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Sankofa

“O conceito de Sankofa (Sanko = voltar; fa = buscar, trazer) origina-se de um  pro-
vérbio tradicional entre os povos de língua Akan da África Ocidental, em Gana, 
Togo e Costa do Marfim. Em Akan “se wo were fi na wosan kofa a yenki” que 
pode ser  traduzido por “não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu”. Como 
um símbolo Adinkra, Sankofa pode ser representado como um pássaro mítico 
que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico 
um ovo, o futuro. Também se apresenta como um desenho similar ao coração 
ocidental. Os Ashantes de Gana usam os símbolos Adinkra para representar pro-
vérbios ou ideias filosóficas. Sankofa ensinaria a possibilidade de voltar atrás, 
às nossas raízes, para poder realizar nosso potencial para avançar. Sankofa é, 
assim, uma realização do eu, individual e coletivo. O que quer que seja que tenha 
sido perdido, esquecido, renunciado ou privado, pode ser reclamado, reavivado, 
preservado ou perpetuado.   Ele   representa   os   conceitos   de   autoidentidade   
e   redefinição. Simboliza   uma compreensão do destino individual e da identi-
dade coletiva do grupo cultural. É parte do conhecimento dos povos africanos, 
expressando a busca de sabedoria em aprender com o passado para entender 
o presente e moldar o futuro. Deste saber africano, Sankofa molda uma visão 
projetiva aos povos milenares e àqueles desterritorializados pela modernidade 
colonial do “Ocidente”. Admite a necessidade de recuperar o que foi esquecido 
ou renegado. Traz aqui, ao primeiro plano, a importância do estudo da história e 
culturas africanas e afro-americanas, como lições alternativas de conhecimento 
e vivências para a contemporaneidade. Desvela, assim, desde a experiência afri-
cana e diaspórica, uma abertura para a heterogeneidade real do saber humano, 
para que nós possamos observar o mundo de formas diferentes. Em suma, per-
ceber os nossos problemas de outros modos e com outros saberes. Em tempos de 
homogeneização, esta é a maior riqueza que um povo pode possuir”.

IN: SANKOFA - Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana/Núcleo de 
Estudos de África, Colonialidade e Cultura Política – Número XXI, Ano XI, setembro. São Paulo, 
NEACP, 2018, p. 05.
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RESUMO
SUZUKI, C. L. Outras memórias, outras histórias: contra colonialidade 
e o saber como construção coletiva e emancipatória na educação 
antirracista das artes. 2022. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

Esta é uma tese que assume o enfrentamento da colonialidade na educação das 
artes por meio da construção coletiva e ancestral, do cruzamento de vozes, das conflu-
ências entre pessoas, das formulações interseccionais de conhecimento provenientes 
da experiência vivida e das epistemologias afro-brasileiras e indígenas, ou seja, de 
distintas formas de ser e estar no mundo. 

Estruturada pelas sabedorias formuladas por projetos que compreendem a 
educação como ferramenta emancipatória, segundo as concepções de bell hooks e 
Paulo Freire, além das pesquisas das pensadoras latino-americanas Silvia Cusicanqui e 
Catherine Walsh, que problematizam a colonialidade e reconhecem a educação como 
campo fértil para enfrentá-la, esta tese partiu do pressuposto de que os estudos e as 
ações que combatem a colonialidade possibilitam outras compreensões e insurgên-
cias das histórias e das memórias excluídas pelo projeto civilizatório moderno/colonial 
que se construiu pelo apagamento daqueles que, racializados, não se enquadram no 
padrão de existência do colonizador. O conceito de contra colonialidade é inspirado 
nos movimentos de luta pela terra, em especial pela formulação política do mestre 
quilombola Nêgo Bispo.

Todos os saberes tecidos na tese são fruto da colaboração generosa de doze 
educadoras/es, artistas, militantes, ativistas, pesquisadoras/es comprometidas/os 
com outras vidas, com o enfrentamento à colonialidade e a todas as consequências 
dela provenientes, e, principalmente, com a mudança social. Os diálogos se deram 
por entrevistas a distância e as formas de tratamento do que foi recolhido seguiram 
alguns procedimentos metodológicos utilizados pelas pesquisas de História Oral. A al-
teridade, a afetividade e a escuta sensível foram princípios essenciais no levantamento 
e registro das colaborações. 

A pesquisa se propõe a uma contribuição social no campo das artes e da educa-
ção, por meio das confluências possíveis e em curso, com aquelas/es que são histo-
ricamente subalternizadas/os pela ideologia dominante, que invisibiliza o que não é 

espelho da existência branco-ocidental, cristã, masculina, cisgênera e burguesa. 
Como resistência no contexto educacional, podemos citar a lei 11.645/08, que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e incluiu no currículo ofi-
cial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena, uma política pública impulsionada pelos movimentos negros e indígenas, 
desde a década de 1970, e, contribuir com a sua implementação é, também, um dos 
propósitos da pesquisa.

A valorização de saberes que vêm da experiência cotidiana, das vivências ances-
trais, de corpos subalternizados pelo sistema colonial, patriarcal, capitalista e cristão, 
e em um movimento coletivo, mostrou-se transformador e contra/anti/de-colonial. 
Na contranarrativa da maioria das pesquisas acadêmicas, esta tese se soma a todas 
aquelas que subvertem as violências geradas nos espaços de-formativos, e assume 
a elaboração coletiva na construção do conhecimento por meio das narrativas e dos 
referentes teóricos produzidos no Sul global que, em sua maioria, é composto por 
trabalhadoras/es pensadoras/es feministas, anticapitalistas, antirracistas, latinas/os, 
indígenas, negras/os e periféricas/os.

PALAVRAS-CHAVE – Contra colonialidade e Decolonialidade na Educação das Artes; 
Epistemologias Afro-brasileiras e Indígenas; Descolonização do Currículo Escolar; Formação 
de Professores; Lei 11.645/08.
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ABSTRACT
SUZUKI, C. L. Other memories, other stories: against coloniality and 
knowledge as a collective and emancipatory construction in anti-
racist education in arts. 2022. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

This is a thesis that assumes the confrontation of coloniality in arts education 
through the collective and ancestral construction, the crossing of voices, the confluen-
ce among people, the intersectional formulations of knowledge coming from lived ex-
perience as well as the Afro-Brazilian and indigenous epistemologies, that is, different 
ways of being and being in the world. 

Structured by the knowledge formulated by projects that understand education 
as an emancipatory tool, according to the conceptions of bell hooks and Paulo Freire, in 
addition to the research of the Latin American thinkers Silvia Cusicanqui and Catherine 
Walsh, which problematize coloniality and recognize education as a fertile field to face 
it, this thesis is based on the assumption that studies and actions that combat colo-
niality enable other understandings and insurgencies of the histories and memories 
excluded by the modern/colonial civilizational project that was built by erasing those 
who, racialized, do not fit into the colonizer’s pattern of existence. The concept of cou-
nter-coloniality is inspired by social movements such as the Movement of the Landless 
in Brazil, especially the one politically formulated by the quilombola leader Nêgo Bispo.

All the knowledge woven into the thesis is the result of the generous collabora-
tion of twelve educators, artists, activists, and researchers committed to other lives, 
to confronting coloniality and all of its consequences, and especially, to social change. 
The dialogues took place through distance interviews and the treatment of what was 
collected followed some methodological procedures used by the Oral History research 
method. The otherness, the affectivity, and the sensitive listening were essential prin-
ciples in gathering and registering these contributions. 

The research proposes a social contribution in the field of arts and education 
through the possible and ongoing confluences with those who are historically subor-
dinated by the dominant ideology, which makes invisible what is not the mirror of the 
white-Western, Christian, masculine, cisgender, and bourgeois existence. 

As resistance in the educational context, we can mention law 11.645/08, which 
changes the “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB” (Law of Directives 
and Bases of National Education, known as LDB) and includes in the official curriculum 
of the educational system the compulsory inclusion of Afro-Brazilian and Indigenous 
History and Culture theme, a public policy driven by black and indigenous movements 
since the 1970s. A contribution to its full implementation is also one of the purposes of 
this research.

The valorization of knowledge that comes from daily life and ancestral experien-
ces, from bodies that were subordinated by the colonial, patriarchal, capitalist, and 
Christian system, joined in a collective movement, proved to be transformative and 
counter/anti/de-colonial. In the counter-narrative of most academic research, this the-
sis adds to all those that subvert the violence generated in spaces that were supposed 
to be formative but actually are not, assumes the collective elaboration in the construc-
tion of knowledge through the narratives and theoretical references produced in the 
global South, which, in its majority, is composed of feminist, anti-capitalist, anti-racist, 
Latin, indigenous, black, and peripheral workers and thinkers.

KEYWORDS – Counter-Coloniality and Decoloniality in Arts Education; Afro-Brazilian and 
Indigenous Epistemologies; Decolonization of the School Curriculum; Teacher’s formation; 
Law 11.645/08.
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pra começo De conversa
Existem milhões de toneladas de livros, arquivos, acervos, 

museus guardando uma chamada memória da humanidade. 
E que humanidade é essa que precisa depositar sua memória 
nos museus, nos caixotes? Ela não sabe sonhar mais. Então ela 
precisa guardar depressa as anotações dessa memória. (...) E, 
entre a história e a memória, eu quero ficar com a memória. 

 - Ailton Krenak, 1992, p. 205 -
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Eu sou daquelas pessoas que gostam de estar com outras pessoas. Recebo-as 
em casa, faço a melhor comida, ponho o lençol mais novo na cama, faço o cuscuz e o 
café mais caprichados e me preparo para a conversa. E, nesses quase cinco anos de 
doutorado, todas as pessoas que estiveram junto comigo neste trabalho e foram por 
mim recebidas ou que me receberam, ouviram ou contaram um pouquinho do que eu 
registrei aqui. 

Uma partilha muito bonita e generosa aconteceu nesta tese: as pessoas com-
partilharam suas vozes, ideias, vidas, afetos, imagens. Enviaram fotos de si, das coisas 
que importam, de trabalhos realizados nas escolas. Tecemos uma rede de afetos e 
saberes, de sabedoria coletiva.

Eu acho que eu não sei separar a pesquisa e a vida, o trabalho e a vida, a po-
lítica e a vida. Será que dá? Já tive dúvidas a respeito dessa inteireza: seria falta de 
responsabilidade de minha parte? E hoje tenho a certeza de que não: essas coisas 
não se separam, e eu sigo assim, às vezes duvidando, às vezes acreditando, errando e 
acertando, e tudo bem.

Aqui, tentei fazer o cuscuz e o café mais caprichados. As pessoas queridas que es-
tavam à mesa comigo mereciam isso e muito mais. Eu espero que este texto desperte 
encontros, curiosidade, dúvidas, concordância e contestações e, principalmente, que 
desperte diálogos e longas conversas regadas a café quentinho.

Coletividade e direito à diversidade
A nossa luta é coletiva e preza pelo direito à diversidade como direito igualitário 

à cultura, educação, política, saúde, comida, arte. No campo da emancipação social, 
todas as áreas se encontraram e não há emancipação sem o direito a todas elas. Nesse 
percurso, superar a colonialidade e todo o seu legado de desigualdade e de manuten-
ção das opressões deveria ser o dever de todas as pessoas, de todas as áreas.

O entendimento do saber como construção coletiva se deu na elaboração desta 
tese e na compreensão de que essa é a única forma de superarmos todas as opressões 
que se sobrepõem no contexto colonial e neoliberal. Não existe produção de conhe-
cimento individual, pois tudo aquilo que elaboramos está dialeticamente contextuali-
zado, ou seja, de alguma forma é fruto de uma herança epistêmica e das relações que 
tecemos com pessoas, visualidades, textos, músicas, histórias e memórias.

Sendo a educação das artes o nosso território principal de intervenção social, 
tendo como pressuposto que tanto a educação quanto as artes podem ser ferramen-
tas de colonização, mas podem também ser ferramentas de contra colonização e de 
decolonialidade dos currículos, partimos da problematização acerca da colonialidade 

que se mantém, principalmente, pela presença do conhecimento hegemônico euro-
centrado, caracterizado pela fragmentação do conhecimento em disciplinas e pela 
manutenção dos mesmos referentes produzidos por homens, brancos, ocidentais e 
burgueses.

Optamos por falar em educação das artes, e não ensino das artes, por apostar na 
ideia de que a aprendizagem não é algo que depende propriamente de alguém que 
ensine (OLIVEIRA, 2018), mas, sim, algo que acontece pela via dos encontros – sem 
hierarquia – que provocam a pensar, olhar, compartilhar, estar, ouvir, dançar, experi-
mentar, inventar... junto!

A partir dessa constatação, justifica-se a multiplicidade de temas e áreas que é 
abarcada nesta tese, pois, diante do que ela se predispõe a abordar e defender, não 
seria possível limitá-la a uma única área do conhecimento, o mesmo valendo para 
o recorte único das visualidades no campo do ensino das artes. Isso não significa a 
defesa da polivalência na educação das artes, mas um diálogo necessário e recorrente 
com todas as áreas do conhecimento, seja por meio da interculturalidade, da transdis-
ciplinaridade ou qualquer outro devir.

A interculturalidade é um princípio contra colonial, plural, em exercício crítico e 
emancipatório, também situada na fronteira entre o saber e a ação, entre coexistên-
cias, configurando-se tanto como uma forma de indagação quanto como campo de 
aplicação. Na essência desse princípio, encontra-se o reconhecimento do direito à di-
ferença e do enfrentamento contra todas as formas de discriminação e desigualdade 
social, buscando promover relações dialógicas entre universos culturais distintos, sem 
ignorar as relações de poder presentes nas relações sociais e interpessoais (CANDAU, 
2012). Quando vinculado ao campo da educação, nosso campo de ação direta, articu-
la-se como uma pedagogia de descolonização, pois

A interculturalidade crítica (...) é uma construção de e a partir das pessoas que 

sofreram uma experiência histórica de submissão e subalternização. Uma proposta 

e um projeto político que também poderia expandir-se e abarcar uma aliança com 

pessoas que também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à 

racionalidade ocidental, e que lutam tanto pela transformação social como pela 

criação de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada desta maneira, 

a interculturalidade crítica não é um processo ou projeto étnico, nem um projeto da 

diferença em si. (...), é um projeto de existência, de vida. (WALSH, 2007, p. 8)

Por ser projeto de existência, mais do que um projeto de pesquisa, esta tese 
transita entre linguagens e áreas do conhecimento que se revelam “entre” relações e 
nos processos identitários. Buscamos uma abordagem por meio das epistemologias 
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elo entre as diferentes concepções de mundo presente: são tempos, espaços e subje-
tividades coexistindo. Não à toa todos os textos são nomeados de ENSAIOS. 

