo assim, é preciso reconhecer 
o (re)nascimento e o cuidado como pilares do terreiro, bem como a reestrutura-
ção de relações familiares. Definimos aqui esse trabalho de geração, formação 
e manutenção da vida como algo sagrado. Nesse sentido, as mulheres negras 
(e tudo que traduz a sua ancestralidade) têm sido historicamente reconhecidas 
como agentes fundamentais em uma disputa desigual pela vida em tempos de 
terror e aniquilação. 

As conclusões ainda estão sendo elaboradas, mas podemos considerar pre-
viamente que os ataques aos terreiros são produzidos por um racismo que 
estrutura a sociedade brasileira, de base ocidental, capitalista e misógina.
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Fui sorteado, e agora? Acesso e permanência 
na Educação Infantil do Colégio Universitário 
Geraldo Reis

Na minha inserção como bolsista do Projeto de Formação Inicial da Educação 
Infantil intitulado Binômio Educar e Cuidar, do Colégio Universitário Geraldo 
Reis (Coluni-UFF), procurei entender que lugar o meu corpo ocuparia naquele 
espaço. A primeira certeza era a de que a experiência na formação da docência 
seria o início da realização de um sonho. Ao começar a observar, registrar 
e estudar, compreendi que seria impossível pensar a educação das crianças 
de até cinco anos sem o eixo Educar e Cuidar como princípio norteador. Isso 
incitou-me a ter mais sede de vivências no lugar de estudante. 

Pouco a pouco, com um olhar atento e uma escuta sensível ao cotidiano, 
observei diariamente a baixa frequência de uma criança e questionei-me: 
onde estão as crianças que faltam? Comecei a registrar no caderno de campo 
as minhas reflexões sobre o tema da permanência na Educação Infantil do 
Coluni-UFF. Ao compartilhá-las com as orientadoras, fui encorajada a buscar 
elementos para essa investigação. Com isso, surgiu a seguinte pergunta: até 
onde a Educação Infantil do Coluni-UFF pode avançar no binômio Educar e 
Cuidar, quando uma criança não possui frequência mínima no cotidiano escolar? 
A orientação se deu na indicação de diversas leituras e das possíveis trajetórias 
para que eu pensasse a pesquisa sem personalizar as faltas dessa criança. 
Com o distanciamento necessário para um caminho teórico e metodológico, 
conseguimos desenhar coletivamente o percurso investigativo. Destacamos 
como objeto de estudo: o direito ao acesso e permanência na Educação Infantil 
Coluni-UFF. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, “É de-
ver do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qua-
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lidade, sem requisito de seleção” às crianças de 0 a 5 anos de idade em creches 
e pré-escolas (BRASIL, 2009, p. 12). A educação infantil, como primeira etapa 
da educação básica, é obrigatória somente a partir dos quatro anos de idade 
e tem sido oferecida prioritariamente em âmbito municipal. Porém, busquei 
elementos para refletir sobre o direito de a criança frequentar e permanecer 
em creches universitárias.  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que o Estado tem 
o dever constitucional de assegurar o direito à creche para crianças que ainda 
não estão na idade escolar obrigatória. Com isso, os municípios não podem 
negar a matrícula alegando que há indisponibilidade de vagas (PINA, 2022). 
Mas qual seria a garantia de acesso e permanência da criança quando se trata 
de uma vaga em instituição de educação infantil no âmbito federal, vaga essa 
tão disputada pelo grande público em sorteios anuais? 

Em 10 de março de 2011, foram fixadas Normas de Funcionamento das 
Unidades de Educação Infantil, Universitárias e/ou Federais. A Resolução do 
Conselho Nacional de Educação institui um ponto relevante para a temática: 
“I – oferecer igualdade de condições para o acesso e a permanência de todas 
as crianças na faixa etária que se propõem a atender” (CNE, 2011). Ainda, o 
Regimento Interno do Colégio Universitário Geraldo Reis ratifica o documento 
supracitado, quando afirma em seu art. 1º que o Coluni-UFF é “uma Unidade 
Universitária, na qualidade de Escola destinada ao atendimento da demanda 
por Educação Básica, de caráter público, gratuito, laico e inclusivo, vinculada 
diretamente à Universidade Federal Fluminense” (COLUNI-UFF, 2021, p. 31). 

 O Parecer CNE/CEB nº 17/2010, aprovado em 8 de dezembro de 2010, trata 
dos estabelecimentos federais de educação e tem como afirmação que é de 
competência do Conselho Nacional de Educação “regulamentar os procedi-
mentos de funcionamento das creches e pré-escolas vinculadas e mantidas por 
órgãos da Administração Pública Federal”. Afirma, ainda, que é de competência 
do Ministério da Educação supervisionar, assessorar e colaborar, técnica e fi-
nanceiramente, para o adequado funcionamento dos estabelecimentos educa-
cionais do seu sistema” (BRASIL, 2010, p. 4).

A partir dessas leituras, consideramos documentos institucionais que as-
seguram que a criança pertencente à educação infantil tem o direito à gratui-
dade no transporte público (porém, o responsável que a acompanha não tem o 
direito ao cartão nomeado RioCard Escolar); verificamos a inexistência de ade-
quações no Regimento do Colégio referentes à baixa frequência das crianças 
de até quatro anos; e constatamos a inexistência de bolsas específicas a serem 
aplicadas na Educação Infantil, em uma entrevista solicitada às assistentes 
sociais da Equipe Multidisciplinar do Coluni-UFF. 

Nessa entrevista, as profissionais compartilharam um apoio por terceiro 
setor oferecido pela Faculdade Educação da Universidade Federal Fluminense 
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(UFF), a fim de beneficiar um determinado auxílio às famílias de crianças que 
estejam em possível situação de vulnerabilidade. Constatamos que o benefício 
é cuidadoso, mas não é suficiente para cobrir o valor de uma passagem de ida e 
volta em ônibus municipal da casa da criança até o Bus-UFF, transporte da UFF. 
Há uma reivindicação junto à Reitoria para a elaboração de um edital, a fim 
de dar apoio e oferecer bolsas que sejam adaptadas, com o fim de atenderem 
às necessidades e aos direitos dos estudantes do Coluni-UFF. Isso, em confor-
midade com as bolsas oferecidas aos estudantes do Ensino Superior. Porém, 
a partir de tais constatações, afirmamos com Cunha (1984) que a educação é 
historicamente organizada em dois diferentes mundos: o Ensino Superior, des-
tinado à manutenção das elites e, do outro lado, o ensino secundário e o ensino 
profissional (destinado à formação de mão de obra). 

Concluímos, parcialmente, que a garantia de permanência em instituições 
federais de ensino pode não ser inclusiva quando faltam condições de as crian-
ças e suas famílias chegarem à educação infantil e ali permanecerem com a 
frequência desejada. Dessa forma, novamente com Cunha (idem), afirmamos 
que a herança de um modelo elitizado aos estudantes de ensino superior per-
manece nos dias atuais, porque é necessária a luta política para dar visibili-
dade às necessidades da educação básica. Não temos a pretensão de esgotar a 
discussão, sabedoras dos quesitos e tensões que envolvem o tema aqui abor-
dado; por esta razão, apresentamos essas considerações como parciais para 
construção de futuras investigações.
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Quem somos?  Os conflitos gerados na escola 
pela diversidade sexual
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A escola não é só um local que reproduz os modelos sociais definidos pela 
sociedade, é nela que os alunos e as alunas se deparam com as diferenças, 
estabelecem relações sociais. É o local onde os conflitos acentuam-se a partir 
da diversidade sexual. 

Dentre os conflitos provocados pela abordagem do tema da sexualidade, 
podemos destacar o papel do professor e da professora, sua formação inicial 
e continuada, seus valores, suas concepções e sua prática pedagógica, para 
que possa mediar debates ao abordar na sala de aula situações que envolvam 
a identidade sexual e de gênero, as diferenças, a discriminação, o preconceito, 
o bullying, a homofobia, a violência de gênero e a violência homofóbica. É 
fundamental que a escola esteja atenta para não permitir o ocultamento e o 
silenciamento da sexualidade na sala de aula e no currículo. 

Este artigo pretende abordar os conflitos provocados pela presença da se-
xualidade, da diversidade sexual na escola, em função das diferentes identi-
dades sexual e de gênero. Essa pluralidade tem provocado conflitos que o de-
bate sobre sexualidade, cheio de preconceitos e discriminações, tem percorrido 
ao longo do caminho. 

O artigo tem como objetivo reafirmar a importância da educação brasileira 
para enfrentar os conflitos causados por posições ideológicas que levam à dis-
seminação da homofobia e do bullying. 

 O papel do professor é outro assunto a ser abordado, assim como sua for-
mação inicial e continuada, para que possa adquirir conhecimentos que lhe 
permitam identificar, por exemplo, situações de discriminação em função das 
diferenças, e para que tenha condições de entender a importância de uma 
prática pedagógica inclusiva, a fim de mediar o debate na sala de aula, ga-
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rantindo espaço democrático onde a diversidade, as diferenças e a sexualidade 
não sejam invisíveis no cotidiano escolar. 

Muitos, ainda hoje, consideram que a escola não deve abordar o tema da 
sexualidade e da diversidade sexual, pois seria assunto da família. Entretanto, 
como ignorar a homofobia e o bullying? Como capacitar professores e profes-
soras para enfrentar esses conflitos que atravessam o cotidiano escolar no seu 
fazer pedagógico e no currículo? Como abrir espaços para criar e receber novas 
metodologias capazes de enfrentar esses novos desafios? 

Consideramos que ninguém nasce preconceituoso: torna-se preconceituoso, 
aprende a ser assim. É inadiável encontrar alternativas para a invisibilidade 
dada na abordagem do tema da sexualidade e suas implicações no currículo 
escolar. O grande questionamento é: somos capazes de olhar para os desa-
fios do nosso tempo e criar um cotidiano que torne a escola mais inclusiva e 
democrática? 

A educação como instrumento de transformação tem papel decisivo na 
construção da sociedade, e a Constituição de 1988, no artigo 205 e no artigo 
206, reafirma a liberdade de aprender, ensinar, o pluralismo das ideias e a 
igualdade de acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) no seu artigo 3, diz que o ensino 
será ministrado com respeito à liberdade, apreço e tolerância. Esses princípios 
não podem ser ignorados por nenhuma instituição democrática. A escola que 
nos foi legada pela sociedade moderna, segundo Louro (1997), delimitou 
espaços, e nela aprendemos a olhar e a nos olharmos, a ouvir, a falar e a calar. 
Aprendemos a preferir (Louro,1997, p. 58). 