Por que ensaios?
Historicamente, o ensaio é um gênero moderno que surgiu no final do século XVI, 

próximo à invenção da imprensa, ou seja, do livro moderno.
Teoricamente, podemos dizer que o ensaio se caracteriza por textos razoavel-

mente curtos, em prosa, sem um assunto pré-determinado, e que combina reflexão 
sistemática sobre o mundo e reflexão sobre o sujeito da escrita. Ele se aproxima da 
narrativa literária, faz uso da primeira pessoa no exercício da consciência humana e na 
manutenção de um fluxo narrativo.

É um gênero que oscila entre a arte e a filosofia, entre a ciência e a literatura, 
mostrando que o conhecimento é plural e indivisível. O ensaio não pretende hierarqui-
zar os assuntos, quer falar sobre todas as coisas, pois tudo tem a sua importância. Um 
ensaio pode falar sobre uma planta, um acontecimento histórico ou sobre uma pessoa 
com a mesma intensidade e importância. 

Aliás, a desierarquização é a grande tarefa que veio junto com o advento da mo-
dernidade, pois os processos de colonização comumente hierarquizaram saberes e 
povos para legitimar a exploração e os genocídios históricos.

Ensaiamos politicamente! O ensaio político é aquele que se posiciona, que assu-
me um lado da história. É o posicionamento que impulsiona a escrita e dá forma a ela. 
A tomada de partido se dá como forma textual.

O ensaio faz frente à busca do saber especializado que constitui a estrutura acadê-
mica, visto que ele propõe um trânsito entre temas de interesse, isto é, de coexistência 
entre saberes, como possibilidade de diálogos interculturais. De certa forma, assume 
a pluralidade do conhecimento humano e o limite do saber especializado, posto que o 
conhecimento é complexo e indivisível.

 No campo das artes, o ensaio é o tempo que vem antes, lugar da experimenta-
ção e do percurso da aprendizagem. É o momento do erro, do acerto, das múltiplas 
possibilidades. É uma pré-obra, uma pré-mostra, um pré-final. Momento do incerto, 
do exercício do medo e da liberdade. O ensaio é lugar do encontro consigo e com os 
outros – no caso das obras coletivas. Pressupõe aprimoramento, concentração, com-
promisso com o “estar no mundo”. 

 Muitas vezes um ensaio pode ser concebido como o controle exaustivo do re-
sultado desejado, ao cair na lógica da repetição tecnicista e do alcance da perfeição. 

afro-brasileiras e indígenas e um enfrentamento à colonialidade por meio da denúncia 
e da superação dos preconceitos de raça, classe e gênero. Não à toa, quase todos os 
nossos referentes buscam reverter os padrões de subjetividade colonial que estabele-
cem a centralidade e o protagonismo europeu, branco, masculino, cristão.

 Tanto no percurso quanto no campo de estudos que atravessam as relações 
étnico-raciais, aprendemos que os Movimentos Sociais são pedagogos no processo 
de emancipação social (GOMES, 2017). Muitas gramáticas que utilizamos no contexto 
acadêmico foram forjadas nos Movimentos Sociais (todas as formas de organização 
negra, indígena, do trabalhador, das feministas), e,  ainda que criadas por esses gru-
pos, foram apropriadas pela academia, muitas vezes sem o devido reconhecimento. 

Os movimentos negros e indígenas sempre questionaram o alcance das políticas 
públicas, por estarem em um lugar social de exclusão. O combate da desigualdade 
social está no combate à desigualdade racial, pois a maioria da população pobre é 
negra e indígena. E são esses grupos contra hegemônicos que formam a maioria da 
população brasileira e que estão conosco em todos os aspectos desta tese.

Sobre esses movimentos de resistência aos projetos coloniais e capitalistas, 
reconhecemos como contra/anti/de-coloniais as várias estratégias, práticas de sub-
versão e experiências de resistência desses povos, que precisam ser reconhecidos no 
imaginário científico como autônomos, legítimos em seus projetos de sociedades e 
de civilizações. As práticas de resistência desses povos estão expressas em músicas, 
visualidades, alimentação, imprensa, ciência, literatura, religiosidades, na academia e 
fora dela. Ou seja, as “outras memórias e outras histórias” são todas as memórias e 
histórias que nos constituem, apesar de renegadas pelo projeto colonial e, portanto, 
não são “outras”, são as nossas!

No decorrer da escrita deste texto, cheguei à conclusão que os recursos metodo-
lógicos que utilizei tangenciam o campo da História Oral, mas não se restringem a ele. 
Desde o princípio, faço uso da autobiografia, de fontes bibliográficas, documentais e 
entrevistas, narrativas visuais e orais, além dos processos de textualização com trans-
crição. Trata-se de escolhas conscientes que potencializam o caráter científico do que 
está sendo discutido e respeitam as diversidades epistêmicas presentes, isto é, são 
conteúdo e forma da pesquisa. Teorizamos a prática, praticamos a teoria e praticamos 
justiça cognitiva.

As imagens presentes no texto também são narrativas. Cusicanqui (2010) diz que 
as imagens têm a força de construir narrativas críticas, capazes de desmascarar as 
muitas formas das colonialidades contemporâneas. A autora aponta que, no contexto 
de hierarquização da escrita sobre as culturas visuais, são as imagens que permitem 
que captemos os sentidos bloqueados e esquecidos pela língua. 

Muitos elementos e ideias se repetem no texto, a circularidade dos saberes é o 
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O ensaio que reivindicamos não é esse, mas, sim, aquele que se compromete com o 
sujeito criador e com o lugar que ocupará no mundo.

Das partes do todo e do todo em partes
A tese tem dez ensaios e está dividida em duas partes. A primeira, nomeada 

“CONFLUÊNCIAS CONTRA COLONIAIS E DECOLONIAIS: assentamentos de histórias e 
memórias”, é composta por quatro ensaios. Inicialmente, ela introduz alguns concei-
tos importantes para a estrutura epistêmica da tese.

O ENSAIO 1 traz o contexto histórico e político do país e as possibilidades de re-
sistência epistêmica por meio da luta histórica e da pluralidade epistêmica dos povos 
originários. Stuart Hall nos guia na compreensão das identidades culturais e Silvia 
Rivera Cusicanqui complementa com os processos de identificação e as epistemes 
indígenas, principalmente na abordagem sociológica das imagens e de perspectivas 
que assumem um antagonismo complementar nas relações.

O ENSAIO 2 apresenta a minha história pessoal e os meus processos de identifi-
cação em diálogo com as relações étnico-raciais, programas formativos e de vivências 
em territórios diversos. Está fundamentada na concepção de teoria enraizada de 
Cusicanqui, uma forma de pensar que tem sua origem na experiência, ou seja, não 
nega a história das pessoas. Neste ensaio, a História Oral aparece como ferramenta 
de resgate das histórias saqueadas pelo colonizador, como processo individual de 
desalienação intelectual e exercício coletivo de desalienação.

O ENSAIO 3 é escrito com a colaboração intelectual das mestras da oralidade, 
Márcia Mura e Giselda Perê, apostando no potencial epistêmico da História Oral no 
contexto da colonialidade do saber e do poder no espaço acadêmico. Traz a memória 
como recurso ancestral, defende o compromisso ético do/a pesquisador/a com a sua 
comunidade, principalmente fundamentado pelo princípio civilizatório da coletividade 
afro-brasileira e indígena. 

O ENSAIO 4 faz o reconhecimento das lutas sociais anteriores e mostra o contexto 
das políticas públicas afirmativas. Apresenta, como exemplo de projeto público cole-
tivo e antirracista, a experiência do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Educação 
Étnico-Racial (NEER), da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no período de 
2013 a 2016. O Projeto Político Pedagógico do NEER garantiu formação continuada no 
horário de trabalho aos trabalhadores da educação, lugar de fala na estrutura pública 
e diálogos com a sociedade civil e os movimentos sociais, além de fortalecer o que já 
acontecia de ações antirracistas nas escolas municipais por meio da descentralização 
do poder pedagógico.

A segunda parte, nomeada “PUXIRUM DE EDUCADORES: conversas para plantar, 
capinar, regar, colher e espalhar as sementes”, é composta por seis ensaios enraizados, 
construídos com seis educadoras/es da Rede Municipal de Ensino de São Paulo que 
fazem das artes, da educação e das práticas contra/anti/de-coloniais e antirracistas 
seu solo de resistência.

Os seis ensaios-diálogos partem de histórias individuais praticadas por sujeitos 
coletivos e dos elementos que trouxeram em suas narrativas carregadas de afetos, 
consciência política e compromisso com uma arte e educação pública de qualidade. 

O ENSAIO 5, nomeado “Saberes cotidianos, resistências coletivas e práticas 
educativas antirracistas”, foi criado em diálogo com a professora Lia Aleixo e trata 
principalmente da ideia de comunidade de aprendizagem, da interculturalidade no 
cotidiano escolar e dos afetos que constituem as relações educativas.

O ENSAIO 6, “A pluriversalidade a partir da consciência afrocentrada: como de-
negrir a educação”, é concebido em diálogo com a professora Glauce Ashanti Bintah e 
tem o coração no compromisso com a comunidade e com os processos de identificação 
presentes nas relações escolares.

O ENSAIO 7, que  foi criado em diálogo com o professor Renato Aguessy e se 
chama “As folhas en-cantam e se espalham: comunidade e natureza como lugares 
de aprendizagem e fortalecimento”, está diretamente conectado com os saberes do 
candomblé, mais especificamente pensando uma pedagogia que se fortalece na co-
munidade e na natureza, que se responsabiliza com o passado e o futuro e por meio 
da ação-reflexão do/a educador/a como sujeito coletivo.

O ENSAIO 8, batizado de “A roda da vida: histórias, culturas populares e os saberes 
vivos da educação e das artes”, é fruto do diálogo com a professora Silvania Francisca 
de Jesus e traz os encantamentos das histórias enraizadas nas culturas e na educação 
popular, guiadas, principalmente, pela Pedagogia Griô.

O ENSAIO 9, “Cultura visual, relações étnico-raciais e o estado de recepção e 
participação na educação (antirracista) das artes”, é decorrente do diálogo com a pro-
fessora Mariana Zanetic e está fundamentado pela consciência crítica da branquitude 
e suas responsabilidades na abordagem da cultura visual e das formas de representa-
ção como prática antirracista nas aulas de Arte.

O ENSAIO 10, “Metodologia do Ver, Sentir, Vivenciar e Ser: o ensino de arte e 
as cosmologias indígenas no contexto escolar “, foi criado a partir do diálogo com o 
professor Leno Vidal e discute a implementação, na escola, da Lei 11.645/08, que se 
encontra amparada pelas Pedagogias Decoloniais e a diversidade dos povos originá-
rios, sem invizibilizar as suas especificidades. Ali, são compartilhadas experiências de 
aprendizagem coletiva e autônoma inspiradas pelas cosmologias indígenas. 
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Brasil, 2022.Brasil, 2022.
Foi por meio dos encontros, das palavras escritas e daquelas faladas antes de es-

critas, nas imagens, pela literatura, pelas subjetividades e objetividades, que esta tese se 
repete na sua circularidade do aprender e desaprender. Como disse o professor e escritor 
Daniel Munduruku (2012, p. 19), “ideias importantes são permanentemente lembradas 
para atualizar a compreensão de quem as ouve ou, neste caso, de quem as lê”.

A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se 
conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as 
árvores vão murchar e as pedras vão rachar de calor. A terra ressecada ficará vazia 
e silenciosa. Os espíritos xapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta 
em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais 
chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar 
as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres 
maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do 
outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando 
não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar.

Davi Kopenawa, xamã yanomami, na epígrafe inicial do livro A queda do céu – 
Palavras de um xamã yanomami (2015), que foi escrito em parceria com o antropólogo 
francês Bruce Albert. Os relatos, feitos da forma mais objetiva e a pedido do xamã, 
foram recolhidos durante os anos de convivência dos dois no extremo norte do estado 
do Amazonas, desde dezembro de 1989 até o início da década de 2000. Um aviso?
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PARTE 1

CONFLUÊNCIAS 
CONTRA COLONIAIS 
e DECOLONIAIS: 
assentamentos de 
histórias e memórias

Confluência é a lei que rege a relação de convivência 
entres os elementos da natureza e nos ensina que nem tudo 
que se ajunta se mistura, ou seja, nada é igual. Por assim 
ser, a confluência rege também os processos de mobilização 
provenientes do pensamento plurista dos povos politeístas.

 - Nêgo Bispo, 2015, p. 89 -
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Cismada com a cosmovisão monoteísta, os ocidentalismos e os fetichismos teóri-
cos que limitam cognitivamente as produções acadêmicas e que pouco (ou nada) con-
tribuem com a ampliação do que se elabora epistemologicamente de forma coletiva, 
esta tese conflui com as perspectivas que combatem a colonialidade – principalmente 
no campo da educação das artes – e são fecundadas em Abya Yala1, um território de 
enunciação epistêmica desde o princípio das civilizações. Portanto, está em processo 
de fertilização, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, e seguirá na busca de 
entrelaçamentos de percepções de mundos. 

Igualmente inspirada pelas sabedorias formuladas por projetos que compre-
endem a educação como ferramenta emancipatória, segundo as concepções de bell 
hooks e Paulo Freire, além das pesquisas das pensadoras latino-americanas Silvia 
Cusicanqui e Catherine Walsh, que problematizam a colonialidade e reconhecem a 
educação como campo fértil para enfrentá-la, este trabalho partiu do pressuposto de 
que os estudos e as ações que combatem a colonialidade possibilitam outras com-
preensões das histórias e das memórias excluídas. Sendo assim, é importante refletir 
sobre o projeto civilizatório moderno/colonial que se construiu pelos apagamentos 
dos que, racializados, não se enquadram no padrão de existência do colonizador, des-
tacando que, em nossa história de país latino-americano, são os povos originários e 
os povos negros em diáspora que foram – e são – sistematicamente invisibilizados por 
esse projeto, e, ainda, que é a partir dessa premissa de subalternização do “outro” que 
a Europa se afirma como centro.

[...] a Europa só se afirma como centro geopolítico e cultural do mundo moderno a partir 

da constituição da América enquanto periferia colonial (1492) com seu ouro e sua prata; 

com sua tropicalidade, condição natural favorável, mas não suficiente, sabemos, para o 

plantio da cana, do cacau, do algodão, do café, da banana, ou para a coleta da canela, da 

borracha, do caucho; com o braço escravo modernamente implantado ou com a servidão 

indígena modernamente direcionada para atender aos ditames do conquistador. (...) A 

Modernidade se constitui no mesmo movimento que constitui a colonialidade. Assim, é 

preciso romper com o evolucionismo eurocêntrico que vê cada lugar do mundo como 

se fora um determinado estágio da evolução europeia, o que só é possível a partir de 

uma perspectiva teórica que toma o tempo como algo linear (o europeu) e ignora o 

espaço, enfim, uma perspectiva teórica que pensa a sucessão de eventos numa linha 

temporal unidirecional e ignora a simultaneidade constitutiva da história (espaço-

tempo). (GONÇALVES, 2003, p. 45).

A decolonialidade é um pressuposto contra colonial, um projeto cotidiano e 
em fluxo contínuo, que problematiza o universalismo imposto pela ciência moderna 
ocidental. É uma alternativa à colonialidade que, entendida como padrão de poder 
que emergiu do colonialismo moderno, se mantém nas relações sociais, culturais, nas 
instituições, no senso comum, na autoimagem dos povos, no imaginário dos sujeitos. 
Nesse sentido, a decolonialidade, como projeto de transformação profunda do ser, do 
saber e do poder, vai além da descolonização, pois propõe construção e criação por 
aqueles que são cotidianamente subalternizados e invisibilizados pelos mecanismos 
dessa estrutura de poder, mas, ao mesmo tempo, são a própria possibilidade da mu-
dança em suas re-existências e re-invenções2. 

Maldonado-Torres (2019), em um esforço atual para analisar algumas dimensões 
básicas a respeito da colonialidade e da decolonialidade, formula dez teses que obje-
tivam contribuir com essa discussão. Em sua Segunda Tese, intitulada “Colonialidade 
é diferente de colonialismo e decolonialidade é diferente de descolonização”, ele 
explica, em termos gerais, que a colonialidade se mantém como uma lógica global de 
desumanização que é capaz de existir mesmo sem as colônias, já que ela estrutura a 
lógica da sociedade, principalmente as instituições. 

1 “ABYA YALA, na língua do povo Kuna, significa Terra madura, Terra Viva ou Terra em florescimento e é sinônimo de América. O 
povo Kuna é originário da Serra Nevada, no norte da Colômbia, tendo habitado a região do Golfo de Urabá e das montanhas de 
Darien e vive atualmente na costa caribenha do Panamá na Comarca de Kuna Yala (San Blas). Abya Yala vem sendo usado como 
uma autodesignação dos povos originários do continente como contraponto a América.” (GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Entre 
América e Abya Yala, 2009). Disponível em: <https://iela.ufsc.br/povos-origin%C3%A1rios/abya-yala>. Acesso em: 01. jul. 2020.

2 “Essas formulações teóricas a respeito da decolonialidade podem ser encontradas em Maldonado-Torres (2007); Quijano (2007); 
Walsh (2005); Oliveira (2018).

Desse modo, se a descolonização refere-se a momentos históricos em que os 

sujeitos coloniais se insurgiram contra os impérios e reivindicaram a independência, 

a decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos 

materiais, epistêmicos e simbólicos. (...) colonialidade é uma lógica que está embutida 

na modernidade, e decolonialidade é uma luta que busca alcançar não uma diferente 

modernidade, mas alguma coisa maior do que a modernidade. (...) a busca por uma 

outra ordem mundial é a luta pela criação de um mundo onde muitos mundos possam 

existir, e onde, portanto, diferentes concepções de tempo, espaço e subjetividade 

possam coexistir e também se relacionar produtivamente.  (IDEM, 2019, p. 36).

https://iela.ufsc.br/povos-origin%C3%A1rios/abya-yala
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Sobre as possibilidades de coexistência e compartilhamento de saberes e em 
diálogo com o intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos, podemos dizer que 
seguem cotidianamente inúmeras estratégias contra coloniais de subversão e insur-
gência dos povos, “que precisam ser reconhecidos no imaginário científico enquan-
to autônomos, legítimos em seus projetos de sociedades e de civilizações” (JESUS; 
BARROS; FILICE, 2020, p. 7).

A contra colonialidade é um projeto de existência e uma construção conceitual 
inspirada pelo pensamento de Nêgo Bispo. “Contra colonização e colonização é como 
pretendo conceituar os processos de enfrentamento entre povos, raças e etnias em 
confronto direto no mesmo espaço físico geográfico” (2015, p. 20), declarou este “re-
lator de saberes”, como prefere ser chamado, e complementa: 

E vamos compreender por contra colonização todos os processos de resistência e 

de luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os símbolos, as 

significações e os modos de vida praticados nesses territórios. Assim sendo, vamos 

tratar os povos que vieram da África e os povos originários das Américas nas mesmas 

condições, isto é, independentemente das suas especificidades e particularidades no 

processo de escravização, os chamaremos de contra colonizadores. (IDEM, 2015, p. 48).

Os saberes e as resistências concretas desses povos contra colonizadores, que ele 
também chama de afro-pindorâmicos3, encontram-se, aqui, flechando um exercício 
descolonizador da linguagem e das lutas, que serão o nosso Sul. 

Apesar das recentes disputas teóricas no âmbito acadêmico, como pesquisadora 
e militante, entendo que, tanto a perspectiva decolonial gestada em universidades de 
países latino-americanos como a ideia de contra colonialidade formulada por Nêgo 
Bispo, a partir da experiência prática dos quilombolas brasileiros, quando contextuali-
zadas, vêm fazendo o enfrentamento da colonialidade e são motores de ação vital, não 
somente para o movimento das epistemologias, mas para uma efetiva transformação 
social que pode ser alimentada pelas teorias e vice-versa. 

Ambas as perspectivas são projetos de intervenção social que defendem uma 
soberania vital e intelectual daqueles que são subestimados pelo sistema colonial 
legitimado pelo neoliberalismo. E é essa soberania que nos interessa, pois são todas 
as pessoas em rede, as/os intelectuais negras/os, brancas/os, indígenas, ocidentais 
e orientais, as mestras e os mestres das tradições, as/os professoras/es de escola 
pública, as/os artistas, as/os militantes anticapitalistas, antifascistas, antirracistas e 

anti-homofóbicos que são os nossos interlocutores.
Diante de tantas vozes, o objetivo desta pesquisa não é abandonar os cânones 

ocidentais, até porque isso não seria possível, eles nos constituem, mas buscaremos 
estratégias de reconhecimento de outras bases epistemológicas, diálogos plurais e 
simétricos e a reinvenção, principalmente por meio da educação das artes no âmbito 
escolar. Dessa forma, as problematizações apresentadas são um motor de provocação 
e os diálogos tecidos são caminhos para criarmos outras histórias fundamentadas em 
muitas memórias. “Ao falarmos de educação das artes, nos referimos, portanto, a um 
modo de pensar a experiência educativa como lugar de encontro” (OLIVEIRA; MOSSSI; 
GARLET; CARDONETTI, 2018, p. 134) com pessoas, visualidades, corporeidades, musi-
calidades e identidades que compõem os nossos cotidianos.

3 “Pindorama (Terra das Palmeiras) é uma expressão tupi-guarani para designar todas as regiões e territórios da hoje chamada 
América do Sul.” (BISPO, 2015, p. 20).



j45ij44i

Contextualização: 
identidade cultural, 
processos de identificação  
e outras epistemologias

Todos nós escrevemos e falamos desde um local e época 
específicos, a partir de uma história e cultura que são específicos. 
O que dizemos sempre tem um “contexto” e é “posicionado”. 

 - Stuart Hall, 2018, p. 88 -

Ensaio 1
Sou mulher de Abya Yala, nipo-pindorâmica, neta de imi-

grantes, trabalhadora, professora, pesquisadora e militante.
Há muitas formas de se iniciar um texto, eu opto por 

começar abordando o contexto em que se dá essa narrativa. 
É imprescindível justificar, tanto por motivos formais, quanto 
por razões conceituais. Parafraseando Hall, escrevemos e 
falamos desde algum lugar.

Uma pesquisa de doutorado estende-se por um longo 
período de quatro anos, e com o meu pedido de prorrogação 
de prazo, em decorrência do coronavírus, foram quase cinco. 
Nesses cinco anos (2017-2021), no âmbito pessoal, eu mudei 
radicalmente minha atuação profissional (não a minha área), 
me separei de um longo casamento, casei-me novamente e 
mudei de cidade, de um centro urbano para o litoral. Outros 
valores me acometeram. Passei a ir para o trabalho de bici-
cleta, cozinhar, plantar, nadar. Hoje faço parte de um Coletivo 
Feminista, Classista e Antirracista da Baixada Santista/SP e 
de um Coletivo das Pequenas Produtoras Independentes do 
Vale do Ribeira/SP, junto com mulheres que me ensinam e 
inspiram!

No âmbito histórico-social, nesses cinco anos, houve 
um golpe de Estado acompanhado por prisões políticas, a 
ascensão do fascismo, uma pandemia mundial que provocou 
meses de isolamento social e, acredito, não acabou por aqui.

Com isso, pretendo registrar a minha percepção posicio-
nada em direção a um futuro, uma reflexão crítica em busca 
da emancipação social a partir do passado e, portanto, da 
esperança por dias melhores. 

A esperança anunciada não faz coro com as forças mes-
siânicas apontadas por Benjamin (1994) ao tratar das teorias 
históricas que têm como pretensão o progresso. O próprio 
autor faz a crítica do tempo homogêneo e linear, já que o de-
senrolar caótico e desordenado dos acontecimentos históri-
cos e os registros feitos pelos vencedores mostra o contrário. 
Inspirado pelo famoso Angelus Novus (1920), desenho aqua-
relado adquirido do artista moderno Paul Klee, Benjamin, em 
sua Tese 9, toma o Anjo Novo como o “anjo da história”, uma 
alegoria da modernidade.
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NARRATIVA 1 -  Angelus Novus (KLEE, Paul. 
Angelus Novus. 1920. Museu de Israel, Coleção 
Carole e Ronald Lauder, Nova York, The 
Bridgeman Art Library).

O Anjo parece assustado frente à história, ele só vê catástrofe, é a alegoria de 
uma época. Poderia ser a nossa época. Benjamin  escreve sobre ele:

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece 

querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, 

sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto 

está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê 

uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa 

a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. 

Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força 

que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o 

futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 

Essa tempestade é o que chamamos progresso. (1994, p. 226).

Para Benjamin, a história pode e deve ser escrita de outra maneira, mediante o 
rompimento com o passado e uma nova noção de tempo, que é o tempo do agora, em 
que se anuncia a esperança de um tempo melhor, mais justo e igualitário. Benjamin 
escreveu sua tese sobre o sentido da história após duas grandes catástrofes, as duas 
Guerras Mundiais. Por meio de uma análise histórica, ele nos ajuda a enxergar o 
desastre do projeto moderno e as narrativas hierárquicas dos que se autointitulam 

vencedores. Em outros tempos, na era da pós-modernidade, Benjamin seria um teó-
rico decolonial? O que faria Benjamin frente ao contexto eleitoral brasileiro do ano de 
2018? E diante da catástrofe que é o governo Bolsonaro?

Evoco Angelus Novus.
Estamos em outubro do ano de 2018, ano eleitoral no Brasil, precedido por um 

golpe de Estado no ano de 2016, com o impeachment da, então presidenta, Dilma 
Rousseff e a prisão arbitrária do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, or-
questrados pelas elites econômicas, pelos monopólios midiáticos, pelo judiciário sem 
legalidade, o executivo e o legislativo corruptos. As polarizações ideológicas se agudi-
zaram com um dos candidatos ao governo federal fazendo apologia à tortura, ao ódio 
alimentado pelo machismo, racismo e xenofobia. Criou-se um território de batalha real 
e virtual em um país naturalizado pela violação sistemática dos direitos humanos, que 
hostiliza os diálogos e está aprofundando um cenário de violência contra as mulheres, 
a população negra, os indígenas, as populações LGBTs4.

Esta pesquisa tem posição política, propõe-se a uma contribuição social e está 
alinhada com esses grupos subalternizados pela ideologia dominante. Por esse 
motivo, não há como não me posicionar diante da violência anunciada e praticada 
que está interferindo no direito de viver daquelas e daqueles que nos últimos anos 
vinham ocupando – com muita luta – seus espaços de direito por meio das políticas 
públicas e ações afirmativas, implementadas nos governos do presidente Lula e da 
presidenta Dilma, entre os anos de 2003 a 2016. A lei 11.645/08, que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e que incluiu no currículo oficial da rede 
de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 
é uma política pública impulsionada pelos movimentos sociais e contribuir com a sua 
implementação é um dos propósitos da pesquisa.

Nessa toada, contarei a minha história por episódios cosmologicamente siste-
matizados e, como pessoa histórico-social, dialogarei com os vários contextos com os 
quais estabeleci relações, vivências, sonhos e lutas. Na vida, os acontecimentos não 
têm linearidade, vão e voltam, nos afetam, nos tornam autoras de nós mesmas. No 
texto, farei o exercício metodológico de abordar alguns temas e conceitos de forma 

4 Segundo Dodi Tavares Borges Leal, em sua tese Performatividade transgênera: equações poéticas de reconhecimento re-
cíproco na recepção teatral, defendida em 2018, ela – pessoa transgênera – propõe críticas ao uso dessa e de outras siglas, 
argumentando que apesar de “terem sido mecanismos de resistência que proporcionam direitos a grupos oprimidos, contém 
fracassos de interpretação das opressões das quais procuram dizer respeito. As transgeneridades nos convocam a reinventar 
todas as formas e noções que empreendemos de sexualidade até aqui: tanto as maneiras hegemônicas como as de resistência 
da sexualidade se baseiam em um modelo cisnormativo” (p. 12). Frente a isso, ela sugere a substituição por “dissidências sexuais 
e desobediências de gênero”. Mesmo ciente dessa problematização, opto por manter no texto a sigla LGBTs, considerando a 
historicidade do uso e assumindo os problemas históricos decorrentes de sua formulação.
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cruzada, com muitas vozes, apresentando-os e retomando-os mais adiante. Será um 
texto-todo e não um texto-parte. 

Arriscaremos uma circularidade das ideias, uma contravisão à fragmentação do 
pensamento linear cartesiano ou pensamento binário, que é uma forma de fragmen-
tar o mundo, fazendo-nos perder a conexão com o todo, dificultando a percepção das 
consequências das nossas ações ou omissões. Além disso, a lógica binária que sustenta 
esse tipo de pensamento trabalha na lógica dos opostos de um dado fenômeno, uma 
forma reducionista de tratar a complexidade das existências e das relações. 

Segundo Mariotti (2007), o pensamento linear começou a ser sistematizado há 
2.500 anos, por Aristóteles (384-322 a.C.), Platão (427-428 a.C.), Parmênides (530-450 
a.C.) e outros pensadores gregos, e, durante o século XVII, foi reafirmado pela ciência 
moderna por meio da produção filosófica de René Descartes e do físico Isaac Newton, 
que defenderam a ideia da existência de uma realidade única e objetiva. 