A escola e o currículo devem reafirmar a necessidade de inserir o debate e 
a reflexão sobre as diferenças de gênero para que a convivência não se trans-
forme em violência homofóbica, preconceito — discriminações que provocam 
a evasão e o fracasso escolar. Miskolci (2005) explica que a prática educativa 
fincada na suposta invisibilidade da sexualidade e no silêncio sobre as dife-
rentes formas de amar é homofóbica, pois pressupõe que ignorar a existência 
de práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo levaria as pessoas a optarem 
pela homossexualidade. A escola precisa oportunizar o convívio entre pessoas 
diferentes, possibilitando aprendizagem, crescimento por meio das diferenças, 
da diversidade, inclusive as sexuais e de gênero. 

Quando falamos de diversidades, enfatizamos a inclusão do outro e as-
seguramos o seu pertencimento a todos os espaços, sem hierarquização. A 
diversidade sexual refere-se ao conhecimento das diferentes possibilidades 
de expressão de gênero e sexualidade ao longo da existência humana. Como 
combater a exclusão, se o currículo e a escola não oferecem as representações 
de todas as identidades? 

O currículo deve ser entendido como um espaço de disputas na construção 
do conhecimento pois, segundo Silva (2003), “o texto que constitui o currículo 



204 205

não é simplesmente um texto: é um texto de poder” (SILVA, 2003, p. 67). Ele 
destaca ainda que o currículo é um instrumento de escolhas, nele o conheci-
mento é separado. Essas divisões refletem o que devem ou não ser ensinado. 
Diz ainda que o currículo é político e ideológico, que remete à pluralidade cul-
tural, às diferenças e às raízes dos diversos grupos sociais. Para Louro (2000), 
a sexualidade não é uma questão pessoal, mas social e política que, pela sua 
importância, não pode deixar de ser trabalhada como política pública. 

A instituição escolar é o espaço ideal para promoção das diversidades no to-
cante às sexualidades, uma vez que ela contribui para a constituição das iden-
tidades dos sujeitos imersos em um dado contexto social, cultural e histórico. 
A relação entre as questões de gênero, identidades e diversidade sexual no 
currículo torna possível repensar o binarismo de gênero, questionando-o como 
construção humana, rompendo paradigmas capazes de desconstruir valores 
que interditam as relações e a formação de um ambiente escolar com políticas 
voltadas para a defesa da igualdade de direitos. 

A diversidade é um fenômeno que atravessa o tempo e o espaço. E se torna 
uma questão cada vez mais séria à medida que mais complexas vão se tornando 
as sociedades. A diversidade é muito mais que um conjunto das diferenças. É 
uma construção histórica, social, cultural e política que não podemos descon-
siderar na construção das identidades. Assumir essa diversidade no currículo é 
posicionar-se contra as diversas formas de discriminação e exclusão.
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Nos últimos anos tem se testemunhado o crescimento de diversas iniciativas 
educativas antirracistas (OLIVEIRA, 2003; GOMES, 2005; SILVA, 2007). Desde a 
promulgação da Lei 10.639/03, que assegura a implementação da História e 
Cultura Africana e Afro-Brasileira nas instituições de ensino (públicas e priva-
das), a produção de materiais pedagógicos e de ações que buscam promover a 
educação para as relações raciais, tem se ampliado significativamente.

Neste texto compartilhamos uma ação pedagógica antirracista, desenvolvi-
da junto a uma turma de 4.º ano do ensino fundamental, da Escola Municipal 
Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Essa atividade está relacionada ao projeto 
idealizado pela professora regente da turma denominado A História que Que-
remos Saber (HQQS), que tem como principal objetivo contribuir para a valo-
rização e reconhecimento dos povos que, juntos, constituem a maior parcela 
da sociedade brasileira. Desta maneira, buscamos também participar da cons-
trução afirmativa da identidade dos/as nossos/as estudantes de descendência 
africana e indígena, e na reeducação das relações raciais entre todos os su-
jeitos envolvidos no processo. Dessa forma, garantimos a execução da legis-
lação educacional vigente, por meio da Lei de Diretrizes e Base da Educação 
(LDB) e da Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

A atividade nomeada De onde veio o quiabo? é parte do Projeto HQQS e foi 
realizada em parceria com a pesquisadora acadêmica que realiza um trabalho 
investigativo sobre ecopedagogia e educação ambiental crítica na horta agro-
ecológica da escola. 

A perspectiva metodológica adotada para o desenvolvimento do presente 
trabalho foi fundamentada na pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986; MONTERO, 
2006), na observação participante (GIL, 1987; MAY, 2004) e nas rodas de con-
versa (AFONSO e ABADE, 2008).
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O ponto inicial do trabalho foram as pesquisas realizadas pela turma so-
bre a origem do quiabo (Abelmoschus esculentus). O trabalho se desdobrou em 
uma roda de conversa acerca das contribuições dos povos africanos para a 
construção da sociedade brasileira, apesar de a vinda dessas pessoas ter sido 
marcada pela violência e suas consequências persistirem até os tempos atuais. 
Foi falado sobre escravização, resistência negra e ancestralidade. Foi apresen-
tada ao grupo a história da formação dos quilombos no Brasil, no período es-
cravocrata. Fizemos ainda um levantamento das comunidades remanescentes 
de quilombos na atualidade, e, assim, descobrimos um quilombo urbano loca-
lizado a apenas 650 metros da escola, o Quilombo Sacopã.

No ano letivo anterior, outras turmas haviam plantado essa espécie de quia-
bo nos canteiros da horta. Portanto, as plantas já apresentavam frutos prontos 
para a colheita do almoço, bem como secos para novas semeaduras. Dessa 
forma, as crianças conseguiram ver na prática o ciclo completo da espécie, 
compreendendo que, para que se tenham frutos, é necessária a presença de 
flores e seus polinizadores. Com as sementes colhidas, fizemos o plantio de 
novas mudas de quiabo e acompanhamos seu desenvolvimento. Utilizamos o 
raciocínio lógico, operações matemáticas, medidas de capacidade e de com-
primento para avaliar o tempo de transplante das mudas. Ao mesmo tempo, 
as crianças ganharam sementes para plantar em casa, com a incumbência de 
refletirem com suas famílias: De onde veio o quiabo? As/os estudantes fizeram 
registros coletivos a cada semana, acompanhando a evolução do plantio, docu-
mentando pesquisas e dando opiniões referentes à degustação do quiabo na 
hora do almoço (YLLAS et al., 2022a). 

Ao longo das práticas ecopedagógicas (ALBANUS, 2008; GADOTTI, 2000), 
baseadas na educação ambiental crítica (CARVALHO, 2008; CECCON, 2012), 
foram interconectadas transversalmente diversas habilidades da BNCC, desta-
cando-se as seguintes codificações: EF02GE04; EF02CI04; EF02CI05; EF02CI06; 
EF03GE09; EF03GE05; EF04GE01; EF04GE06; EF05HI01; EF05HI04; EF05HI05; 
EF05ER01; EF06GE06; EF06HI05; EF06MA32; EF67LP20; EF67LP21; EF15AR04; 
EF15LP05; EF15LP06; EF15LP07 e EF35LP15 (YLLAS et al., 2022b).

Paralelamente, conseguimos entrar em contato com as lideranças do Qui-
lombo Sacopã e agendamos uma visita da turma ao local. Aproveitamos a opor-
tunidade e levamos algumas sementes de quiabo da nossa horta para ofertar 
à plantação do Quilombo. Além disso, as crianças escreveram cartas falando 
sobre a alegria e a expectativa de conhecer um quilombo e da importância 
daquele espaço na história do Brasil. Fomos muito bem recebidos/as pelo líder 
do quilombo, o senhor Luiz Sacopã, que promoveu uma roda de conversa com 
toda turma, em que falou sobre a história da constituição do quilombo, as difi-
culdades enfrentadas e a necessidade da manutenção desse espaço como local 
de resistência, memória e ancestralidade.
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Ao longo de todo processo, foi evidente o quanto as crianças se envolveram 
na construção coletiva dessas práticas, que transversalmente abriram portas 
para além dos conteúdos curriculares pré-estabelecidos, criando uma aborda-
gem pedagógica que conseguiu atravessar os muros da unidade escolar para 
chegar tanto às famílias das/dos estudantes quanto ao quilombo urbano do 
bairro da escola. Como nos ensina Adichie (2019), muitas histórias importam e 
devem ser devidamente utilizadas para humanizar as relações. Dar a oportuni-
dade às/os estudantes de conhecer outras narrativas sobre a trajetória social 
negra no Brasil é possibilitar às crianças, especialmente às negras, a valoriza-
ção e a ressignificação de sua própria identidade.

Palavras-chave:  
quilombos; ancestralidade; ecopedagogia; agroecologia; relações raciais.
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Os emaranhados dos caracóis amarelos: 
os cabelos para o Grupo Amarelo da Educação 
Infantil do Coluni/UFF

Tendo como ponto de partida a filosofia Bantu1 Ubuntu, que tem como 
tradução livre “eu sou porque nós somos”, unida ao princípio que nomeia nossa 
bolsa, o “Binômio Educar e Cuidar”, construímos um projeto identitário que 
pensa as relações de cuidado e educação na Educação Infantil do Coluni-UFF, a 
partir da diversidade, da solidariedade, do olhar especial aos grupos histórica e 
educacionalmente marginalizados e da humanização dos corpos desumanizados, 
tirados da sua capacidade de autonomia, os quais tiveram a necessidade de 
cuidado negada. Para isso, seguimos por uma perspectiva afrorreferenciada — 
legitimada pela Lei Nº 10.639/03 — e reivindicamos, juntamente com Noguera 
e Barreto (2018), a infância como uma possibilidade de invenção de novos 
modos de vida, por meio de práticas educativas decoloniais e antirracistas.

Decidimos abordar a cosmovisão ubuntu por uma perspectiva racializada, 
que não pretende conceituá-la aqui pelo senso de coletividade alcançado 
pela ausência de conflitos, mas sim como a capacidade de uma solidariedade 
orgânica construída nos conflitos histórica e educacionalmente estabelecidos. 
Então, ubuntu evoca as ferramentas coletivas que nos possibilitam construir a 
capacidade de lidar com tais conflitos. Dessa maneira, este trabalho se propõe 
a assumir que o espaço escolar tem o papel fundamental de, muitas vezes, 
inaugurar na vida da criança o convívio extrafamiliar, sendo esse o primeiro es-
paço onde se estabelecem as relações interraciais, possibilitando a percepção 
das diferenças de racialização socialmente inegáveis, a estruturação da identi-
dade racial dessas crianças (individual e coletiva), tal como o desenvolvimento 
dos sentimentos de alteridade (GOMES, 2002, p. 45).

Assumindo esse fundamento, o projeto pensado para o Grupo Amarelo, no 
qual atuamos, partiu da leitura do livro infantil Com Qual Penteado Eu Vou?, 

Mariana Pinheiro Silveira Rosa 
Coluni-UFF

Cláudia Vianna de Melo
Coluni-UFF

1 “Macro-tronco” cultural afrodiaspórico.
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de Kiusam Oliveira e Renato Noguera (2021), que traz nos cabelos afrorre-
ferenciados os nomes das personagens apresentadas como protagonistas da 
narrativa. Surgiu coletivamente a ideia de usar a história do nome das crianças 
como alicerce para tratar da questão central: a identidade. Identidade essa que 
pode ser entendida como “o documento que devemos carregar na carteira”, 
como nos afirmou Maria Isabel (4 anos), ou, neste caso, como algo que nos faz 
pertencente a um grupo social, mas, ao mesmo tempo, nos faz únicos e intrin-
secamente ligados (o Ubuntu). 

Esses entrelaçados narrativos de pertencimento na infância nos trouxeram 
o cabelo como fio para tecer o tema da identidade, ressaltando a interseccio-
nalidade racial e de gênero. Emerge da preocupação levantada sobre o fato de 
as meninas do Grupo Amarelo estarem, pelo medo de se apresentarem com 
os cabelos volumosos e “para o alto”, optando por molhá-los a todo momento 
durante a rotina no grupo. Sabemos que esses artifícios não racionalizados 
são reproduções inerentes à violência do racismo estrutural, que nega o direi-
to à beleza e à autoestima aos indivíduos que carregam características afro-
fenotípicas (FANON, 2008). 

Como educadoras, entendendo a profundidade das ações que buscam o 
padrão, não poderíamos nos abster de um posicionamento pedagógico ativo, 
já que, segundo Paulo Freire, não podemos “estar no mundo de luvas nas mãos 
constatando apenas” (1996, p. 86), mas precisamos intervir na realidade esta-
belecida (todavia também cabível de desconstrução).  

Atuamos, então, evidenciando a capacidade de resistência criativa do povo 
preto nas Américas trançadas e adornadas de saberes e tecnologias ancestrais, 
que fluem das mãos da mais velha para o ori (tradução livre do yorubá: cabeça) 
da criança de maneira poética e ágil; encarando o volume natural dos nossos 
cabelos como potência, que ocupa os espaços negados; e trançando afeto e 
aprendizado, movimentando a existência, a partir das memórias passadas pela 
oralidade e pelas práticas geracionalmente perpetuadas (SANTOS, 2017). Pois 
os penteados afrorreferenciados são, nessa perspectiva, curativos às feridas 
coloniais latentes, que substituem com eficiência e beleza as máscaras brancas 
denunciadas por Fanon (2008).

Frente à problemática apresentada, nosso movimento buscou responder a 
uma pergunta-chave: por que os cabelos crespos e cacheados precisam ser 
domados, controlados, amarrados? 

Temos como base teórica as produções de Kabengele Munanga, Nilma Lino 
Gomes e de bell hooks acerca do tema e seus desdobramentos no campo da 
Educação, que chamam a nossa atenção para a importância da abordagem an-
tirracista no processo de escolarização, visando à formação de uma sociedade 
que não perpetue mais o “mito da democracia racial” e que eduque indivíduos 
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para lidar com as diferenças sociorraciais estabelecidas no Brasil no contexto 
do pós-escravidão, em prol de uma educação antirracista. 

Entendendo a escola como um lugar de produção de saberes legítimos, den-
tre tantas possibilidades de materiais de referência, optamos por nos embasar 
na pesquisa Cabelo bom, cabelo ruim, de Rosangela Malachias (2009), mais es-
pecificamente no quarto volume da coleção Percepção das diferenças: negros e 
brancos na escola, que se preocupa com a discriminação de crianças negras no 
ambiente escolar, por causa de seus cabelos. O volume em questão olha para 
a escola e constrói, por meio de narrativas e análises teóricas, uma escuta 
sensível para o cotidiano cheio de práticas e falas naturalizadas que balizam a 
autoestima e o padrão de beleza durante todo o período de formação escolar.

Como resposta parcial à problemática supracitada, utilizamos outros livros 
infantis que carregassem consigo o cabelo crespo e a representatividade 
racial na sua centralidade. Como materialização maior desse trabalho, 
fizemos a reinauguração do espaço do “Salão de Beleza”, que foi batizado 
democraticamente pelas crianças como “Enrolados”, com diversos pentes, 
acessórios e imagens de referência como parâmetro da beleza negra, como 
medida visual e orgânica de luta antirracista. 

De modo a sistematizar esta investigação, na primeira etapa, evocamos o 
protagonismo das crianças para realizarmos no espaço da educação infantil 
uma pesquisa dos cabelos e penteados, que crescem, embelezam esses corpos 
e, ainda, compõem todas as instâncias do nosso espaço educacional. Munidas 
de uma câmera e um pedido de consentimento, as crianças do Grupo Amarelo 
percorreram o “chão” da escola, com a nossa orientação, registrando aquelas 
diversas formas de ser e se expressar por meio de suas madeixas. 

O segundo momento, que ainda está por vir, consistirá na seleção dessas 
fotos, que será feita pelas crianças. Dessa forma, conseguiremos construir um 
mural que decore o nosso Salão de Beleza. Mural que será subdividido em duas 
partes: a primeira será uma exposição das fotos dos penteados escolhidos, para 
se assemelhar a um catálogo de um estabelecimento de beleza; o segundo 
mostrará os diferentes tipos de curvaturas por meio das fotos de mechas dos 
cabelos do Grupo Amarelo, produzindo, com isso, uma tabela de tipos de cur-
vaturas existentes e, somados a ela, os diferentes pentes e escovas adequados 
a cada tipo. 

Podemos notar uma intensificação de situações nas quais as crianças 
exprimem positivamente a diferença étnico-racial que apresentam entre si e 
com os adultos ao traçarem dessa maneira, a percepção da própria racialização 
e da identidade racial. 
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Oficinas Master Class 50+: 
bilinguismo para pessoas idosas como 
estratégia de estímulo cognitivo e inclusão

Raphaela Isadora Assunção Fernandes Neves
Sesc RJ – UO Duque de Caxias

Renata Alexandre da Silva
Sesc RJ – UO Niterói

Márcia Pires Muniz
Sesc RJ – UO Duque de Caxias

Introdução 
Antes do período da pandemia, mais precisamente no segundo semestre do 

ano de 2019, para atender à demanda dos usuários frequentadores da unidade 
Sesc Duque de Caxias, com idade igual ou superior a 60 anos, participantes do 
projeto Sesc+ Vida — Trabalho Social com Idosos, foram abertas as primeiras 
turmas de inglês com oficinas livres, numa parceria das áreas programáticas da 
Educação e da Assistência. Assim, temos o projeto Pensamento e Linguagens, 
com cursos de língua estrangeira, ensinada ludicamente, objetivando viabilizar 
um primeiro contato com a língua para pessoas que não conseguiram esse 
acesso dentro das cotas de vagas gratuitas para os cursos regulares, mas que-
riam deles participar. 

Inscritas no Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc RJ, pes-
soas com renda de até três salários-mínimos obtiveram gratuidade para as 
referidas atividades, em certa ocasião, sendo as turmas-piloto as de Inglês Mu-
sical, curso dedicado aos idosos, com atividades lúdicas e construção coletiva 
com o grupo, a partir das músicas de que gostavam; paralelamente, davam-se 
o aprendizado da nova língua, o estímulo de memória afetiva, a sociabilidade. 
A segunda turma foi de Inglês instrumental para empreendedores, visto que a 
unidade possui a característica de ter um número expressivo de pessoas idosas 
que empreendem e vendem artesanato, confecções, produtos por revistas/ca-
tálogos, a fim de completar ou gerar renda.

Durante a pandemia de covid-19, foram observados inúmeros processos e 
dificuldades de acesso a redes sociais, a aplicativos de mensagens, a reuniões 
virtuais, que estavam sendo utilizados em caráter emergencial, quando todos 
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precisaram fechar portas de instituições, suspendendo atividades de maneira 
abrupta e interrompendo projetos sociais em curso.

Além do relato de isolamento apresentado por muitos, havia sofrimento por 
toda angústia imposta pelo momento — situação nova que se instaurou mun-
dialmente: luto por perdas, desafios socioeconômicos e limitações individuais 
para se comunicar através da Internet (baixa visão, aparelho celular antigo ou 
com pouca memória, dificuldade de operacionalização dos aparelhos, dificul-
dade de sinal de Internet no local onde alguns idosos residiam e dificuldades 
financeiras para manter pacotes de dados).

Diante dos desafios com que a equipe do grupo de trabalho dos projetos 
sociais da instituição se defrontou, foi iniciado um processo coletivo com os 
respectivos grupos — de acordo com as peculiaridades de cada região — para 
inclusão digital, acompanhamento, acolhimento e atendimento a esses idosos 
de forma remota, como era possível à época, para que as atividades virtuais 
fossem realizadas dentro das possibilidades dos usuários, dando continuidade, 
assim, às oficinas virtuais supracitadas, todas permanecendo com público ma-
joritariamente de idade igual ou superior a 50 anos. 

As oficinas virtuais foram realizadas ao longo de 2020 e 2022, como oficinas 
livres; no entanto, com o retorno ao ensino presencial, ocorrido no segundo 
semestre de 2021, o Inglês Musical foi repensado e reformulado, a partir da 
análise dos dados qualitativos das turmas anteriores e da escuta especializada 
dos participantes, para que o aprendizado da língua estrangeira fosse utilizado 
como estratégia de estímulo cognitivo para os idosos de forma inovadora, mais 
ampla e irrestrita, para além da música somente. 

Buscaram-se resultados ainda melhores aliando-se ao ganho irrefutável de 
autonomia com a inclusão digital — apontado pelos usuários e observado du-
rante o acompanhamento dos projetos — técnicas de estímulo cognitivo nas 
atividades propostas, visto que o aprendizado de uma nova língua altera a 
massa cinzenta do cérebro humano da mesma forma que uma atividade física 
como a musculação pode estimular e desenvolver nossos músculos. 