Uma possibilidade de descentralização da ideia de realidade única, ou seja, da 
razão europeia e capitalista, é pensar dialogicamente com as epistemes indígenas5, que 
consideram o universo em sua totalidade e em uma rede complexa de relações que 
se estruturam pela multiplicidade de nações em que coexistem maneiras distintas 
de pensar e de viver. Essa escolha não é uma transposição ingênua de perspectivas 
de mundo, mas um desejo por diálogos simétricos em um contexto de diversidade e 
a identificação de outras bases epistemológicas, consubstanciando um exercício de 
reconhecimento e criação de caminhos.

Os povos originários são nosso passado, presente e futuro, e não são somente 
passado, como são tradicionalmente localizados nos registros escritos. Suas re-exis-
tências no mundo capitalista são a prova de que outras formas de viver são possíveis, 
pois revelam possibilidades mais éticas de se relacionar com o meio e os demais seres, 
descortinando uma alternativa para além do capitalismo e do socialismo e tornan-
do-se um exemplo de resistência ao colonialismo que estrutura nossos imaginários 
e identidades. Uma civilização que depende da destruição do seu próprio meio para 
a sua sobrevivência tem muito o que aprender com os povos indígenas e as formas 
não exploratórias e não devastadoras que têm de se relacionar com o meio e todos os 
seres, encantados ou não. 

Aqui não me refiro às cosmologias específicas de uma etnia ou outra e sigo aten-
ta ao discurso da homogeneização dos povos que anula suas identidades – estratégia 

da colonização –, mas busco fundamentos nos princípios gerais que guiam os povos 
indígenas de Abya Yala, principalmente na concepção de que a natureza não é um 
“Outro”, como um recurso a ser explorado, de acordo com as teorias das ciências 
modernas, mas, sim, de que ela é o que nós somos.

As ações de resistência são praticadas nas frestas cotidianas, permitem encontros, 
o inesperado, a desobediência, a reinvenção da existência. A seguir, três mulheres de 
nações, gerações e territórios distintos demonstram caminhos de reflexão sobre o 
fazer e viver a história, pois, se a experiência colonial produziu narrativas fragmentadas, 
também produziu experiências de convergência daquilo que parecia ser inconciliável.

5 No ano de 2015, durante uma Conferência no XXII Simposium de Educación, na Universidad Jesuita de Guadalajara - ITESO, em 
Guadalajara, Jalisco, México, a socióloga aymara Silvia R. Cusicanqui defendeu o uso de “epistemes indígenas” ao invés de “cos-
movisões”, pois argumenta que o termo cosmovisão está degradado pela reificação essencialista, uma idealização das culturas 
originárias no contexto da colonialidade. Disponível em: <https://youtu.be/r48b5RCoyBw>. Acesso em 02 jul. 2020.

1_1 DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA ou RE-EXISTÊNCIA Nº 1 – “Kararaô vai 
afogar nossos filhos!”: quem tem as palavras e a imagens?

No ano de 1989, ocorreu uma audiência pública em Altamira, oeste do estado 
do Pará, para que fosse discutida a construção da Usina de Belo Monte-Kararaô, no 
rio Xingu. Importante mencionar que KARARAÔ significa grito de guerra, no contexto 
linguístico Kayapó, povo que reside nas redondezas do rio Xingu.

Estavam presentes lideranças indígenas e representantes da sociedade civil, 
em um protesto contra a construção que acarretaria grandes impactos ambientais. 
Durante a audiência em que as vozes dos xinguanos não eram ouvidas, a kayapó Tuíra, 
mãe-guerreira forte e destemida, com uma criança de três meses no colo, enfrentou, 
cara a cara e em sua língua, o presidente da Eletronorte, José Muniz Lopes, encostando 
a lâmina de um facão em seu rosto. A imagem, amplamente divulgada, virou um ícone 
da resistência indígena contra os interesses exógenos do capital e contribuiu para a 
interrupção da construção da usina por dez anos, além de interferir na opinião pública 
a respeito dos impactos socioambientais na região.

Em um momento de ausência de diálogo – porque falar e não ser ouvido não 
pressupõe diálogo – e protegida pelo seu coletivo, Tuíra pressentiu, com o futuro de 
seu povo em seus braços – um curumim –, que uma ação inesperada era necessária. 
Criaria uma fissura no tempo e no espaço. As condições estavam dadas: a imprensa 
internacional estava presente, seu povo gritava unissonamente, estavam em seu terri-
tório. Atenta, ela sacou o facão.

https://youtu.be/r48b5RCoyBw
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NARRATIVA 3 -  As mulheres alto-xinguanas se juntam a mulheres de todo 
o Brasil para dizer #elenão. Pelos povos indígenas, pelas mulheres e por 
todos nós. Foto: Alice Haibara. Disponível em: <https://www.picuki.com/
media/1880115535614626072>.  Acesso:  06. jul. 2020.

NARRATIVA 2 -  Índia Tuíra, a heroína indígena que mudou a história. Museu de Imagens. Disponível em: 
<http://www.museudeimagens.com.br/india-tuira/>. Acesso: 05 jul. 2020.

Apresentar imagens fotográficas como narrativas políticas de desobediência 
epistêmica pressupõe, segundo Aguirre (2011) e Rancière (2005), uma possibilidade 
de criar um jogo de decisões sobre o que se pode ver e dizer, sobre quem tem com-
petência e acesso a determinados discursos e campos simbólicos. É o que Rancière 
(2005, p. 19) denomina de política da estética, que, segundo ele, é “a maneira pela qual 
as práticas e as formas de visibilidade das artes intervêm na divisão do sensível e em 
sua reconfiguração, quando recortam espaços e tempos, sujeitos e objetos, o comum 
e o particular”. 

Por isso, não vejo sentido em ficar analisando as imagens – prática comum em 
pesquisas da área de Artes Visuais –, como pressupõe a tradição do olhar ocidental que 
fundamenta as nossas práticas no ensino das artes visuais e comumente está voltada 
para o próprio objeto artístico ou ao sujeito criador. Segundo Hernández (2011, p. 32),  
“Isso significa considerar que as imagens e outras representações visuais portadoras 
e mediadoras de significados e posições discursivas (que) contribuem para pensar o 
mundo e para pensarmos a nós mesmos como sujeitos” .

Dissertar sobre a análise das imagens, muitas vezes cumpre a função de encurtar 
as distâncias entre os discursos e as distintas compreensões sobre as visualidades, 
reproduzindo, assim, os valores hegemônicos de leitura das imagens e suas estrutu-
ras visuais. Nesse sentido, parece que uma pesquisadora possui maior legitimidade 
epistêmica para julgar valores estéticos do que as pessoas que leem seu texto. Temos 
que confiar, não subestimar, cavar espaços, diminuir nossa ansiedade colonialista 
para não reproduzir as relações hierárquicas de produção de saberes, marca de todo 
processo de colonização. 

Em diálogo com as abordagens decoloniais que são todas aquelas que pretendem 
fraturar a colonialidade impregnada nos nossos imaginários, nossos corpos, nossas 
relações, propostas pelas sujeitas e sujeitos do sul global, a partir de aproximações 
descolonizadoras, anticoloniais, antirracistas, feministas, latino-americanas, terceiro 
mundistas, autônomas, críticas e libertadoras, como essas abordagens poderiam 
desestabilizar as relações de poder que estruturam os campos de saber e a própria 
escrita acadêmica? 

1_2 DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA ou RE-EXISTÊNCIA Nº 2 – As mulheres 
xinguanas: ancestralidades e identidades culturais

https://www.picuki.com/media/1880115535614626072
https://www.picuki.com/media/1880115535614626072
http://www.museudeimagens.com.br/india-tuira/
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Essas três mulheres xinguanas vieram depois daquela xinguana que corajo-
samente sacou o seu facão em resistência aos males do capital. O local e a época 
específicos são o contexto eleitoral do ano de 2018. O significante ELENÃO foi criado 
pelo grupo feminista “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro’’, organizado pela rede so-
cial Facebook, como uma oposição direta ao, então, candidato de extrema direita, Jair 
Messias Bolsonaro. O grupo chegou a ter mais de quatro milhões de mulheres, brasi-
leiras e estrangeiras, que começaram a multiplicar em suas redes a hashtag #elenão.

Umas delas é Anna Terra Yawalapiti, a outra é sua irmã, Watatakalu Yawalapiti, 
lideranças indígenas e parte do grupo de mulheres da aldeia Tuatuari, no Alto Xingu. 
São filhas do cacique e liderança xinguana Pirakumã Yawalipiti, que morreu em agosto 
de 2015, sendo, ambas, referência na luta e emancipação das mulheres indígenas. 

6 Informações coletadas no portal do Instituto Socioambiental (ISA) - site Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: <https://pib.
socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti>. Acesso em: 06 jul. 2020.

NARRATIVA 4 -  Anna Terra Yawalapiti, no 14º Acampamento Terra Livre, Brasília/DF. Foto: O Silêncio da 
Terra, de Matheus Alves. Disponível em: <https://www.fundobrasil.org.br/imagem-de-lideranca-indigena-
-do-xingu-vence-concurso-do-fundo-brasil/>. Acesso em: 06 jul.

NARRATIVA 5  -  Pirakumã Yawalapiti, na Mobilização Nacional Indígena, em 2013. Foto: André D’Elia. Disponível 
em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti>. Acesso 
em: 06 jul. 2020.

Anna Terra tem uma expressiva movimentação política e, em abril de 2017, sua imagem 
viralizou nas redes sociais (mais de 6.000 compartilhamentos no Facebook, alcançando 
mais de 100 mil pessoas)6, quando foi o centro de uma ação simbólica de resistência fren-
te a um cordão policial durante o 14º Acampamento Terra Livre, em frente ao Congresso 
Nacional (Brasília/DF). Conectada com sua ancestralidade, Anna Terra repetiu o gesto de 
seu pai, Pirakumã, durante a Mobilização Nacional Indígena, em 2013.

https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
https://www.fundobrasil.org.br/imagem-de-lideranca-indigena-do-xingu-vence-concurso-do-fundo-brasil/
https://www.fundobrasil.org.br/imagem-de-lideranca-indigena-do-xingu-vence-concurso-do-fundo-brasil/
https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
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A seguir, o depoimento de Anna Terra sobre a fotografia de Pirakumã: 
“A única arma que eu tenho é a minha boca”7.

7 O depoimento é parte da série Uma foto, uma história e foi registrado em 2017, durante o 14º Acampamento 
Terra Livre, em Brasília (DF), por Letícia Leite, Mario Brunoro e Rafael Monteiro Tannus. Disponível em: <https://
pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti>. Acesso em: 06 jul. 2020.

Ann
a t

er
ra

A gente sempre foi parceiro em todos os lugares: na cidade, na 
aldeia. Eu estou nessa por causa dele; ele que me puxou por esse ca-
minho. Aqui foi o dia que ele levou também spray de pimenta, mas ele 
era muito guerreiro, ele não fugiu. Ele levou spray, mas ficou ali. E essa 
imagem, ela... penso nesse dia... Ali deixou de ser somente pai para 
mim. A partir dali, comecei a ver ele como meu guerreiro, meu protetor, 
meu cacique. O nosso embaixador do Xingu.

Eu estava junto, porque se for para ele morrer, eu também vou 
morrer junto do meu pai. Eu não vou fugir e deixar ele sozinho. Uma 
vez, também, aconteceu na aldeia que nossa casa pegou fogo e ele foi 
salvando as coisas. Ele queria ser o último, a última pessoa a sair. Eu 
fiquei com ele e ele me mandava embora: ‘Vai embora, vai embora!’. E 
eu: ‘Não, pai, eu vou ficar aqui. Só vou embora se você sair’. Quando ele 
viu que a casa estava desabando e que eu não ia embora, ele saiu. Mas 
a gente sempre foi companheiro. Quando ele era vivo, sempre fomos. 
Essa imagem marcou muito para a gente, para a família, até agora. 
A gente tem esse banner até hoje, e com ele que eu carrego toda a 
esperança. Eu sinto que ele está comigo através desse banner.

Essa imagem pra mim significa a força indígena: a gente nunca 
vai desistir. Que nem ontem... Eu fui, não porque eu queria aparecer. 
Se for pra morrer, eu vou. Quando eu percebi que uma das meninas do 
nosso grupo não tinha voltado do local, a responsabilidade estava na 
minha mão e eu voltei. Foi um momento tão rápido, que eu não estava 
com aquela ideia de ir lá e parar aquilo. Aquilo tudo veio do desespero 
de pensar que uma das meninas do nosso grupo estava ali. Ou estava 
na água, ou então tinha sido levada para dentro. Assim aconteceu. 
Quando vi, já estava ali conversando com eles. Nem parei pra pensar 
que eles poderiam jogar gás de pimenta, bomba, sei lá… [fazer] qual-
quer coisa comigo. Não parei. Eu só fui chegando, fui gritando, pedindo 
para eles pararem. Quando fui ver, eu já tava lá.

NARRATIVA 6 -  Pirakumã Yawalapiti, 
na Mobilização Nacional Indígena, em 
2013. Foto: André D’Elia. Disponível em: 
<https://pib.socioambiental.org/pt/
Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_
Terra_Yawalapiti>. Acesso em: 06 jul. 2020.

Nós, os povos do Alto Xingu, entre nós, não temos essa cultura de guer-
rear. Somos nove etnias. A nossa governança sempre foi através de diálogo. A 
gente nunca anda com arco e flecha, com faca... a gente não faz isso. A gente 
vai na mata, assim, só se for para caçar. Se for para pegar algum remédio, a 
gente leva um facão só para tirar um remedinho mesmo. Mas a gente nunca 
andou armado, nem nada disso. Então, a gente geralmente usa só o diálogo 
para poder resolver as coisas.

Ele e o Raoni [Metuktire] sempre fizeram um diálogo com policiais, com 
autoridades, para permitirem que todos os índios entrassem naquele local. 
Então, é o que eu usei também. Eu falei: ‘A única arma que eu tenho é a minha 
boca’. Agora... a gente já teve vários diálogos com eles. Até nós, que somos 
mansinhos, também já estamos começando a ficar com raiva. Então, se for 
pra gente guerrear, a gente não vai desistir, não! Não é uma pimentinha no 
olho que vai fazer a gente desistir.

https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
https://pib.socioambiental.org/pt/Uma_foto,_uma_hist%C3%B3ria/Anna_Terra_Yawalapiti
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Dialogando com as imagens dos Yawalapiti, destaco três reflexões importantes 
para o campo das visualidades, em uma perspectiva decolonial. A primeira é sobre 
o papel das redes sociais na organização política contemporânea e, portanto, inter-
ferindo na formação dos indivíduos e dos coletivos. Em muitos episódios recentes, 
por exemplo, pudemos constatar a popularização do feminismo, principalmente do 
feminismo jovem, em decorrência das articulações possíveis por meio das ferramentas 
tecnológicas, além do acesso democrático à informação. 