O aprendizado a partir de novas informações eleva a agilidade mental e 
reduz a curva de aprendizado, melhorando a capacidade de associação, es-
timulando novas sinapses. Segundo Bialystok (2020), os efeitos do bilinguismo 
no cérebro de crianças e idosos estão relacionados a uma reconfiguração dos 
sistemas atencionais, sugerindo que seja uma fonte de neuroplasticidade, o 
que traz, consequentemente, mudanças nas funções executivas, encontradas 
em pesquisas realizadas recentemente.

No ano de 2022, foi redigido o projeto repaginado. Um novo cronograma de 
atividades integradas entre as áreas de Educação e Assistência foi elaborado, 
objetivando que a atuação multiprofissional enriquecesse o serviço ofertado: 
Oficinas Master Class 50+ — Inglês e estímulo cognitivo para idosos —, no qual 
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a área de Educação, com a instrutora de idiomas, trabalha com o método co-
municativo utilizado pela instituição. São feitas propostas e abordagens que 
priorizam o foco no sentido, ou seja, no significado, na interação entre os fa-
lantes, em suas intenções e funções linguísticas, fomentando o aprendizado 
da língua de forma orgânica, natural, o que possibilita ao idoso trazer situa-
ções e histórias de sua realidade, cotidiano, rotinas, preferências, situações. O 
ensino de gramática fica em segundo plano. Tal metodologia colabora para as 
memórias de associação e para a valorização/protagonismo da pessoa idosa, 
preconizados em nossos projetos sociais, fortalecendo, assim, mais um espaço 
de fala e escuta. 

Na área de Assistência, são propostas semanalmente (acompanhando a 
matéria lecionada no decorrer das oficinas) atividades lúdicas e de ativação 
da memória, utilizando a língua inglesa como ferramenta. Os idosos relatam 
seus aprendizados nas aulas em inglês, e os testes são atividades habituais 
para memória, como o exercício com as cores em inglês para ser respondido 
em português e vice-versa; também são propostos desafios e jogos em língua 
estrangeira. Foram formadas duas turmas, de 15 alunos cada, com os critérios 
de elegibilidade de renda até três salários-mínimos para ingresso, objetivando 
viabilizar acesso de idosos que não poderiam custear uma mensalidade. 

Podemos afirmar que o aprendizado de novas línguas ativa neurônios e exer-
cita a memória, tornando a pessoa capaz de processar as informações. Nesse 
processo, o cérebro é extremamente beneficiado, pois os exercícios fazem com 
que ele relacione as linguagens e aumente as regiões por onde circulam as cé-
lulas nervosas, o que especificamente faz com que a memória seja exercitada. 
Além disso, os participantes relatam uma maior autonomia nas atividades em 
que antes precisavam de apoio ou dependiam de seus familiares, como mexer 
em televisão Smart, ler aplicativos de celular, compreender gírias e expressões 
idiomáticas inseridas no nosso dia a dia.

A ativação da parte motora por meio de exercícios de fala/escrita que as 
aulas proporcionam também é um diferencial a ser relatado, além dos efeitos 
positivos na retenção cognitiva diária. Há estudos que apontam que o apren-
dizado de algo novo é uma das maneiras mais eficazes de exercitar o cérebro; 
e tal prática sistemática pode retardar o desenvolvimento de demências em 
pessoas com predisposição a elas.

O bilinguismo pode ser estudado e trabalhado em diferentes perspectivas, 
como a linguística, a cognitiva e a sociolinguística, estando todas presentes 
no processo de utilização de duas línguas aprendidas em situações cotidianas 
pelo uso em situações diversas e conforme finalidades específicas, segundo o 
linguista e pesquisador François Grosjean (2017). O indivíduo ser bilíngue não 
depende de seu grau de escolaridade ou de suas habilidades no idioma em si, 
mas sim muito mais de como o aplica e como usufrui dele em suas rotinas e 
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vivências. Além disso, o contato com outras culturas promove enriquecimento 
cultural e humano.

Metodologia
A Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994), em seu capítulo I, artigo 1.º, 

afirma como objetivo assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 
sociedade. Do capítulo II, seção I, destaca-se o artigo 3.º, nos incisos I e IV, em 
que se explicita que família, sociedade e estado têm o dever de assegurar ao 
idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua participação na comuni-
dade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; o idoso deve 
ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas 
através dessa política. 

Primeiramente, foi realizada criteriosa avaliação das realizações anteriores, 
a fim de analisar, dentre as atividades ofertadas, quais foram as mais bem 
aceitas e bem aproveitadas. Com base nessa avaliação, foram definidos um 
novo cronograma, referências de estudo, elaboração de materiais didáticos, 
planejamento das atividades lúdicas e propostas concomitantes de estímulo 
cognitivo. 

Posteriormente, foi realizada avaliação, por meio de uma entrevista com os 
idosos, com escuta especializada, reavaliando-se também o período de ações 
virtuais do processo de inclusão digital, objetivando a construção participativa 
com o grupo do projeto, a partir dos registros, sob a ótica das pessoas idosas. 
Registraram-se apontamentos sobre melhor desempenho na fala, memoriza-
ção, maior autonomia, além da redução do sentimento de angústia causado pe-
los momentos em que os idosos se sentiam à margem, solitários ou incapazes 
por não dominarem tais ferramentas e conhecimentos.

O projeto promoveu, além do aprendizado do inglês com metodologias lúdi-
cas e criativas, o estímulo cognitivo, feito por meio de atividades oferecidas 
dentro das aulas, como jogos, bingo, atividades musicais, esquetes teatrais 
simples em inglês, leitura e conversação. Ademais, foram realizados durante 
o projeto: 

 
Aulas de inglês com material didático desenvolvido pela área de Educa-•	
ção (pela instrutora responsável em parceria com a analista de projetos 
sociais da área de Assistência), em encontros semanais de 2h de duração 
para cada uma das duas turmas (de 15 alunos cada), com atividades pro-
postas para serem resolvidas em casa (desenvolvendo senso de respon-
sabilidade e compromisso com a atividade, sem infantilizar o idoso), e 
possibilidades de trocas e esclarecimentos de dúvidas por aplicativo de 
mensagens;
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Jogos cooperativos, com aprendizado sobre cultura de países que têm o •	
inglês como língua materna, nos quais os idosos participam da pesquisa 
posteriormente em casa, para elucidar e enriquecer o debate proposto;
Treino da escrita em inglês e português, a fim de incentivar a escrita ma-•	
nual — que também é um poderoso estímulo para a parte motora — como, 
por exemplo, escrever palavras em inglês com a mão não dominante;
Ampliação de ofertas de atividades para o público idoso, potencializando •	
a cooperação e parceria entre áreas programáticas de Educação e As-
sistência, tendo em vista a escassez de atividades educacionais desse 
porte para a faixa etária e a renda da clientela participante; 
Aplicação de questionários semiabertos de avaliação das atividades pe-•	
los idosos, bem como sobre seus avanços e mudanças sentidas durante 
o processo nas funções mentais, comunicação, sociabilidade, que serão 
comparados na entrevista de avaliação final junto à avaliação cognitiva, 
com escuta dos idosos;
Vídeos com registros dos depoimentos durante o processo;•	
Elaboração de trabalho final pelos idosos, escolhido de maneira democráti-•	
ca pelas turmas. Em 2019, foi realizada apresentação de esquete teatral 
em inglês, construída pelo grupo com acompanhamento da instrutora de 
idiomas. O evento aconteceu no teatro da unidade, tendo sido apresen-
tado a todos os convidados no encerramento das atividades.

 Por último, vale destacar que, de maio a dezembro de 2022, acontece-
ram encontros com uma hora e meia de duração, às quartas e sextas-feiras 
(alternando-se as turmas), além de atividades focais de ativação de memória e 
estímulo cognitivo, em modo híbrido, todas as quartas-feiras, com duas horas 
de duração, abertos às duas turmas.

A ludicidade contida nas atividades propostas nas aulas da língua inglesa 
tem como principal função a estimulação da cognição nessa faixa etária. As-
sim, é possível que dentro da sala de aula haja estímulos que contribuam com 
o processo de neuroplasticidade — a capacidade que o encéfalo possui de 
reorganização e adaptação a novos estímulos. A proposta se mostra uma ferra-
menta crucial no processo de ensino e aprendizagem, pois, através dela, novos 
conhecimentos são apreendidos e armazenados pelo hipocampo. 

A neuroplasticidade é um assunto abordado com maior frequência nas 
temáticas da infância, porém o que poucos sabem é que o cérebro nunca deixa 
de ser plástico. A partir daí, surge a importância de oferecer exercícios lúdicos 
também ao público 50+. Dessa maneira, a oferta de um curso de língua inglesa 
para essa faixa etária se mostra de suma importância no processo de estimula-
ção dessa propriedade do cérebro, além da ampliação de um arcabouço social 
e cultural por parte dos alunos do curso. 
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Resultados
Durante a realização do projeto, foi observado que a oferta de vagas pôde 

dar oportunidade de acesso à educação, especificamente de língua estrangeira, 
para os idosos de baixa renda, em um processo de fomentação do bilinguismo 
visando ter a educação como direito humano fundamental, sob uma perspec-
tiva emancipatória. 

A estimulação da memória, usando diferentes recursos inovadores, tornou-se 
um facilitador do aprendizado da língua estrangeira, além de incentivar a auto-
nomia, a independência e as funções motoras nos alunos idosos, com o conteúdo 
programático da disciplina, como fala, escrita e leitura em um novo idioma. Esses 
são fatores que corroboram com o processo de protagonismo e empoderamento 
da pessoa idosa, colocando-a em posição de cidadã de direitos.

O projeto teve como clientela preferencial os usuários inscritos no Programa 
de Comprometimento e Gratuidade Sesc RJ, na unidade Sesc Duque de Caxias, 
que tenham o programa Assistência como vocação. 

Os professores participantes do projeto foram convidados a pensar meto-
dologias de ensino adaptadas às necessidades e demandas apresentadas em 
construção coletiva com o grupo, visando respeitar as peculiaridades da pessoa 
idosa, estimulando a sociabilidade e autoestima, com a proposta de dinâmicas 
lúdicas em sala de aula.

Conclusão
Sob a ótica da educação e do acesso a direitos, como emancipação humana 

e empoderamento de um grupo, a ampliação de oferta de atividades para o 
público idoso no município de Duque de Caxias, localizado na Baixada Flumi-
nense (RJ), que enfrenta escassez de atividades educacionais e de projetos com 
esse direcionamento, de maneira gratuita para essa faixa etária e renda, foi 
muito importante.