O papel das imagens nesse contexto é fundamental, por permitir que, muitos da-
queles que anteriormente não tinham as palavras e nem as imagens, agora disponham 
delas. Estamos nos referindo a essas imagens que propiciam visibilidade e ruídos em 
cotidianos viciados e imaginários colonizados, como, por exemplo, ter a possibilidade 
de poder acompanhar a luta organizada das mulheres indígenas em seus contextos 
geopolíticos. Apesar de as mulheres indígenas não serem as autoras dos registros, 
eles servem às suas narrativas de luta, sendo possível observar que as quatro imagens 
viraram manifestos visuais de luta e resistência. 

A segunda reflexão diz respeito à representação da/o indígena brasileira/o, 
presente no imaginário colonizado do povo brasileiro: sem contato com o mundo 
exterior, sem fazer uso das tecnologias, vivendo isolado na floresta, sem participação 
social ativa, já que não é um civilizado, segundo os registros coloniais. As imagens 
anteriores desconstroem essa visão estereotipada, por se contraporem visualmente 
a todos esses equívocos que invisibilizam a existência dos nossos povos originários. 
Silvia Rivera Cusicanqui (2010), feminista boliviana, socióloga, historiadora e teórica 
subalterna, alerta-nos que as imagens têm a força de construir narrativas críticas, 
capazes de desmascarar as muitas formas das colonialidades contemporâneas. A 
autora aponta que no contexto de hierarquização da escrita sobre as culturas visuais, 
são as imagens que permitem que captemos os sentidos bloqueados e esquecidos 
pela língua. Por essa mesma razão, todas as imagens desta tese serão apresentadas e 
intituladas NARRATIVAS, apostando no seu potencial epistemológico e dialógico.

A terceira e última reflexão é sobre a presença da ancestralidade na narrativa das 
imagens, que pode ser entendida como o processo de continuidade da vida – e nesse 
caso, da re-existência – e estende-se para além do tempo datado, pois é identidade, 
corre no sangue e nas sabedorias que constituem os corpos. Segundo Puri & Cavalcanti,

As práticas de disseminação do conhecimento entre os povos africanos e indígenas são 

de uma vasta e complexa rede de trans-saberes, outros modos de produção de vida, 

outros modos de relação com o morrer e o narrar, outros modos de aprender e ensinar, 

de se relacionar com as forças da natureza, relação fundamental de ser pensada para a 

manutenção do bem comum da humanidade que é a vida (...). (2019, p. 82).

Pensar outras formas de disseminação do conhecimento para além da eurocen-
trada é reconhecer que outras culturas existem, têm soberania científica, são com-
plexas e, portanto, produzem outras identidades culturais, diferentes da existência 
universal branca, masculina, cisgênera.  Muitos autores já afirmaram que reconhecer 
sem hierarquia a cultura do outro é uma possibilidade de desconstrução do racismo. 
Stuart Hall, teórico jamaicano, é um desses autores que mergulharam nos mares 
dos Estudos Culturais britânicos e se debruçou sobre o tema do racismo cultural e a 
formação das identidades culturais, e é com ele que vamos navegar.

Navegar é preciso para que não fiquemos atracadas em um porto epistêmico, 
observando, de longe, o movimento do mar. Lançar-se ao mar em companhia de 
alguém muito mais experiente traz segurança para ousar e experimentar novos 
caminhos.

Em um texto de 1989, em que Hall discute o novo cinema do Caribe e as formas 
de autoria, enunciação e representação do negro, a identidade cultural aparece 
como algo que está sempre em processo, inacabada, e “sempre constituída de den-
tro, e não por fora, da representação” (2018, p. 88). Nesse mesmo texto, intitulado 
“Identidade Cultural e Diáspora”, na mesma página acima citada, o autor destaca 
duas maneiras diferentes de pensar sobre identidade cultural. O primeiro posiciona-
mento define-a como cultura compartilhada por seres constituídos coletivamente, 
ou seja, os sujeitos “refletem experiências históricas e códigos culturais em comum”, 
o que dá um sentido de unicidade, de constituinte de um povo, por enquadramentos 
contínuos de referências, como o que aconteceu com Anna Terra e seu pai Pirakumã 
ou as três mulheres Yawalapitis e o ato corajoso de Tuíra com seu facão. Ao terem 
que enfrentar uma situação difícil que envolvia a vida de seus povos, elas acessaram 
seus conhecimentos ancestrais e assumiram as formas de resistência dos xinguanos.   

 No contexto das lutas pós-coloniais, Hall afirma que tal concepção de iden-
tidade cultural foi importante como “força muito criativa e poderosa em formas 
emergentes de representação entre povos ainda marginalizados” (2018, p. 89). 
Ainda no “Identidade Cultural e Diáspora”, Hall cita Fanon, em Os Condenados da 
Terra, livro no qual o psiquiatra e filósofo martinicano afirma que o colonialismo 
não quer só esvaziar os cérebros, mas desconfigurar e aniquilar o povo oprimido. 
Nesse sentido, faço a leitura de que a resistência das mulheres xinguanas – Tuíra, 
Anna Terra, Watatakalu – é um ato de manutenção de suas existências, pois é por 
meio da afirmação de suas identidades culturais em ações políticas que acionam 
um giro decolonial8, como formulou o antropólogo argentino Walter Mignolo ante os 

8 Diante das distintas traduções do espanhol para o português, dependendo da fonte, usaremos “giro decolonial” ou  
“viragem decolonial”.     
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A viragem decolonial surge de tudo que o pensamento único, ao se constituir como único, 

reduziu ao silêncio, ao passado, à tradição, ao demônio, ao superado, ao insustentável. 

Surge não da “recuperação” do passado, posto que o passado é irrecuperável e ao 

pretender recuperá-lo corre-se o risco do fundamentalismo. Mas o passado pode ser 

“reativado” não em sua pureza, sim como pensamento liminar crítico, (...) pensando 

na materialidade de outros lugares, de outras memórias, de outros corpos. (MIGNOLO 

apud ANTONIACCI, 2014, p. 360).

dinamismos dos saberes locais frente aos projetos globais, que, segundo ele, é um 
corpo-política do conhecimento em adição à geopolítica do conhecimento. 

Foi a sabedoria ancestral de outro lugar, de outra memória e de outro corpo 
que reativou a potência criativa como força de combate contra a opressão: da mu-
lher, do povo subalternizado, do discurso que pretende aniquilar as existências não 
normativas. Mundos possíveis são o que já estão em processo de construção desde 
sempre, não é uma invenção descontextualizada ou moda acadêmica. Não é uma 
utopia sem ação.

O segundo posicionamento apontado por Hall sobre identidade cultural       re-
conhece pontos de diferença significativa que constitui o que realmente somos, para 
além dos muitos pontos similares, pois, diante da intervenção histórica, devemos 
considerar o que nos tornamos, ou seja, “uma questão tanto de ‘devir’ quanto se 
‘ser’. Ela pertence tanto ao futuro quanto ao passado” (2018, p. 90). Ainda, nessa 
mesma página, o autor complementa dizendo que “as identidades são os nomes 
que damos às maneiras diferentes como somos posicionados, e nos posicionamos, 
dentro das narrativas do passado”. 

As reflexões traçadas por Hall dialogam com a imagem das mulheres xingua-
nas, pois elas desafiam os binarismos fixos que acompanham a compreensão de 
suas identidades na sociedade ocidental, comumente localizadas no passado: elas 
são registradas em diálogo com as suas histórias e seus tempos, posicionadas em 
seus lugares de fala, constituindo-se de acordo com as suas necessidades, no caso, 
resistindo a um projeto de país declaradamente racista que ataca as populações in-
dígenas ao promover o genocídio e etnocídio histórico, negando o direito congênito 
à terra. 

Para os nossos povos originários, a questão da terra é uma questão de existên-
cia – de ser, saber e poder – pois, como diz o professor doutor Carlos José Ferreira 
dos Santos, também conhecido como Casé Angatu Xukuru Tupinambá, morador no 
Território Indígena Tupinambá de Olivença - Aldeia Gwarini Taba Atã (Ilhéus/Bahia), 
“Nós não somos donos da terra, nós somos a terra”9, referindo-se às relações sa-

gradas, cosmológicas, que os povos originários têm com o mundo: os elementos 
naturais, os encantados, os sonhos, os ancestrais, a vida.

1_3 DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA ou RE-EXISTÊNCIA Nº 3 – “Vai que 
nem índia é”: epistemologia ch’ixi 

Os olhos rasgados são o limiar entre dois símbolos: olhos que poderiam ser de 
uma sansei (a terceira geração de imigrantes japoneses nascidos fora de seu país de 
origem), como os meus, ou olhos de uma indígena, indiana, latino-americana... Abaixo 
dos olhos, o lenço lilás, símbolo da luta feminista e da descriminalização do aborto, 
pauta importante desse agrupamento. Acima dos olhos, um cocar indígena. 

9  Diante do reconhecimento epistemológico da oralidade, farei uso de algumas citações que ouvi no processo da pesquisa, 
seja em cursos, diálogos com pessoas, com pesquisadores, entrevistas. Como fui aluna inúmeras vezes do prof. Casé, no curso 
“Histórias e Culturas Indígenas - Saberes, Abordagens, Pesquisas e Possibilidades de Ensino (Lei 11.645/2008)”, que ele ministrou 
em diversas instituições, ouvi em suas falas essa frase inúmeras vezes. Adiante, eu relatarei meu processo de formação em 
relação às questões indígenas e voltarei a citar o prof. Casé Angatu, uma figura fundamental no meu percurso formativo.

NARRATIVA 7 -  Mulheres indígenas na 
luta, #EleNão, Pablo Albarenga/Mídia 
NINJA. Disponível em: <https://twitter.com/
MidiaNINJA/status/1046218625722519554>. 
Acesso em: 11 jul. 2020.
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Ela está no coração econômico da cidade de São Paulo, a avenida Paulista, palco 
de manifestações, atos, festas, território de tensões e ilusões. A fotografia foi feita no 
dia 29 de setembro de 2018, em um protesto que integrou o movimento #elenão, e foi 
publicada por uma rede de comunicação livre, fundada em 2013, a Mídia Ninja10. 

Sobre as intenções discursivas que impulsionaram o registro da imagem, 
Cusicanqui (2010, p. 27), em suas formulações inspiradas por Barthes sobre a “sociolo-
gia da imagem”, defende que, para além de uma análise estrutural, ao nos depararmos 
com uma imagem, devemos exercitar a “arte del hacer, una práctica teórica, estética y 
ética que no reconozca fronteras entre la creación artística y la reflexión conceptual y 
política”. Cusicanqui nos dá uma pista sobre o que a fotografia enuncia: um registro 
em que criação, forma e conteúdo se relacionam ética e esteticamente. 

A autora aymara afirma que a descolonização só pode realizar-se na prática, 
dessa forma, a “sociologia da imagem”

10 A Mídia Ninja é “uma rede de comunicação livre que busca novas formas de produção e distribuição de informação a partir 
da tecnologia e de uma lógica colaborativa de trabalho. Entendemos a comunicação democrática como um direito humano e 
defendemos o interesse público, a diversidade cultural e o direito à informação, visibilizando pautas de comunicação, causas 
identitárias, cultura, meio ambiente, juventude e outras que dialogam com os desafios do século XXI”. Disponível em: <http://
midianinja.org/quem-somos/>. Acesso em: 06 jul. 2020.

Se trataría empero de una práctica reflexiva y comunicativa fundada en el deseo 

de recuperar una memoria y una corporalidad propias. Resulta de ello entonces 

que tal memoria no sería solamente acción sino también ideación, imaginación y 

pensamiento (amuyt’aña). Siguiendo este razonamiento, el amuyt’aña, en tanto 

gesto colectivo, permitiría una reactualización/reinvención de la memoria colectiva en 

ciertos espacios/tiempos del ciclo histórico en que se ve venir un cambio o conmoción 

de la sociedad. (IDEM, 2010, p. 28).

Seguindo esse raciocínio, a imagem da mulher com um lenço do movimento 
feminista e um cocar, no encontro do meu olhar com a imagem, provoca uma re-
ativação da memória coletiva em um território (tempo/espaço) histórico onde uma 
mobilização social denota mudança, aponta quebras de paradigmas, provoca diálogos 
decoloniais e contra coloniais que envolvem discursos étnicos, de gênero e de classe. 
A presença dessa mulher nesse contexto político coloca em xeque algumas certezas 
e pré-conceitos comuns em uma sociedade patriarcal e estruturalmente colonialista: 
é uma “imagem desestabilizadora” (SANTOS, 1996) que vulnerabiliza modelos sociais 
dominantes. O registro é de um fotógrafo homem, mas a situação estava constituída. 

Cusicanqui (2018, 2015), que durante muitos anos se dedica a estudar as relações 
mestiças na Bolívia, a partir de uma perspectiva andina e anticolonial, propõe uma 

epistemologia ch’ixi para estruturar as discussões sobre mestiçagem. Nós, mestiços, 
estamos localizados em lugares muitas vezes determinados por outros: uns me 
definem como indígena, outros como boliviana ou peruana, poucas vezes japonesa. 
Gonçalves (2019), em sua dissertação que tratou da construção das identidades mes-
tiças em uma perspectiva ch’ixi e pela convivência com Cusicanqui, em La Paz (Bolívia), 
afirma que 

Ch’ixi em Aymara é uma palavra que configura uma justaposição, algo que é e não é ao 

mesmo tempo, o que Silvia Rivera percebe como manchas justapostas que nunca se 

mesclam. Tomada da ideia de abigarrado do boliviano Zavaleta Mercado, a concepção 

de um sujeito ch’ixi comunga características da epistemologia ocidental e de outras 

tantas epistemologias, como a Aymara, sem necessariamente anexar o sujeito em 

um processo de devir. O ch’ixi são opostos que convivem sem se mesclar, em uma 

condição de portadores de contradições que não buscam uma síntese, portanto, uma 

dialética sem síntese. (...) O ch’ixi seria esse antagonismo complementário, presente 

e compreensível a partir da epistemologia Aymara que, segundo a autora, apresenta 

uma ampla capacidade de manejo das contradições, nesse processo de dialética sem 

síntese, a partir de categorias de leitura da história como o Pachakuti, que representa a 

destruição e renovação articuladas. (GONÇALVES, 2019, p. 70).

A ideia de ch’ixi, que “são opostos que convivem sem se mesclar, em uma condi-
ção de portadores de contradições que não buscam uma síntese”, se cruza com a ideia 
de confluências apresentada por Nêgo Bispo que, segundo ele mesmo declara, se trata 
de vidas que se encontram e compartilham mundos possíveis.

Ou seja, somos aquelas e aqueles que carregam no corpo as contradições que 
convocam à construção de identidades plurais e re-existências políticas. Neste con-
texto e considerando a minha condição existencial e política, ressalto que a relação 
de mistura étnica e racial que se deu no Brasil com os povos de origem asiática, não é 
a mesma que ocorreu com os povos originários e africanos, que sofreram processos 
coloniais violentos e abusivos respaldados pela suposta superioridade da raça branca, 
pelo eurocentrismo enquanto normatividade e o discurso do embranquecimento da 
população.

9 Diante do reconhecimento epistemológico da oralidade, farei uso de algumas citações que ouvi no processo da pesquisa, 
seja em cursos, diálogos com pessoas, com pesquisadores, entrevistas. Como fui aluna inúmeras vezes do prof. Casé, no curso 
“Histórias e Culturas Indígenas - Saberes, Abordagens, Pesquisas e Possibilidades de Ensino (Lei 11.645/2008)”, que ele ministrou 
em diversas instituições, ouvi em suas falas essa frase inúmeras vezes. Adiante, eu relatarei meu processo de formação em 
relação às questões indígenas e voltarei a citar o prof. Casé Angatu, uma figura fundamental no meu percurso formativo.
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Abaixo, um exemplo do incômodo de dois homens a respeito da imagem publi-
cada pela Mídia Ninja e que revela o racismo diante de identidades distintas daquelas 
consideradas normativas:

NARRATIVA 8 -  Print da página do Twitter da Mídia NINJA. Disponível em: <https://twitter.
com/MidiaNINJA/status/1046218625722519554>. Acesso: 11 jul. 2020.

Os dois comentários referem-se à foto da mulher indígena na avenida Paulista e 
foram printados da página do Twitter da Mídia Ninja. Um ponto em comum presente 
em ambos os discursos machistas e etnocidas é a forma como eles duvidam da huma-
nidade da mulher, associam sua identidade – mulher, indígena ou não indígena – em 
oposição às suas masculinidades e a sua identificação a partir de um objeto símbolo 
de uma cultura. É importante ressaltar que na foto não havia legenda de identificação 
de quem seria a retratada e a autodeclaração é a metodologia adotada pelo IBGE e 
pela legislação brasileira para a identificação da população, ou seja, quem diz o que é 
a/o própria/o sujeita/o em foco.

Mignolo (2008) alerta-nos para o perigo do fundamentalismo e do essencialismo 
decorrentes das políticas de identidade (principalmente as dominantes) e argumenta 

sobre a importância de tratarmos de “identidade em política”. Reitera que a política 
identitária dominante não se manifesta como tal, mas através de conceitos universais 
abstratos como a ciência, a filosofia, a religião, as artes.

Fausto Reinaga (o aymara intelectual e ativista) afirmou claramente nos anos 60: 

“Danem-se, eu não sou um índio, sou um aymara. Mas você me fez um índio e como 

índio lutarei pela libertação”. A identidade em política, em suma, é a única maneira de 

pensar descolonialmente (o que significa pensar politicamente em termos e projetos de 

descolonização). Todas as outras formas de pensar (que interferem com a organização 

do conhecimento e da compreensão) e de agir politicamente, ou seja, formas que não 

são descoloniais, significam permanecer na razão imperial. (MIGNOLO, 2008, p. 290).

Quando nos referimos à “desobediência epistêmica”11, conceito que intitula esses 
primeiros ensaios, assumimos que ela é também desobediência civil, enfrentamento 
necessário para uma mudança efetiva, uma vez que que somos frutos da colonialidade 
e, portanto, abandonar o que somos e o que está institucionalizado mundialmente não 
seria possível, mas buscar o devir, a partir do que está dado, é uma possibilidade de 
“aprender a desaprender”, estando disponível para os diálogos com outras formas de 
saber que não tenham sido programadas pela limitante e aniquiladora razão colonial 
e imperialista. Em toda a América Latina e, por conseguinte, no Brasil, o pensamento/
ação decolonial e contra colonial habita os corpos e as práxis dos povos originários, 
dos povos afrodescendentes, das mulheres e dos dissidentes sexuais, já que são as 
alternativas que já re-existem ao projeto normativo ocidental: masculino, branco, 
cisgênero, burguês. 

11 Termo formulado no contexto das teorias decoloniais latino-americanas.
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A minha história e os processos 
de identificação: história 
oral, teoria enraizada e 
as epistemologias afro-
brasileiras e indígenas

Qhipnayra uñtasis sarnaqapxañani.

 - Aforismo aymara12-

Ensaio 2
Sou filha de Suely e Jorge. Neta de sangue de Teijiro Suzuki, 

Clara Sekini Suzuki, Manoel Lopes Martin e Emília da Silva Lopes 
Martin. Neta dos avós adotivos Kasuo Suzuki e Kikue Suzuki. 
Irmã de Érico13. Descendente de japonês, português e espa-
nhol. Filha de Oxum e de Xangô nas sabedorias yorubanas:

Até que os leões tenham suas histórias, os contos de caça 
glorificarão sempre o caçador.

 - Provérbio africano -

Ora Yê Yê Ô, Oxum!
Kaô Kabecilê, Xangô!

Ago mojuba!

Do lado oriental, minhas raízes vêm da terra e da arte. 
Meus avós de sangue eram descendentes de agricultores, 
vieram do Japão para o interior de São Paulo para plantar. 
Meu avô Teijiro Suzuki foi pioneiro da imigração japonesa no 
Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, em 1906, e quem 
recebeu os viajantes do navio Kasato Maru, no porto de 
Santos, em 1908. Chegou a plantar café no interior de São 
Paulo. Era um jornalista inquieto, crítico de seu tempo, poeta 
e professor de língua japonesa. É fácil saber um pouco sobre 
a história de meu avô biológico, que morreu 12 anos antes do 
meu nascimento, pois está tudo registrado em documentos e 
livros sobre a História da Imigração Japonesa no Brasil. Sobre 
a minha avó Clara, pouco sei. Meu pai faleceu há mais de 20 
anos e, após sua partida, nós não convivemos mais com a 
família dele.

Sobre meus avós adotivos, sei que eles eram artistas, 
meu avô Kasuo também era jornalista e poeta, minha avó 
Kikue era musicista e professora de música no Japão. Ela to-
cava e ensinava o tradicional instrumento musical shamisen. 

12 Segundo Silvia Rivera Cusicanqui (2010), “Este aforismo puede traducirse aproximadamen-
te así: ‘Mirando atrás y adelante (al futuro-pasado) podemos caminar en el presente-futuro’, 
aunque sus significados más sutiles se pierden en la traducción.”

13 O meu nome e de meu irmão possui uma inspiração literária, especificamente, da obra 
Clarissa, do escritor brasileiro Érico Veríssimo. Segundo a minha mãe, ela e meu pai admira-
vam o autor e a obra, diziam que Clarissa era um nome forte e serviria para mim. E quando 
meu irmão nasceu, três anos depois, eles selaram a homenagem, nomeando-o Érico.
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Mas, com as guerras, eles voltaram para o Japão e deixaram meu pai no Brasil para 
ser adotado pela segunda vez. A vida do meu pai foi de fome, abandonos e reencon-
tros. Talvez, por isso, saibamos pouco sobre essa história. Outro dia, conversando a 
respeito dessas memórias com a minha mãe, ela me disse: “Seu pai não falava e eu 
não perguntava, eram lembranças, traziam muito sofrimento para ele”. Era um pacto 
amoroso de silêncio. 

Meus bisavós por parte de mãe eram agricultores europeus. Meu avô Manoel 
nasceu na Espanha e minha avó Emília nasceu em Portugal. Ambos eram operários 
de fábrica, ela, na tecelagem e, ele, na metalurgia. Como seus pais também morreram 
cedo, minha mãe não tem recordação nenhuma dos seus avós. A imigração de traba-
lhadores pobres em busca de melhores condições de vida também tem seus apaga-
mentos, pois a vida dura não permitia que os trabalhadores vivessem muito tempo.

Esta tese começou muito antes de 1º de março de 1982. Tudo que está aqui é 
fruto da minha história de vida e dos meus antepassados. As escolhas teóricas e ide-
ológicas expostas não começaram com meu ingresso no doutorado, no mestrado ou 
mesmo na graduação, elas são o enredamento das minhas experiências de vida, pelas 
presenças e pelas ausências. 

E eu só tomei consciência quando, a cada texto que estudava, resgatava algo da 
minha essência, compreendia as minhas escolhas e as origens dos meus saberes, ou 
seja, é a minha história de vida como metodologia e epistemologia. E nada mais coe-
rente do que assumir, nesta tese,  essas sabedorias como produção científica, apesar 
dos discursos reducionistas de que a produção científica pautada pelas subjetividades 
e identidades se resume ao essencialismo esvaziado de prática política e científica, 
como se os sujeitos da pesquisa se fragmentassem em razão e emoção e a suas exis-
tências sociais, portanto, materiais, não determinassem seu lugar de ação e reflexão 
no mundo.

A cada etapa da pesquisa, mais elementos se conectavam. Por exemplo, foi duran-
te os diálogos com a socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui sobre 
o potencial epistemológico e teórico da história oral, lendo seus textos e assistindo 
alguns documentários sobre sua vida, embalados pelos sons tradicionais das flautas 
de pan andinas, que me recordei da minha infância. Eu cresci ouvindo-as nos vinis que 
meu pai escutava todo fim de semana, interpretadas por artistas bolivianos, peruanos 
ou pelo músico romeno Gheorghe Zamfir14. Durante anos, minha formação musical 
aconteceu por meio da estética andina. Nós não tínhamos dinheiro para viajar, mas 
aquelas flautas me transportavam para os territórios andinos, pois, além da música, 
todas as capas dos discos traziam as pessoas, as paisagens e a cultura desses povos: 
são as visualidades e as musicalidades que me formaram.

Essa re-ligação acionou outras lembranças que me fizeram perceber o motivo dos 

meus destinos de viagem e do estudo de línguas, pois, apesar da imposição do projeto 
colonialista do estudo da língua inglesa, desde os primeiros anos da educação básica, 
acompanhada pela história exitosa dos colonizadores contada nos livros didáticos, eu 
só viajei, até hoje, por países latinos, e me dediquei durante anos ao estudo da língua 
espanhola latinoamericana. Coincidência? Não. Foi uma construção existencial e cultu-
ral, alimentada pelo meu pai, que acabou me direcionando para as epistemologias do 
Sul e não do Norte. Além de uma possibilidade de resistência ontológica, é uma forma 
de desconstruir o colonialismo que constitui o meu ser colonizado. Nessa missão de 
busca pela minha autonomia intelectual contra colonial, me inspiro pelas produções 
de Silvia Rivera Cusicanqui.

14 Destaco aqui um exemplo de como são tratados os artistas não europeus: quase sempre não se reconhece suas autorias, 
diferentemente dos artistas europeus que têm seus nomes valorizados. Essa forma homogeneizante de tratar as produções 
artísticas dos povos subalternizados pelo Ocidente revela a relação de poder que se estabelece por meio da indústria cultural. 
Há a “música boliviana ou andina” em contraposição ao músico x ou y. Nesse sentido, podemos estabelecer um diálogo com a 
forma como a produção tradicional de esculturas de diversos artistas africanos são catalogadas em livros e museus. Observe as 
legendas em espaços expositivos, no geral, aparece “autoria desconhecida”, a localidade e o ano. Já a produção europeia, quase 
sempre é organizada e estudada pelo conjunto da obra de um artista, o que inclui sua biografia. Esse é um dado importante, ao 
tratarmos das produções visuais nas aulas de arte e que abordaremos mais adiante.

NARRATIVA 9 -  Silvia Rivera Cusicanqui. Disponível em: <https://distrodysca.milharal.
org/files/2016/09/maxresdefault.jpg>. Acesso em 07 jul. 2020.
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Boliviana de ascendência Aymara, nascida no ano de 1949, Silvia Rivera Cusicanqui 
é uma das intelectuais mais importantes da América Latina. Foi professora rural, 
militante do Movimento Indianista Katarista e do Movimento Cocalero. Socióloga, 
historiadora, pedagoga, anarquista, cineasta, amante da cultura andina, foi, durante 
muitos anos, professora emérita da Universidad Mayor de San Andrés, em La Paz, 
Bolívia, instituição na qual se aposentou. Dedicou-se ao estudo e ao ativismo  junto aos 
movimentos políticos da região andina, sempre atenta às suas formas de organização: 

O certo é que na década de 70 surgem, em toda a área, vigorosos processos de 

autoconsciência étnica e se formam organizações que reclamam para si, o direito de 

gerar suas próprias sistematizações ideológicas e políticas, se afastando do rol de 

intermediários, os intelectuais e cientistas sociais das diversas disciplinas. (CUSICANQUI, 

2008, p. 160).

São os ensinamentos decorrentes desses momentos de insurgência que inspiram 
a autora na reivindicação dos “processos de identificação”, em que as pessoas podem 
tomar consciência de si e de suas histórias e criar formas de ser e fazer. 

Ela não compreende as identidades como algo fixo, como nos discursos essen-
cialistas, prefere assumir os “processos de identificação” que sustentam o que ela 
chama de Teoria Enraizada15, uma forma de pensar que tem sua raiz na experiência, 
que não nega a própria história das sujeitas e sujeitos, nem a própria genealogia na 
compreensão do mundo. Diz que o saber que importa a todo ser é o que vem dos seus 
pais e avós, que é tão importante, por exemplo, quanto o produzido por qualquer 
autor consagrado da sociologia ou da história.

Em suas pesquisas, a autora foi da história oral à sociologia da imagem. A partir 
de sua experiência com o coletivo THOA – Taller de Historia Oral Andina, criado em 
1983, em torno do curso de Sociologia da Universidad Mayor de San Andrés, inúmeras 
experiências e pesquisas sobre História Oral foram desenvolvidas. Um dado curioso 
– ético e estético – é que, para fazer parte do grupo, era um requisito falar um idioma 
nativo boliviano. 

No âmbito dos estudos da História Oral, Cusicanqui, embalada pelas insurgências 
indígenas andinas e o resgate das histórias saqueadas pelo colonialismo, propõe que 
as pessoas não sejam objetos dos discursos, mas produtoras deles. Nesse caso, é a 
História Oral praticada pelos subalternos, por aqueles que foram excluídos das escri-

turas oficiais, como uma narrativa contra-hegemônica da História Oficial, constituindo 
um processo de descolonização intelectual.      