A parceria e sinergia entre áreas programáticas SESC RJ, dentro da Unidade, 
envida esforços para a entrega de atividades, estudos, pesquisas e análise 
qualitativa.

Na perspectiva interdisciplinar, concluímos que é papel do profissional de 
serviço social atuar no acompanhamento, na aplicação de anamnese, na rea-
lização de entrevistas individuais, no trabalho com grupos, na tabulação de 
dados qualitativos, na avaliação, na construção coletiva/participativa. 

Na perspectiva e na análise da inserção do assistente social na área de 
Educação, compreendendo o direito à educação como política social que tem 
compromisso com a garantia de direitos sociais, fundamentamos e compreen-
demos o Projeto Master Class 50+ como um acesso à educação, sendo o idoso 
sujeito, protagonista de sua própria história, participando ativamente de todas 
as etapas, tendo ciência dos porquês de cada proposta, de como elas atuarão 
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em seus aprendizados, de como estes vão estimular sua memória, por meio de 
palestras e rodas de conversa, tornando-os, desse modo, potenciais multiplica-
dores das informações e conhecimentos absorvidos.

Para finalizar, fundamentamos o parágrafo acima, citando um dos princípios 
fundamentais de nosso código de ética profissional do Assistente Social, em 
seu 5.º princípio, que rege o “posicionamento em favor da equidade e justiça 
social que assegure universalidade e acesso aos bens e serviços relativos aos 
programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática”. E ainda, na 
Política Nacional do Idoso, capítulo I, artigo 3.º, seção II, inciso II destacando 
a “participação do idoso, através de suas organizações representativas, na for-
mulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e proje-
tos a serem desenvolvidos”.
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Referências:
BIALYSTOK, E. et al. Using the DRM paradigm to assess language processing in mono-
linguals and bilinguals. Memory & Cognition, p. 1-14, 2020. DOI: 10.3758/s13421-020-
01016-6.

BRASIL, Ministério da Previdência e Assistência Social.  Lei N. 8.842. Política Nacional 
do Idoso. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso 
e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Previdência e Assistência Social, 
1994.

GROSJEAN, F. Bilinguismo Individual. Tradução de Heloísa Augusta Brito de Mello e 
Dilys Karen Rees. Revista UFG, v. 10, n. 5, p. 163-176, 2017.



220 221

A Educação como direito:  
do Ensino Médio ao Ensino Superior

O presente trabalho apresenta uma ação desenvolvida por estudantes do 
curso de Pedagogia da UFRJ, no âmbito da disciplina de Prática de Ensino 
das Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio (modalidade Normal), durante 
o primeiro semestre de 2022. O objetivo da ação foi favorecer processos de 
pertencimento e inclusão do jovem no espaço universitário.

Após a sistematização e a organização de uma pesquisa sobre os sentidos e 
significados atribuídos ao Ensino Superior pelos estudantes do curso de Ensino 
Médio – Magistério, chegamos à seguinte problemática: como revelar o espaço 
universitário mais acessível aos jovens?

 Debatemos em classe o quanto o fortalecimento das possibilidades de in-
gressarem em universidades públicas passa por processos de informação e 
rompimento com formas de pensar que limitam suas trajetórias educacionais.

A pesquisa com cerca de 80 jovens — majoritariamente de classes popu-
lares, negros, residentes na Baixada Fluminense — apontou para necessidade 
de organizarmos uma recepção aos alunos na universidade. Ponderamos que 
um ato concreto seria mais forte que nossa divulgação científica. Escolhemos 
uma escola de São João do Meriti que conseguiu a condução para os alunos se 
deslocarem até o Campus Praia Vermelha e planejamos três oficinas: 1) Iden-
tidade/Profissão/Docência; 2) (Ser)Docente — Múltiplas facetas da Pedagogia 
e 3) Firmar a profissão docente a partir das trajetórias escolares. As oficinas 
foram alinhadas à temática de ampliação dos conhecimentos que os jovens 
possuem sobre a continuação de seus estudos e às questões que envolvem a 
profissão docente, e foram dinamizadas a partir do diálogo, para que pudésse-
mos realmente ouvir o que tinham a nos dizer e apresentar as suas dúvidas.

As oficinas organizadas para esse público contaram com depoimentos de 
uma estudante de Pedagogia que havia estudado na escola que recebemos e 
se igualava, nas condições de vida, a muitos dos que estavam ali. Reforçamos 
as informações sobre o ingresso na universidade e, mais que isso, mostramos o 
acesso ao ensino superior como um direito a ser exercido. 

O momento contou com lanche coletivo, visita à biblioteca de obras raras 
do Campus Praia Vermelha da UFRJ, e foi um espaço de troca e construção de 
novas possibilidades.

Rejane Maria de Almeida Amorim
Faculdade de Educação — UFRJ
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Reforçamos que essa visita foi planejada num período de retomada do ensi-
no presencial, e os 50 jovens selecionados para participar eram formandos que 
ficaram dois anos estudando remotamente sem conseguirem realizar os seus 
estágios nas escolas. Ponderamos que essa visita foi uma força para que seu 
tempo formativo fosse além do conteúdo e do vir a ser professor, tendo servido 
para alimentar seus anseios de continuidade dos estudos. Esse foi o nosso 
maior foco. A escola, na nossa concepção, deve se preocupar com a formação 
geral do jovem e promover momentos interativos que propiciem a ampliação 
do seu universo.

Os “jovens, enquanto sujeitos sociais, constroem um determinado modo 
de ser jovem, baseados em seu cotidiano” (DAYRELL, 2003, p. 41), e são com-
preendidos no nosso estudo a partir do que nos apresentam, sem determinis-
mos, limitações, preconceitos ou formas do senso comum de conceituá-los. A 
juventude heterogênea e complexa é vista aqui como uma condição de vida, 
que se estrutura a partir do que é possível em seu espaço e tempo. “Cabe 
questionar em que medida a escola ‘faz’ a juventude, privilegiando a reflexão 
sobre as tensões e ambiguidades vivenciadas pelo jovem, ao se constituir 
como aluno num cotidiano escolar” (DAYRELL, 2007, p. 1107). Cotidiano que 
nem sempre compreende a juventude e não oferece experiências que fazem 
sentido em sua vida.

Como resultado dessa ação, construímos um percurso formativo que nos 
encaminhou para duas importantes eixos: 1) A condição de vida limita e, ao 
mesmo tempo, pode impulsionar minha trajetória educacional; 2) Eu senti que 
eu posso. 

A primeira categoria é contraditória e se constrói a partir de relatos dos 
jovens durante as oficinas, que davam conta de uma vivência familiar que, em-
bora limite suas investidas em continuar os estudos, impulsiona-os, na medida 
em que seus familiares depositam neles os seus próprios sonhos e os incen-
tivam a continuar, mesmo em condições nem sempre favoráveis. Muitos dos 
jovens já chegaram bem mais longe que seus pais e irmãos e são vistos pela 
família como os estudiosos da casa.

O eixo “Eu senti que posso...” vem das falas da avaliação do encontro, em 
que os jovens colocam o quanto a universidade lhes pareceu mais próxima e 
acessível e que, sim, sentiram que podem chegar lá.

A possibilidade de encontro, diálogo e convite a um ambiente universitário 
ampliou as possibilidades de continuidade dos estudos desses jovens, além de 
favorecer um reconhecimento da importância do espaço ocupado pelos estu-
dantes de Pedagogia, que exercem o seu direito ao ensino gratuito e de quali-
dade e desejam que esse espaço possa ser estendido a todos.
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Elaboração da Proposta Pedagógica da EJA:   
um processo coletivo

Rosa Helena do Nascimento
Departamento Nacional — Sesc

Ana Lucélia Silva Dias 
Departamento Nacional — Sesc

Este texto trata de uma comunicação sobre o processo de elaboração e 
organização colaborativa e cúmplice da proposta pedagógica da Educação de 
Jovens e Adultos do Sesc como um documento dinâmico, vivo e reflexivo, que 
necessita apoiar diferentes ofertas e atender às singularidades de sujeitos jo-
vens, adultos e idosos que participam da Educação do Sesc. 

A intenção foi a de ampliar e diversificar a oferta para a EJA de modo 
harmônico com os arranjos de vida dos estudantes trabalhadores, veiculando 
conteúdos relevantes para pessoas cujas vidas estejam preenchidas por múlti-
plas exigências. Ademais, para atender a outras peculiaridades, o projeto pre-
cisou integrar estratégias intersetoriais, formação geral, preparação para o tra-
balho, criação de oportunidade de geração de renda, inclusão digital, formação 
de professores, entre outras medidas. Desse modo, a proposta pedagógica da 
EJA do Sesc intenciona ser um ponto de partida para reflexões, diálogo e es-
crita para os projetos pedagógicos locais, em unidades distribuídas pelo Brasil, 
país múltiplo, de identidades culturais plurais, que devem ser consideradas.  

A elaboração de uma proposta pedagógica no Programa Educação do Sesc, 
em seu Departamento Nacional, com seus múltiplos sentidos e conceitos, ne-
cessita convergir de maneira significativa para discussões e ações pedagógi-
cas, no âmbito da gestão educativa regional e local. Quando se direciona à 
educação de jovens e adultos, no entanto, o desafio se potencializa, por ser 
uma modalidade com reconhecimento recente na educação básica e de pouco 
prestígio e consideração nos estudos e no contexto da academia. É uma mo-
dalidade que não é definida pelo recorte etário ou geracional, mas pela ex-
clusão socioeconômica, cultural e educacional da população que constitui o 
público participante (DI PIERRO, 2014). Dessa maneira, na organização de uma 
proposta pedagógica para a EJA, recomenda-se a consideração dos contextos 
dos educandos, ponderando os processos excludentes que sofrem e a ausência 
de horizonte para a mudança social, que influem nas dificuldades enfrentadas 
para se inserirem em processos de escolarização. 
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Sendo o Sesc uma instituição social que oferece diferentes programas (Edu-
cação, Cultura, Lazer, Saúde e Assistência) e está presente em todo o Brasil, 
vislumbram-se oportunidades e desafios para a realização deste documento. 

O desafio, portanto, foi buscar uma unidade para construir a identidade pe-
dagógica da EJA no Sesc, em função da diversidade de demanda educativa 
existente para a modalidade, com a participação efetiva de todos os atores do 
projeto educacional. A oportunidade é de, na rede de escolas do Sesc, conjugar-
-se a potência de oferta para educação integral com ações de outros programas 
da instituição e dos territórios onde as unidades estão presentes.