Para além do recolhimento de muitas histórias escondidas, principalmente dos 
povos andinos aymara e quechua, o THOA, comprometido com a difusão popular e 
massiva dessas “outras histórias”, utilizou recursos audiovisuais, radionovelas, ima-
gens e formas de difusão que dialogam com outras formas de existência. Sobre o 
potencial epistemológico da história oral, Cusicanqui afirma que

15  Registro oral em entrevista concedida à jornalista Ana Cacopardo para o programa Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui, 
do Canal Encuentro, do Ministerio de Educación de la República Argentina. Disponível em: <https://youtu.be/1q6HfhZUGhc>. 
Acesso em: 07 nov. 2018.

 La historia oral en este contexto es por eso mucho más que una metodología 

“participativa” o de “acción” (donde el investigador es quién decide la orientación de la 

acción y las modalidades de la participación): es un ejercicio colectivo de desalienación, 

tanto para el investigador como para su interlocutor. Si en este proceso se conjugan 

esfuerzos de interacción consciente entre distintos sectores: y si la base del ejercicio es 

el mutuo reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa en la “cadena 

colonial”, los resultados serán tanto más ricos en este sentido.

Por ello, al recuperar el estatuto cognoscitivo de la experiencia humana, el proceso 

de sistematización asume la forma de una síntesis dialéctica entre dos (o más) polos 

activos de reflexión y conceptualización, ya no entre un “ego cognoscente” y un “otro 

pasivo”, sino entre dos sujetos que reflexionan juntos sobre su experiencia y sobre la 

visión que cada uno tiene del otro. (1987, p. 61).

O que nos interessa em relação ao potencial epistemológico e teórico da história 
oral diz respeito à valorização da história e da experiência dos sujeitos relacionados a 
esta pesquisa, pois reordena a relação de poder do sujeito com o conhecimento, em 
um contexto de colonialidade do saber e considerando que essa perspectiva produz 
conhecimento, não é somente uma fonte de conhecimento, mas provoca um processo 
de retomada de si e do seu coletivo. Por esse motivo, passarei a relatar a minha his-
tória relacionada às questões étnico-raciais e, posteriormente, abordaremos outras 
histórias e outras memórias na/da educação e nas/das artes.

Partirei da seguinte pergunta: Quais os vestígios da minha história em que iden-
tifico uma práxis (ou um desvio) voltada para as relações étnico-raciais?
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2_1 PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO Nº 1 – Sabedorias afro-brasileiras e os  
segredos de Ifá

Eu ainda era menina quando fomos para Aparecida do Norte, cidade símbolo dos 
católicos paulistas. Meu pai era um ateu convicto, minha mãe é espírita, meu irmão e 
eu pudemos escolher quais caminhos religiosos seguiríamos. 

Era um sábado quente – falo da quentura do interior do Vale do Paraíba –, che-
gamos no amplo estacionamento lotado pelos ônibus dos fiéis, paramos ao lado da 
basílica e lembro como se fosse hoje as palavras do meu pai: “Tudo isso aqui é folclore”.

Depois disso, passei a encarar a religião como algo fora da gente, uma cons-
trução fantástica, exógena, pois era como eu entendia o folclore ensinado na escola: 
das iaras, dos sacis e boitatás (e sem relacionar aos saberes dos povos indígenas!). 
Assim, fui estabelecendo relações mais racionais a respeito de qualquer manifestação 
que não pudesse ser explicada pelas linhas da racionalidade ocidental. E as outras 
perspectivas de mundo?

As nossas idas às igrejas e o contato com o pensamento católico-cristão estavam 
sempre associados às práticas culturais e à arte, como nossas visitas às cidades histó-
ricas de Minas Gerais.

NARRATIVA 10 -  Foto de família. No começo da década de 1990, meu irmão, minha mãe e eu 
em frente à Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, no Santuário do Senhor Bom Jesus 
de Matosinhos, Congonhas/MG. Foto: Jorge Suzuki (Acervo particular).

Instigada pelos estudos decoloniais e contra coloniais, que convocam a uma de-
sobediência epistêmica frente à organização da sociedade brasileira – estruturalmente 
cristã, racista, machista, homofóbica, entre outras violências historicamente acumula-
das desde o período da invasão portuguesa –, compreendo que práticas como essa, 
partindo de meu pai, um ateu convicto, extremamente crítico das religiões cristãs, ao 
propor vivências familiares que oferecessem cruzamentos interculturais, “rompe com 
a constância, quebra a sequência previsível e proporciona uma sensação de vazio que 
logo é preenchida de forma inesperada” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 18). No mínimo, 
causa estranhamento.

A partir da formulação poética de Simas e Rufino sobre as “culturas de síncope” 
como práticas de transgressão do normativo, é que se instaura a possibilidade da fis-
sura da “pretensa universalidade do cânone universal”. Obviamente que a afirmação 
do legado cristão não se opõe ao cânone universal, pois é o próprio cânone, porém, 
é a atitude de dialogar com outros valores culturais que rompe com a constância, já 
que não é o esperado, e é nessa quebra que os acasos e as perspectivas formativas 
se ampliam, geram dissensos que provocam reflexões, dúvidas, incertezas, portanto, 
estimulam cognitivamente os sujeitos na formulação dos seus saberes. 

Como educadora, entendo que um ateu valorizar a cultura católica, considerando-
-a produtora de conhecimento, demonstra a importância de praticarmos os diálogos 
entre as distintas concepções de mundo, mas, precisamos ir mais além, precisamos 
trazer para o debate os saberes rasurados pelo Ocidente, pois como seria se os adeptos 
das culturas católicas e protestantes reconhecessem que as culturas afro-brasileiras 
produzem conhecimento e não “macumba” ou folclore? Ou, então: E se os discursos 
colonialistas reconhecessem que as culturas nativas indígenas não são “atrasadas”, 
mas foram estigmatizadas com a intenção de justificar a colonização? É nesse vácuo 
do inesperado que, segundo Simas e Rufino, temos a possibilidade de exercitar nossas 
potências, nossos incômodos e, assim, provocar o dissenso frente às nossas certezas, 
definidas como o consenso que identifica a racionalidade, a civilidade. 

Essas atitudes do meu pai, consideradas contraditórias no contexto familiar, 
apontam uma forma de pensar que extrapola a monoculturalidade, ao cruzar saberes 
como princípio de uma educação intercultural.

Os cruzamentos não se encerram por aqui. Caminhando nas quebradas de 
mim mesma, deparo-me com a lembrança das conversas sobre espiritismo com a 
minha mãe, que sempre simpatizou com as religiões de matriz africana. A essa altura, 
meu pai já tinha falecido e as suas influências eram lembranças e lastros na minha 
personalidade. 
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O meu primeiro encantamento com a religiosidade afro-brasileira se deu a partir 
de um jogo de Ifá, divindade iorubana, Senhor do destino e do saber. No campo mito-
lógico, os saberes vieram de terras africanas através dos povos iorubás16: 

16 “Os iorubás ocupam grande parte da Nigéria, no sudoeste do país e, em menores proporções, parte do Togo e da República do 
Benin (antiga Daomé). Sua influência estendeu-se também para além do baixo Níger, em direção ao norte, adentrando a Terra 
Nupe. Pertencem predominantemente aos estados do Ogun, Oyo, Ondo, Kwara e Lagos, na Nigéria, onde convivem com outros 
grupos étnicos: anang, batawa, edo, efik, fulani, hausa, idoma, igbira, ibibio, ibo, igala, igbo, igbomina, ijaw, ijo, itsekiri, kanuri, 
nupe e tiv, cada qual com sua própria língua, costumes e sistemas de administração tradicional. Destes, os mais numerosos são 
os hausa, iorubá e ibo. A conquista daomeana de parte das terras iorubás favoreceu a miscigenação entre os grupos iorubá e fon, 
tornando-se pouco nítida a linha divisória entre eles. Os iorubás associam-se em subgrupos – Egba, Egbado, Oyo, Ijesa, Ijebu, Ife, 
Ondo, Ilorin, Ibadan etc.”. (RIBEIRO, 1996, p. 37).

(...) foi dado a um adivinho de nome Orunmilá, também chamado de Ifá, que o 

transmitiu aos seus seguidores, os sacerdotes do oráculo de Ifá, que são chamados 

babalaôs ou pais do segredo. Durante a iniciação a que é submetido para o exercício 

da atividade oracular, o babalaô aprende essas histórias primordiais que relatam 

fatos do passado que se repetem a cada dia na vida dos homens e mulheres. Para 

os iorubás antigos, nada é novidade, tudo o que acontece já teria acontecido antes. 

(PRANDI, 2001, p. 17-18).

Um dia, eu pedi a minha mãe que me levasse para jogar búzios – encontrar Ifá –, 
pois desde pequena eu a ouvia cochichando com as vizinhas a respeito dessas práticas, 
falavam de esgueiro como se fosse algo proibido, e, indiretamente, era, já que há uma 
repressão fundada na intolerância religiosa em relação às práticas relacionadas às reli-
giões de matriz africana e que partem de um fundamento racista, “firmado através da 
conveniência da discriminação e segregação incrustadas nos imaginários socialmente 
construídos” (OLIVEIRA, 2015, p. 98). 

É o mito da democracia racial que sustenta historicamente o discurso da miscige-
nação cordial e mascara as desigualdades instituídas pelo capitalismo e pelo racismo, 
faces da mesma moeda, contribuindo para que as discussões acerca das questões 
raciais não aconteçam, como se no Brasil não houvesse racismo e todas as práticas 
e saberes relacionados aos povos negros não fossem inferiorizados e invisibilizados. 
Esses preconceitos estão, sobretudo, “no preconceito de ter preconceito, que é uma 
das características do racismo à brasileira” (MUNANGA, 2013, p. 8).

A discrição da minha mãe e das nossas vizinhas em não falar abertamente sobre 
suas idas ao terreiro e consultas a Ifá está assentada na forma como a hierarquização 
das culturas, povos e grupos étnico-raciais compõem nossos imaginários colonizados, 
já que as práticas das culturas afro-brasileiras são julgadas como não válidas e, por 
isso, invisibilizadas, “por não se enquadrarem no paradigma considerado civilizado 

e culto, ou seja, a ciência moderna primordialmente europeia” (OLIVEIRA, 2015, p. 
102). Assim, opera o racismo cultural na forma como lidamos com as culturas negras. 
Estamos falando de uma sociedade em que uma galinha ofertada para Exu em uma 
encruzilhada causa mais indignação que o assassinato de uma criança negra.

Sobre as religiões afro-brasileiras, suas origens e diálogos (sincretismos) com 
outras religiões, Nei Lopes  afirma que

Os traços culturais e religiosos determinantes da africanidade no Brasil provêm, 

basicamente, de dois grandes grupos civilizatórios: o dos povos bantos, de Angola, 

Congo, Moçambique etc.; e o dos povos ditos sudaneses ou minas, como os iorubás, 

jejes e axantis. Dos bantos, o Brasil recebeu as vertentes praticadas sobretudo no 

Sudeste e que acabaram por prevalecer, no seu seio – depois de sincretizações com 

cultos indígenas, o catolicismo, o kardecismo e outras práticas –, a umbanda, em suas 

várias modalidades. Dos minas, principalmente daqueles do antigo Daomé e da Nigéria, 

nos chegaram as raízes do candomblé jeje-nagô e dos cultos aos voduns, difundidos a 

partir da Bahia, bem como da mina maranhense. Outras formas religiosas, entretanto, 

se constituíram por sincretizações e misturas de várias naturezas. Em todas elas, a partir 

de princípios filosóficos africanos em maior ou menor grau assimilados, cultuam-se 

divindades ligadas à natureza, antepassados, espíritos protetores de rios, cidades etc. 

(2015, p. 144).

No meu encontro com o Orunmilá, no fundo da Casa de Artigos Religiosos Pai 
Tarcisio de Aruanda, fomos recebidas por um homem grande, com aperto de mão 
forte e um anel de ouro com uma pedra vermelha no dedo mindinho: era o pai Valter. 
Eu não tinha 20 anos e daquele dia em diante eu fui acompanhada por esse Babalaô17 
que me guiou até seu terreiro de umbanda. Eu não me fiz filha da casa, mas era 
frequentadora e fui borizada lá, fazia as obrigações solicitadas pelos meus guias e 
segundo os preceitos de Ifá18. 

17 Sacerdote de Orunmilá (do oráculo).

18  O bori é uma obrigação que visa fortalecer a cabeça (Ori) para que ela esteja preparada para sustentar a pessoa e seus desafios.
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NARRATIVA 11 -  Casa de artigos religiosos. Caminhada 
até a fachada da Casa de Artigos Religiosos de pai Valter.  
Fonte: Google Street View. Acesso em: 03 dez. 2018.

Não é com todo mundo que acontece, mas logo no meu primeiro jogo, Ifá, que 
carrega o segredo do Ori19 de cada pessoa, revelou os meus Orixás20: Oxum, mãe das 
águas doces e do amor, guiada pela esperança, e Xangô, Rei de Oyó, orixá movido pelo 
sentimento de justiça. No mesmo instante, eu me identifiquei com as características 
daqueles que guardam meu Ori e inspiram as minhas ações, segundo a sabedoria 
iorubá. Desde aqueles tempos, quase 20 anos passados, sempre que considero neces-
sário, entrego os ebós21, tendo sempre em mente o legado dessas divindades, antes 
homens e mulheres em África.

19 Cabeça; destino.             
20 Ori + asé = força que vem da cabeça. Divindades iorubanas. 
21 Oferendas.

Laroiê, Exu!
Ora Yê Yê Ô, minha mãe Oxum!
Kaô Kabecilê, meu pai Xangô!

NARRATIVA 13 - Guia de Oxum. Desenho do meu 
caderno de artista (2003-2006).

NARRATIVA 14 - Guia de Xangô. Desenho do meu 
caderno de artista (2003-2006).

MACUMBEIRO: definição de caráter 
brincante e político, que subverte senti-
dos preconceituosos atribuídos de todos 
os lados ao termo repudiado e admite 
impurezas, contradições e rasuras como 
fundantes de uma maneira encantada de 
se encarar e ler o mundo no alargamento 
das gramáticas. O macumbeiro reconhe-
ce a plenitude da beleza, da sofisticação e 
da alteridade entre as gentes.

(Excerto da nota introdutória de Fogo no mato: a ciência  
encantada das macumbas, de Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino)

NARRATIVA 12 - Desenho do meu caderno de 
artista (2003-2006).
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NARRATIVA 15 - Ebó para Oxum. Desenho do meu 
caderno de artista (2003-2006).

NARRATIVA 18 - Ebó para Xangô. Desenho do meu 
caderno de artista (2003-2006).

NARRATIVA 16 - Ebó para Oxum. Desenho do meu 
caderno de artista (2003-2006).

NARRATIVA 17 - Ebó para Xangô. Desenho do meu 
caderno de artista (2003-2006).

Os ebós potencializam as existências, evocam transfor-
mação e atravessam tempos e espaços. É energia criadora 
e organizadora de saberes. Fortalecem os sujeitos em suas 
formas de ser e saber. 