A Educação de Jovens e Adultos no Sesc, atualmente, tem diferentes forma-
tos de oferta. É ampla — da alfabetização ao ensino médio — e diversificada — 
integrada aos outros programas o Sesc, à qualificação profissional e a distân-
cia.  Tem como característica estar concentrada nas regiões Norte e Nordeste, 
em estruturas próprias para a educação de jovens, adultos e idosos, em salas 
descentralizadas, tendo como polo uma unidade do Sesc. Está presente em 21 
estados da federação, em 136 unidades, e totaliza 9.267 estudantes. 

O conhecimento compartilhado enfatiza a natureza social e interativa da 
criação, codificação e compartilhamento de saberes. Ele é resultado da inter-
pretação e do consenso que acontece em uma aprendizagem social, reflexiva 
e interativa (SATRÚTEGUI, 2014). Representa algo maior do que a soma das 
partes. Dessa forma, no percurso metodológico de construção dessa proposta, 
contamos com ações em espaços, momentos e atores distintos. 

Foram realizadas atividades de pesquisa nos municípios onde se localiza-
vam as escolas, para compreensão da possibilidade de oferta e necessidade de 
demanda. 

Os encontros presenciais e virtuais tiveram uma periodicidade e fizeram 
parte da formação continuada dos profissionais da educação, que implemen-
taram as discussões para o redirecionamento da EJA no Sesc e  a criação dos 
eixos estruturantes para o trabalho com a modalidade. Ampliando os espaços 
e tempos de estudo, suportes virtuais de armazenamento e troca dos insumos 
foram organizados. A assessoria externa de estudiosos e pesquisadosres da EJA 
enriqueceu nossos debates, organizou o escopo dos conteúdos das discussões 
e da escrita feita pelos professores e gestores, dando suas contribuições para 
o documento.

A trajetória de implementação de experiência contemplou a referência dos 
eixos estruturantes no plano diário e realização do trabalho pedagógico nos cen-
tros educacionais, em projeção desde o início do redirecionamento da proposta. 

A organização do currículo teve o protagonismo dos professores das dife-
rentes áreas e o documento foi divulgado por meio de um ciclo de palestras 
que contou com especialistas das diferentes áreas e a mediação dos profes-
sores das unidades escolares, a fim de mostrar as ideias em processo e fazer 
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uma conversa com professores sobre como a teoria se conjugava à prática ou 
nela contituía sentido.

Os desafios foram muitos, e tivemos a intenção de manter o sentido e sig-
nificado do conteúdo para os profissionais, os quais, conhecendo o trabalho na 
prática, ajudaram a concentrar as intencionalidades das aprendizagens com 
foco no desenvolvimento de cada estudante. Os profissionais demonstraram 
reconhecer e considerar as múltiplas dimensões que se complementam e ar-
ticulam, compondo a formação humana em toda a sua integralidade, diretriz 
primeira da Educação no Sesc (SESC, 2019). 

A proposta pedagógica em questão objetiva ser uma referência institucional 
para todos os segmentos da EJA (da alfabetização ao ensino médio), apresentan-
do eixos estruturantes do trabalho, possibilidades de metodologias, formatos 
de ofertas curriculares e experiências educativas que orientam o compromisso 
assumido pelos educadores da modalidade no caminho coletivo de sua cons-
trução. Considera as diversas identidades que caracterizam o Brasil e o Sesc, 
no entendimento de que cabe às escolas a complexidade do desenvolvimento 
do potencial de cada sujeito, na perspectiva individual e coletiva, de forma 
contextualizada, voltada ao aprofundamento e à construção das pluralidades e 
singularidades dos seus territórios (SACRISTÁN, 2002).
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Alunos surdos na educação básica:   
em busca da motivação escolar

Vanessa de Andrade Esteves Figueiredo
SEEDUC/RJ

Introdução
Este estudo foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (In-

clusão Escolar de alunos com necessidades educacionais especiais), por meio da 
Fundação Cecierj.

Como tema principal deste trabalho, apresentamos a questão da acomoda-
ção dos alunos surdos nas escolas e buscamos entender por qual motivo isso 
acontece. O interesse surgiu pela observação de dois alunos surdos que, apesar 
de estarem em turmas e segmentos diferentes, possuem o mesmo desinteresse 
e desmotivação. Desejamos explorar essa questão buscando entender a causa 
disso. Seria uma desmotivação familiar, escolar ou ambas?

Os dois alunos são de uma escola estadual localizada no centro do municí-
pio de Cachoeiras de Macacu (interior do estado do Rio de Janeiro): um, do 6.º 
ano do ensino fundamental; o outro, do 3.º ano do ensino médio. 

Para tentar compreender o que acontece, foram formuladas algumas per-
guntas a serem feitas a eles e outras, aos professores. O objetivo desse ques-
tionário era encontrar a razão da desmotivação dos alunos e tentar buscar 
alternativas para que o problema fosse solucionado, pois o objetivo da escola, 
além de promover o aprendizado, é também inserir esses adolescentes social-
mente por meio da equidade. Com essa ferramenta de pesquisa, poderemos 
comparar e entender as duas faces do problema e, a partir daí, sugerir possíveis 
mudanças de abordagens e/ou comportamentos para que a inclusão desses 
alunos na escola seja, de fato, efetivada. 

Faz-se necessário oferecer a esses jovens o que lhes é garantido por lei e, 
muitas vezes, não lhes é ofertado. Além dos direitos que eles possuem dentro 
das escolas durante a sua vida escolar, existem também os que são oferecidos 
após o seu término. De acordo com a Lei Nº 9394/96 (LDB), não só o currículo 
escolar deve ser adaptado para atendê-los, mas também métodos, abordagem, 
avaliações; e a reflexão vai além disso, pois é direito do aluno ser inserido 
também socialmente e preparado para o mundo profissional, de acordo com 
suas capacidades e aptidões. Ter esses alunos na escola não significa que eles 
estejam devidamente incluídos no ambiente escolar nem tampouco que a es-
cola seja inclusiva. Muitas vezes, o que observamos são escolas que cumprem 
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somente o protocolo de matriculá-los, mas não dão nenhum suporte para que 
possam efetivar seus estudos na escola. 

Metodologia 
Para a realização deste trabalho, foram realizadas pesquisas e uma entre-

vista com os dois alunos citados e seus professores. Por uma questão ética, as 
identidades serão preservadas, sendo usadas somente as informações forneci-
das com o intuito de embasar a presente pesquisa. 

As perguntas tinham como objetivo conhecer a opinião e os anseios dos 
alunos e dos professores em relação à vida escolar e à preparação para a vida 
profissional, visto que um dos pesquisados era concluinte do ensino médio. 
Havia também questões relacionadas ao suporte extraclasse e à dificuldade de 
interação e compreensão de conteúdos. 

Resultados e discussão
A pesquisa foi realizada com os alunos, com a ajuda de intérpretes, no dia 21 

de novembro de 2019. Os resultados serão apresentados separadamente.
O aluno do 6.º ano afirmou que compreendia alguns conteúdos, não todos, 

e que não percebia muito a necessidade deles para a vida. Quando a pergunta 
foi em relação à profissão que ele pretendia ter, a resposta foi que ele desejava 
ser Youtuber e Gamer. Em relação ao apoio familiar, ele disse que a mãe o ajuda 
muito, e o pai somente o ajuda com dinheiro; não é presente em sua vida.

Já o aluno do 3.º ano declarou que compreende a maioria dos conteúdos 
devido à ajuda da intérprete, pois a necessidade da língua portuguesa para a 
interpretação dificulta o entendimento, visto que não é a sua primeira língua. 
Mencionou que todos os conteúdos são importantes para a vida profissional e 
pessoal. Em relação à profissão, afirmou que desejava ser mecânico ou profis-
sional de educação física. Ele compreendia que estudar era tudo para ele e que, 
por meio dos estudos, se tornaria um ser social. Salientou que se sentia ótimo 
no ambiente escolar e que nunca houve discriminação em relação a ele por ser 
surdo, e que possuía apoio da família, amigos e principalmente da intérprete. 
Lamentou não a ter por perto em oportunidades futuras. 

Os questionários realizados com os professores obtiveram resultados bem 
similares uns dos outros. Os professores disseram, em relação à interação com 
os alunos, que não há problemas, tendo em vista a ajuda incansável do in-
térprete, mas que, sem ele, não haveria comunicação, visto que nenhum dos 
professores sabe Libras. Em relação aos conteúdos, os professores citaram que 
não havia problemas na explanação, devido ao suporte do intérprete, mas que 
se preocupavam se, de fato, os alunos conseguiam assimilá-los. Quanto aos 
suportes extraclasse oferecidos pela escola, os professores afirmaram que não 
havia nenhum que os auxiliasse, e que os alunos ficavam chateados quando os 



228 229

professores desejavam passar algum filme sem legenda. Todos os professores 
pesquisados não consideravam a escola inclusiva, pois não havia adaptação 
curricular e nem recursos para o trabalho. 

Conclusão 
Com base na pesquisa realizada, foi possível observar que os alunos se sen-

tiam bem no ambiente escolar e que não havia diferenciação deles em relação 
aos demais, mas ainda havia uma grande dificuldade em relação à aprendiza-
gem, principalmente devido à falta de capacitação dos profissionais que não 
possuem nenhum tipo de apoio para estarem aptos a lidar com os alunos com 
necessidades educacionais especiais, seja surdez ou qualquer outra. 

De acordo com Pinto-Silva (2013), “a inserção de um aluno surdo em um 
mundo oralizado não é simples; requer esforço e conhecimento maior por 
parte dos responsáveis pelo ensino, o que muitas vezes não é acompanhado 
por uma estrutura de acordo.”

A falta de motivação dos alunos adveio da não compreensão dos conteúdos, 
visto que não existiam problemas de relacionamento interpessoal nem dis-
criminatório dentro do ambiente escolar. Podemos também salientar que, se 
houvesse profissionais capacitados e recursos que pudessem auxiliar os alunos 
na assimilação dos conteúdos e na adaptação, haveria um interesse maior e 
uma facilitação na aprendizagem, que é o objetivo maior. 

Se na escola houvesse uma sala de recursos com um profissional formado 
em Libras, essa seria uma forma de auxiliar os alunos em atividades extraclasse, 
no contraturno, o que auxiliaria a assimilação dos conteúdos aprendidos em 
aula, de forma diferente, favorecendo recursos visuais e táteis, por exemplo, 
para estimular outros sentidos que os alunos possuem. Outra sugestão seria 
um trabalho entre professor-intérprete-profissional especializado para ser rea-
lizado em sala de aula, com o intuito de auxiliar o trabalho do intérprete na 
hora de traduzir os conteúdos ensinados da língua portuguesa para Libras. 

Outro ponto importante a ser salientado é a questão da avaliação diferen-
ciada dos alunos com necessidades especiais. Pelos princípios da equidade, 
buscamos avaliar os alunos de acordo com suas capacidades, valorizando o 
que possuem de facilidades para efetivarem a aprendizagem e, sobretudo, es-
tarem inseridos socialmente.  De acordo com Luckesi (2000, p.1): “O que dese-
jamos é uma melhor qualidade de vida. [...] compreendo e exponho a avaliação 
da aprendizagem como um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar 
cada educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do 
seu melhor modo de ser na vida”.
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Educação de Jovens e Adultos:  
Mulheres do ler e do escrever contando outras 
histórias na Educação Básica

Veronica Cunha 
UFRRJ

Roberta Renoir Fumero
FAETEC

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche (2010) alerta-nos quanto 
aos males que a sonegação de histórias pode causar. Uma história contada 
apenas pelo ponto de vista de uma parte da população cria estereótipos, 
mostra cenários incompletos, rouba memórias. Contudo, podemos resgatar as 
histórias que importam. Muitas histórias são importantes. Sendo assim, a partir 
da apresentação de um trabalho no Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as 
negros/as – COPENE, lançamo-nos ao seguinte desafio: pensar sobre o que 
acontece quando as alunas se percebem como autoras na formação de leitura 
literária. Ousamos reunir mulheres de outras centralidades, como nos ensina 
Conceição Evaristo (2009), propondo um diálogo sobre as nossas existências. 

A escola é um universo em que os/as seus/suas trabalhadores/as precisam 
resgatar a formação humana e, ainda, desenvolver conhecimentos e habili-
dades adquiridos no processo educacional, a fim de atender às necessidades do 
processo de racionalização do sistema produtivo (SANTOS, 2012). Como desen-
volver, entretanto, um trabalho nessa perspectiva, se os mesmos trabalhadores 
e trabalhadoras são invisibilizados? Dessa maneira, o coletivo Mulheres do Ler 
nasce como uma turma de alfabetização de trabalhadoras e reconfigura-se em 
um Coletivo de Mulheres que, dentro da cidade de Queimados, localizado na 
Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, agrega todas as pessoas que estão en-
gajadas e dispostas a transgredir (HOOKS, 2018).

A região onde o projeto se inicia, tão marcada pelas múltiplas exclusões que 
a desigualdade social promove, clama por um projeto de Educação de Jovens e 
Adultos que considere o trabalho como realidade concreta da vida das pessoas, 
dos sujeitos que produzem sua existência com base em relações contraditórias 
e desiguais. As realidades desses sujeitos não podem ser dadas como imutáveis 
(SALES; PAIVA, 2014). Urge o desenvolvimento de uma proposta que não aliene 
o direito dessas pessoas de se reconhecerem e se realizarem plenamente como 
seres humanos. É uma caminhada em busca de uma reparação histórica, na 
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qual mulheres pretas possam se ver como capazes de produzir literatura, arte e 
conhecimento. A escritora e multiartista Elisa Lucinda nos diz que as lágrimas 
derramadas podem virar palavras escritas (LUCINDA, 2019). Seguimos acre-
ditando que somos mais que histórias de vozes guardadas. 

Do ponto de vista teórico, autoras/es como Conceição Evaristo (2009), bell 
hooks (2018, 2021) e Paulo Freire (1996), apoiam a construção deste estudo, 
porque nos convocam a discutir a leitura e a escrita numa perspectiva contra-
-hegemônica e nos ajudam a pensar sobre o movimento construído ao sermos 
colocados frente às leituras literárias dos nossos. Vemos os subalternizados se 
deslocarem, ou seja, saírem do lugar que anteriormente foi pensado para eles. 
É preciso criar um mundo para não sucumbirmos ao mundo que criaram para 
nós, já nos alertou Carolina Maria de Jesus (2018). E é nessa perspectiva que 
tomamos o conceito de “escrevivência” para pensarmos o trabalho de publica-
ção dos livros Mulheres I, II e III, Considerando a “escrevivência” como método, 
isto é, como maneira de ler, de se ler e de se inscrever no mundo com os seus, 
essa metodologia promove a escrita do nós. É um chamamento para que todas 
e todos tenham as suas “escritas-vida” marcadas na sociedade e com elas pos-
sam reescrever suas histórias. Ela conclama outros e outras ao protagonismo, 
o que Freire (1996) já chamou de pronunciamento, e hooks (2018) chama de 
transgressão.

Duarte (2018) quando fala de “escrevivência”, que é o caminho das reflexões 
propostas na pesquisa e do recorte deste artigo, diz que, diante das histórias 
que incomodam, a “escrevivência” quer justamente provocar a fala, provocar 
essa escrita e provocar a denúncia. A pesquisa envolvendo a autoria literária 
negrofeminina subverte a ordem e reposiciona as protagonistas. 

A presente experiência se estrutura a partir de uma abordagem qualita-
tiva, pois se entende que, ao buscar percepções e sentidos na relação mu-
lheres/literatura/empoderamento, o trabalho se aprofunda, fazendo aparecer 
as percepções dos informantes que não estariam evidentes em estudos mera-
mente quantitativos. Nesse sentido, acreditamos também que a investigação 
aqui proposta se aproxima da pesquisa-ação, como caminho metodológico, por 
entender que somente com uma interação próxima, dialogal e que evoque a 
confiança desses sujeitos, será possível perceber as leituras de mundo produzi-
das por eles a partir do contato com os textos literários. O que não quer dizer 
que foi possível com a pesquisa abarcar ou apreender a totalidade de todas 
as coisas, de todos os fenômenos reais envolvidos neste objeto de estudo; no 
desenvolvimento do estudo, no entanto, será perseguido o movimento de ir e 
vir na análise dos fatos estudados, onde “o todo se cria a si mesmo na interação 
das partes” (KOSIK, 1976, p. 42).

Partindo das considerações acima, este trabalho se desenvolveu em três 
etapas: análise dos trabalhos desenvolvidos pelas autoras que compõem os 
três volumes da série Mulheres do Ler, seleção das autoras que participaram 
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das três edições e observação-participante no grupo de WhatsApp do coletivo, 
a partir da pergunta: mudou alguma coisa na sua vida a partir da publicação 
dos seus textos na série Mulheres do Ler? O primeiro resultado que audaciosa-
mente decidimos elencar é a coragem dessas mulheres ao se organizarem em 
um coletivo virtual em meio a uma pandemia e não sucumbirem ao medo 
(HOOKS, 2021). 

A saída do lugar de subalternidade da mulher preta, que foi colocada como 
periférica, nos convoca e fotografa a proposta deste trabalho. Quando ela se 
inscreve no mundo e se autodenomina autora, sua escrita faz sentido na vida 
das pessoas, é inaugural. É a representação de um grupo de mulheres que 
entrou pela primeira vez no Centro de Convenções do Riocentro (por ocasião 
da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro) e no Teatro Municipal (na 
celebração dos 50 anos de carreira da icônica Alcione), mesmo equipamento 
cultural que abrigou a foto histórica de escritoras negras. E as Mulheres do Ler 
estavam lá!

Percebemos que as Carolinas se redesenham nesse coletivo. Carolina Maria 
de Jesus (2018) disse um dia que não gostava do mundo como ele era e que iria 
transformá-lo. Fazemos eco a esse grito-escrita e percebemos que há muitas 
Carolinas no que tange à inquietação e não imobilismo frente às dificuldades 
postas pelas injustiças sociais a que são submetidas essas mulheres todos os 
dias em busca da sobrevivência. Faz-se necessário que educadores e educa-
doras se comprometam com um ato de ler e escrever na escola vinculado a 
uma forma de se inscrever no mundo, de se emocionar com a leitura, com o 
conhecimento dos próprios sujeitos e com a reconstrução de um novo mundo 
possível e necessário. O grupo está com outras atividades vinculadas à divul-
gação dos livros e, sendo assim, vem cumprindo a missão potencializadora de 
pensamentos críticos e práticas de transformação da sociedade. E, seguindo o 
legado freireano, marcamos o tempo ensinando e aprendendo sempre. 

O coletivo reúne atualmente cerca de 80 mulheres de municípios dos esta-
dos do Rio de Janeiro e da Bahia, contando com a contribuição de uma artista 
plástica brasileira que reside na Suíça: Eunice Malacrida. 

Donas de casa que voltaram a estudar ao longo da vida — vítimas de vio-
lência doméstica, auxiliar de serviços gerais, merendeira — tornaram-se, agora, 
autoras. Uma delas, inclusive, tornou-se professora concursada de espanhol 
na rede pública de ensino. Não sabemos se podemos chamar de resultados, 
mas as marcas da trajetória desse coletivo nos mostram que precisamos seguir 
reunindo “escrevivências” de amor e coragem, pois “há mais olhos que sono 
onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças” 
(EVARISTO, 2017).
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O presente trabalho é resultante das discussões realizadas no grupo de pes-
quisa Observatório Vozes da EJA, cadastrado no CNPq, que promove estudos 
sobre a Educação de Jovens e Adultos na relação Brasil-África. O grupo é com-
posto por docentes e discentes da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB (Redenção, CE) e a Universidade Federal do 
Piauí – UFPI, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros – CSHNB (Picos, PI).

Nesse alinho, a temática Identidade Negra na Educação de Jovens e Adultos 
se faz pertinente, uma vez que a juventude afro-brasileira, consoante os da-
dos do Censo da Educação Básica (2021), constitui a maioria de ingressantes 
e participantes ativos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Emergem, nessa 
perspectiva, o desafio e a problemática da limitada abordagem das relações 
étnico-raciais, culturais e identitárias das pessoas negras na EJA. 

Diante dessa problemática, políticas públicas direcionadas à educação esco-
lar foram sendo empregadas com o intuito de fornecer bases para o acesso ao 
ensino fundamental e médio àqueles que não participaram do processo edu-
cativo escolar na idade apropriada. Dessa forma, almeja-se analisar os docu-
mentos que contemplem a Educação de Jovens e Adultos frente à integração e 
valorização afro-brasileira. 

A temática trabalhada desenvolveu-se em uma pesquisa de cunho qualita-
tivo, uma vez que foram analisados conceitos e ideias relacionados ao tema 
proposto, enfatizando o estudo descritivo, no qual foram utilizadas fontes de 
pesquisas primárias e secundárias, apoiando-se na Lei Nº 10.639/ 2003, nas me-
tas 8, 9 e 10 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e na Resolução CNE/CP 
01/2004, que exprimem a garantia do direito à educação à população negra.

Nesse sentido, Arroyo (2005) afirma que a EJA necessita de uma reconfigura-
ção, que “virá do reconhecimento das especificidades dos ‘jovens-adultos’ com 
suas trajetórias de vida, seu protagonismo social e cultural, suas identidades 
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coletivas de classe, gênero, raça, etnia etc.” (ibidem, p. 30). Almejando essa 
reconfiguração, constitui-se a Lei 10.639/2003, regulamentada pela Resolução 
CNE/CP 01/2004. A Lei introduz nos currículos da educação básica o ensino 
da História da África e da Cultura Afro-Brasileira, tendo em vista que os alunos 
negros ou afrodescendentes não estavam acostumados a ter sua história e de 
seus ancestrais e sua cultura referenciados nos materiais didáticos. 

A inclusão do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira firma-
-se em ideais de reparação histórica para uma cultura que percorreu intensos 
processos de desvalorização e marginalização e que, ao ser vivenciada no âm-
bito escolar, gera uma ação reversa: a de identificação por parte dos alunos 
negros ou afrodescendentes, auxiliando, consequentemente, o processo de 
construção identitária da negritude presente na EJA. Aqui, apoiamo-nos no en-
tendimento de que a identidade negra é construída mediante as situações de 
conflitos sociais, históricos e culturais, alicerçada na relação com o outro, em 
uma relação dialogal de pares iguais, conforme defende Gomes (2002).

Nessa conjuntura, as metas educacionais 8, 9 e 10 estabelecidas pelo 
PNE 2014-2024 indicam um sentido comum: o de alfabetizar e conduzir o 
corpo estudantil para as demais etapas da educação básica, evoluindo para 
uma formação profissional-técnica. Contudo, em relação à meta 8, os dados 
divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP (Brasil, 2022) demostram a desigualdade existente na oferta de 
escolaridade entre negros e não negros. 

Indivíduos negros possuem 11,3 anos de estudos e os não negros, 12,4 anos. 
São cerca de 8,9 pontos percentuais de diferença para se igualar a escolari-
dade entre esses grupos sociais até o ano de 2024. Defende-se a necessidade 
de contornar essa desigualdade com base no entendimento de que o racismo 
é uma problemática estrutural e afeta a inserção escolar de todo um grupo 
social, ou seja, “para sair dessa inércia em relação à questão racial na escola, 
é preciso assumir o compromisso pedagógico e social de superar o racismo, 
entendendo-o à luz da história e da realidade social e racial do nosso país” 
(GOMES, 2002, p. 41).

Dados da Pesquisa por Amostra de Domicílios e Contínua Anual (IBGE, 2019) 
demonstram que as metas 9 e 10 estão longe de serem concluídas, pois o 
Brasil apresenta uma taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de 
6,1%, a maior parte, de pessoas de pele negra. 

Sobre as matrículas na educação de jovens, estas estão sendo oferecidas de 
modo tardio, visto que, em 2021, somente 2,2% de matrículas foram disponibi-
lizadas, restando pouco menos de três anos para se alcançar a meta de 25% de 
matrículas no ano de 2024. 

Conseguintemente, existe uma necessidade de superação dos discursos que 
realçam a desvalorização da negritude no que tange à abordagem do tema na 
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Educação de Jovens e Adultos, considerando que a parcela de estudantes “Pre-
tos e pardos representam 74,9% do EJA fundamental e 68,1% do EJA médio em 
relação à matrícula dos alunos com informação de cor/raça declarada” (Brasil, 
2021). Nesse sentido, a EJA é um mecanismo de acesso da população negra ao 
contexto educacional, caracterizando-se “[...] como uma política afirmativa de 
direitos de coletivos sociais, historicamente negados”. (ARROYO, 2005, p. 29).

Assim sendo, os objetivos propostos pela Educação de Jovens e Adultos — 
de oferecer oportunidades para um grupo que não participou ou concluiu o 
processo educativo escolar na idade apropriada — não se efetiva como pre-
visto, uma vez que a oferta de matrículas não contempla todo o público-alvo 
da modalidade.  A partir dos dados expostos, conclui-se que a EJA não possui o 
reconhecimento e a efetivação no âmbito nacional condizente com a sua sig-
nificativa importância no processo formativo e social dos estudantes, jovens e 
adultos, sobretudo quando apresentamos a população negra ou afro-brasileira 
como parte majoritária dessa modalidade de ensino, que, na conjuntura social 
brasileira, vivencia as desigualdades de modo mais excludente, inclusive do 
processo educacional. 
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Os diálogos docentes dos povos Bantu e as suas 
afroperspectivas nos ensinos de filosofias no chão 
da escola: currículo(s), práticas e aprendizagens
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Introdução
É de fundamental importância rememorar que há exatamente 19 anos, 

ocorreu a sanção da Lei Federal 10.639/03, que alterou o artigo 26-A da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), conquistando resulta-
dos reivindicados pelos Movimentos Negros. A alteração estabeleceu a indis-
pensabilidade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, como 
mecanismo possível para propor mudanças estruturais no sistema educacional 
brasileiro, em todos os currículos escolares da educação básica.

Assim, com base na Lei, o objetivo deste trabalho é consolidar a sua efeti-
vação no Ensino de Filosofia (NOGUERA, 2014) e apresentar reflexões sobre a 
Filosofia Africana acerca da ancestralidade, da história, da cultura e da língua 
dos Povos Bantu, identificados como “um conjunto de povos que são encon-
trados historicamente em um extenso território localizado na África Central, 
onde geograficamente se originou na Nigéria [sic] e posteriormente se esten-
deu para outras áreas de modo diaspórico” (OLIVEIRA, 2021, p. 414), pois, dos 
quatro milhões de indivíduos que foram forçados a atravessar o Atlântico, vin-
dos do continente africano para o Brasil, 75 % desses corpos eram provindos 
dos territórios Bantu. Vale destacar que esses grupos deixaram variadas con-
tribuições históricas, culturais, filosóficas e linguísticas, que estão impressas 
em nossa sociedade. 

Durante as ações afirmativas, também emergiram novas discussões acalo-
radas, que questionaram e dinamizaram os conhecimentos sobre desigualdade 
racial, violência, preconceito, ações afirmativas, gênero, racismo, intolerância 
religiosa contra os adeptos das religiões afro-brasileiras e outras intervenções 
epistemológicas e teóricas das ciências sociais, humanas, jurídicas e da saúde, 
incluindo as produções críticas das teorias do século XIX que ainda são pre-
sentes no imaginário pedagógico, teórico e social (GOMES, 2017).  

Fundamentação, metodologia e resultados
As ações afirmativas foram realizadas com a intenção de implementar as 

leis federais nº 10.639/03 e nº 11.645/08 e as perspectivas que cercam as 
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Histórias e Culturas Africanas, Indígenas e Afro-Brasileiras, para que sejam in-
corporadas aos conteúdos curriculares do Ensino de Filosofia(s), para a turma 
do 1.º ano do ensino médio da educação básica, composta por Alunados Jovens 
Pretos, Pardos e Brancos, inseridos em uma instituição privada de educação, 
na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, onde evidenciamos uma pedagogia 
antirracista e decolonial, a partir das pesquisas de filósofos afro-americanos, 
africanos e afro-brasileiros.

Todos os filósofos trabalhados no “chão da escola” produziram pensamentos 
filosóficos amparados na resistência Afroperspectiva dos Povos Bantu e nas 
perspectivas da Filosofia Africana. “Ela está presente em todas as discussões 
a respeito do status filosófico de pensadores e pensadoras do continente afri-
cano” (NOGUERA, 2014, p. 72). Atuamos inspirados pelas reflexões de alguns 
filósofos e intelectuais africanos, afro-americanos e afro-brasileiros, com o in-
tuito e o desafio de nos debruçarmos sobre pensamentos filosóficos demarca-
dos por repertórios africanos, afrodiaspóricos, indígenas e ameríndios, de modo 
libertador e descolonizado. 

A metodologia utilizada foi gerada a partir de oficinas, rodas de debates, 
exposições de livros, apresentações sensibilizadoras de vídeos, textos e slides 
afrocentrados, que serviram de subsídio para propor as discussões em prol da 
luta contra o racismo. A iniciativa foi imbuída de sensibilizações contundentes 
para a implementação do artigo 26-A da LDBEN para a ascensão e promoção 
de uma educação étnico-racial. 

Ao longo das ações, buscamos, a partir de lâminas de slides, vídeos, imagens 
e exposições de livros de literatura africana, indígena e afro-brasileira, e de tro-
cas de ideias sobre as perspectivas da leis federais citadas, que serviram como 
estratégias para romper as barreiras do racismo, em consonância com o res-
peito, a diversidade e a igualdade, desenvolver práticas e ações pedagógicas, a 
fim de promover e dialogar com as filosofias africanas e as histórias dos povos 
africanos, dos grupos indígenas e da cultura afro-brasileira na construção da 
História e Cultura Africana e Negra no Brasil. 

De modo democrático, os alunados se organizaram em grupos para descolo-
nizarem os olhares eurocêntricos, racistas, machistas, homofóbicos, entre ou-
tros, em relação aos Direitos Humanos e à disseminação do respeito mútuo ao 
próximo. 

Os resultados alcançados foram os surgimentos de pesquisas a partir de 
promoções de rodas de debates, em que os alunos entenderam os problemas 
das violações dos Direitos Humanos, entre outras questões que também esta-
vam sendo suprimidas, em especial o racismo e os olhares estereotipados aos 
grupos afrodescendentes. Graças a essas dinâmicas, foi possível aumentar a 
autoestima de alunos negros e o reconhecimento da ancestralidade negra
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Discussões ou considerações finais
Consideramos ser de suma importância descolonizar os pensamentos 

baseados em moldes eurocêntricos, para que possamos revisar as correntes 
hegemônicas presentes em nossa sociedade e em especial nos currículos uti-
lizados no “chão da escola”, que se articulam na disciplina de Filosofia. Nesse 
sentido, este trabalho levanta uma discussão acerca de uma educação étnico-
-racial, combatendo os preconceitos, as discriminações nos espaços educacio-
nais, traçando e construindo estratégias sólidas para a contribuição da valori-
zação e a construção das identidades negras em prol da redução do racismo.
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