É feitiçaria, saber de outra ordem.
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Os desenhos nos cadernos têm ancestralidade epistêmica, estabelecem uma 
relação direta com a minha dissertação de mestrado Cadernos de Artista: páginas que 
revelam olhares da arte e da educação, defendida no ano de 2014, no mesmo Programa 
de Pós-Graduação em que realizo o doutoramento e com a mesma orientadora. 

Tecendo uma analogia da lógica oracular – em que se acredita que os fatos 
do passado se repetem a cada dia na vida das pessoas –, com o objetivo formativo 
do Caderno de Artista, compreendo que ambos se estruturam como memória que 
acionamos enquanto conhecimento e lembranças, pois, “na maior parte das vezes, 
lembrar não é reviver, mas repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 
passado”, uma vez que a “lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão agora à nossa disposição no conjunto de representações que povoam nossa 
consciência atual” (BOSI, 1994, p. 55). Ou seja, as imagens do Caderno, de forma dialé-
tica, são narrativas fundamentais da minha história com as sabedorias afro-brasileiras, 
são registros do tempo vivido, conotados pela cultura e pela minha individualidade 
que, de certa forma, é coletiva.

As histórias de vida narradas potencializam formas de ser/saber na constituição 
das subjetividades, a partir da reflexão de situações concretas, como estou exercitan-
do neste trecho da pesquisa, já que coloca o indivíduo no lugar de testemunha de si 
mesmo, ou seja, despertando a consciência de que, como sujeito da própria história, 
tem responsabilidade sobre as escolhas que fez e faz no dia a dia, seja na vida privada 
ou na vida pública, no âmbito pessoal ou profissional. Deixa evidente que as sabedorias 
que nos constituem vêm das nossas raízes, das experiências cotidianas –  portanto, 
estão em trânsito – e das condições materiais que pudemos, ou não, usufruir ao longo 
da vida. 

Assumimos aqui um processo de re-existência, experimentando formas para 
enfrentar a pressão reprodutiva do capitalismo globalizado e a manutenção das es-
truturas identitárias fixadas que insistem no processo de colonização dos corpos, das 
mentes e dos sentidos: somos seres em construção.

Desde a década de 1940, antes de minha mãe, meu avô materno, descendente 
de espanhol, era praticante da Umbanda em matas fechadas. Outro dia, minha mãe 
me contou: “Eu me recordo dele saindo à noite e retornando pela manhã, com roupas 
brancas e um bordado de uma flecha azul no bolso”. A dialogia é antiga e a macumba 
também.  O mato é encantado. Axé, meus ancestrais!

Okê caboclo!
A nossa ancestralidade sustenta o céu.

 Quando eu estava professora de Arte da Rede Estadual de Ensino, de 2004 a 
2008, juntei-me a um grupo de tendências marxistas intitulado Movimento das 
Convergências Libertárias – MCL. Era um coletivo militante, que se dedicava aos es-
tudos de teorias de esquerda, como as teorias marxistas. Fundamentada pelo mate-
rialismo histórico-dialético, eu passei a ler o mundo de forma mais crítica e racional, 
visão de mundo que se assentou no discurso sobre a religiosidade de um pai ateu. Os 
estudos marxistas foram se aprofundando em ação e reflexão, quando fiz parte da 
corrente Esquerda Marxista, na época, do PT, e, hoje, no PSOL. As minhas intervenções 

2_2 PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO Nº 2 – Xangô antropofagicamente 
engole Marx: a Lei 10.639/03

NARRATIVA 19 - Xangô. Desenho 
inspirado nas ilustrações de Pedro 
Rafael, no livro Xangô, O Trovão, 
de Reginaldo Prandi. Levei esse livro 
muitas vezes para a sala de aula, 
para contar as histórias para as 
crianças. Desenho do meu caderno 
de artista (2003-2006).
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políticas, no período em que fui professora de Arte na Rede Municipal de Ensino de São 
Paulo, de 2005 a 2014, estavam diretamente ligadas às minhas funções de Conselheira 
Geral e Representante de Escola do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino 
Municipal de São Paulo – SINPEEM. Conto isso, pois quero justificar que meu encontro 
com as questões étnico-raciais aconteceu em diálogo com a política, ora de forma 
conflituosa, ora de forma complementar. 

Inclusive, foi durante esse período que abandonei as práticas da Umbanda, já 
que para a maioria das correntes marxistas essas práticas não passam de sintomas 
de transes induzidos pela consciência. Eu passei a dar mais vazão à racionalidade, (in)
segurança ocidental, que às experiências visuais e corpóreas que tive em terreiros, 
inclusive como rodante.

O meu contato com a teoria marxista foi como método de pensamento e ação. 
Para Marx (1979), é na experiência de luta contra as opressões que os explorados e 
oprimidos podem se libertar, ou seja, é agindo que o mundo se transforma e, con-
sequentemente, as consciências se transformam durante o processo de mudança. 
Defendia uma ação militante organizada capaz de aniquilar as injustiças decorrentes 
do capitalismo, para que, pós-revolução socialista, uma nova sociedade sem divisão de 
classes e com novas consciências fosse construída. Foi pelo encontro com essa teoria 
revolucionária que me filiei a correntes de esquerda e ao sindicato dos professores. 

Foram anos conflituosos, negando a minha espiritualidade em nome do pensa-
mento materialista, porém, como a vida não se estrutura de forma linear e não somos 
imutáveis no tempo e espaço, retomei meus diálogos com os saberes afro-brasileiros. 
Isso se deu logo após o sancionamento da Lei 10.639/03, que alterou a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 
para incluir no currículo oficial das Redes de Ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003). Em decorrência dessa mudança, 
muitos cursos de formação continuada para professores da Educação Básica foram 
articulados pelo governo federal em alguns estados e municípios. E eu estava entre os 
milhares de professores que participaram dessa formação.

No ano de 2006, fiz um curso de extensão a distância, denominado “Educação 
Africanidades Brasil”, ministrado pela Universidade de Brasília – UnB, compreendendo 
três módulos: 1- “Currículo, escola e relações étnico-raciais”, 2- “África” e 3- “Brasil: 
História, Representação e Currículo, Escola e Identidades”. Foi por meio desse curso 
que tive contato, pela primeira vez na vida, com essas temáticas, mesmo tendo pas-
sado pela graduação em uma universidade pública e por um curso de pós-graduação 
lato sensu em “Cultura e Globalização”. 

No mesmo ano, participei da formação “A Cor da Cultura”, 

um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria 

entre o Canal Futura, a Petrobras, o Cidan - Centro de Informação e Documentação do 

Artista Negro, o MEC, a Fundação Palmares, a TV Globo e a Seppir - Secretaria de políticas 

de promoção da igualdade racial. O projeto teve seu início em 2004 e, desde então, tem 

realizado produtos audiovisuais, ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, 

valorizando a história deste segmento sob um ponto de vista afirmativo22.

E foi nesse momento que realmente percebi que tínhamos um problema comple-
xo e estrutural para enfrentar na sala de aula e na sociedade: o racismo. Como mulher 
não branca, de pele clara e cabelo liso, obtive trânsito, eliminei barreiras sociais, pois, 
apesar de os orientais também serem racializados, não sofro as consequências do 
racismo estrutural e institucional no meu cotidiano, que julga pela aparência, e, foi 
em decorrência da formação continuada para as relações étnico-raciais que tomei 
consciência dos meus privilégios proporcionados pela branquitude, e me comprometi 
– cotidianamente – com uma mudança efetiva. Segundo Schucman23,

Ser branco assume significados diferentes, compartilhados culturalmente, em 

diferentes lugares.  Nos EUA, ser branco está estritamente ligado à origem étnica e 

genética de cada pessoa; no Brasil, ser branco está ligado à aparência, ao status e 

ao fenótipo; na África do Sul, fenótipo e origem são importantes demarcadores de 

branquitude. (2014, p. 84).

22 Disponível em: <http://www.acordacultura.org.br/>.  Acesso em: 10 jul. 2020.

23  “A branquitude é entendida como uma posição em que sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados 
no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e 
que mantêm e são preservados na contemporaneidade. Portanto, para se entender a branquitude é importante entender de que 
forma se constroem as estruturas de poder fundamentais, concretas e subjetivas em que as desigualdades raciais se ancoram.” 
(SCHUCMAN, 2014, p. 84).

No curso “A cor da cultura”, o foco era a representação positiva/negativa do 
negro na sociedade, e tivemos contato com as epistemologias africanas e afro-bra-
sileiras, como, por exemplo, suas contribuições para as culturas brasileiras na língua 
portuguesa (ou o pretoguês, como diz Lélia Gonzalez), na culinária, nas ciências, nas 
artes, na filosofia Ubuntu etc. Foi um choque perceber a quantidade de informações e 
de sabedorias que eu desconhecia, além de nunca ter tido tanta professora e profes-
sor negra/o na vida. As professoras eram lindas, empoderadas, e aquilo tudo foi muito 
transformador. Mudou a minha visão de mundo!
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Na leitura do quadro, chamo a atenção para os anos de maior investimento em 
programas de formação, que são os posteriores à implementação da Lei 10.639/03. 
De lá para cá, os investimentos e as iniciativas foram diminuindo progressivamente 

Durante esse curso, houve muitas atividades, mas uma delas, que muito me mar-
cou – posteriormente, reproduzi muitas vezes em sala de aula –, foi contar quantas 
pessoas negras e quantas pessoas brancas havia em uma revista e quais as posições 
sociais que ocupavam. Recebi da formadora uma Revista Veja e fiz a contagem. Havia 
duzentos e tantos brancos estampados em diversas posições e situações sociais e so-
mente três negros: um algemado entrando em um camburão, outro varrendo as ruas 
e uma terceira mulher servindo café para homens brancos em uma sala no Planalto 
Central. 

Desse dia em diante, eu nunca mais parei de falar de cultura afro-brasileira na 
escola, me comprometi com uma educação antirracista e fiz da luta contra o racis-
mo um compromisso cotidiano, seja na padaria ou na universidade. “Não basta não 
sermos racistas, temos que ser antirracistas”, diz a frase histórica atribuída à ativista 
estadunidense Angela Davis. A luta antirracista na educação é uma desobediência 
epistêmica (MIGNOLO, 2008) diante dos padrões hegemônicos ocidentais de produção 
do conhecimento.

E, apesar de todo o esforço legal empenhado pela lei – eu sou um dos frutos das 
políticas afirmativas decorrentes dela –, a obrigatoriedade da abordagem da “História 
e Cultura Afro-Brasileira” é somente no âmbito da Educação Básica, o que compreendo 
como uma contradição, já que os educadores responsáveis por articular tais temáticas 
nesse nível de ensino formam-se no Ensino Superior, onde a lei não é obrigatória, 
em um contexto onde o conhecimento hegemônico é masculino, branco, cisgênero, 
eurocentrado.

Para garantir a implementação da Lei 10.639/03, o governo federal, durante a 
gestão do presidente Lula, tendo Fernando Haddad como Ministro da Educação, am-
pliou e criou ações afirmativas para a promoção do acesso e permanência na educação 
superior, por meio de programas como o PROUNI, REUNI, UAB24, estendeu a rede dos 
Institutos Federais e, além disso, investiu em formação continuada de professores na 
temática da Diversidade Étnico-racial. Abaixo, um quadro dos cursos oferecidos e do 
número de professores alcançados, publicado no Plano Nacional de Implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afrobrasileira e Africana, documento que tem como finalidade a 
institucionalização da implementação da Educação das Relações Étnico-raciais, por 
meio do cumprimento das Leis 10.639/03 e 11.645/08, da Resolução CNE/CP 01/2004 e 
do Parecer CNE/CP 03/200425, além de orientar os sistemas de ensino e as instituições 
educacionais na execução das referidas leis.    

24 PROUNI - Programa Universidade para Todos / REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais/ UAB – 
Universidade Aberta do Brasil 25 CNE - Conselho Nacional de Educação             

   

NARRATIVA 20 - Tabela MEC/SECAD. Faço parte dos 6.800 professores que participaram do “Educação-
Africanidades-Brasil”, como professora da Rede Estadual de SP e dos 3.000 professores que fizeram a forma-
ção do Programa “A Cor da Cultura”, quando era professora Rede Municipal de SP. Disponível em: <http://
www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.
pdf>. Acesso em: 02 set. 2020.

http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.pdf
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.pdf
http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.pdf
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(...) passam pela imprensa negra no início do século XX, pela Frente Negra Brasileira 

(FNB), pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), pelo surgimento do Movimento Negro 

Unificado (MNU) até a Conferência contra o Racismo, a Xenofobia, a Discriminação e 

a Intolerância, promovida pela ONU, realizada na cidade de Durban (África do Sul), em 

2001. Mas é necessário destacar que esses movimentos se constituem explicitamente 

como marcos para o surgimento da Lei 10.639/03. (2018, p. 37).

Ou seja, as lutas por emancipação social dos movimentos negros são de longa 
data e beneficiam negras/os e brancas/os, pois são lutas educadoras, como diria a 
professora Nilma Lino Gomes (2017), uma vez que promovem uma sociedade para 
todas e todos, em diversidade, com múltiplas possibilidades de ser/saber/fazer e, por 
isso, nos encorajam a continuar educando e lutando.

2_3 PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO Nº 3 – Exu na escola: Laroiê!

As imagens, a seguir, são reproduções das páginas do meu caderno de professo-
ra-artista com os registros feitos durante as minhas aulas de Arte na EMEF Carlos de 
Andrade Rizzini, no ano de 2012, escola municipal localizada na Zona Sul de São Paulo 
e onde fui professora de Arte por muitos anos. O caderno fez parte da pesquisa-ação 
que desenvolvi durante a pesquisa de mestrado, defendida no ano de 2014.

26 Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de 2016, a chamada PEC DO TETO DOS GASTOS PÚBLICOS. Disponível em: <https://
www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127337>. Acesso em: 02 set. 2020.

e, como já demonstra a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na qual essas 
temáticas não estão citadas, subentende-se que não haverá investimento do governo 
federal para fomentar a educação antirracista e intercultural. Soma-se a isso o con-
gelamento, por 20 anos, dos investimentos em educação e saúde, em decorrência da 
Proposta de Emenda Constitucional 55 (PEC 55)26, também conhecida como “PEC do 
Fim do Mundo”.      

Duas décadas após a institucionalização da Lei, ainda estamos em formação, 
problematizando nossas ações e lutando para que as relações étnico-raciais estejam 
presentes nos projetos pedagógicos das instituições educacionais de todo o país. É 
importante pontuar que a Lei 10.639/03, enquanto política pública, é fruto das intensas 
mobilizações nacionais dos movimentos negros no campo da educação e em toda a 
sociedade. Segundo Oliveira e Lins, essas lutas 
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NARRATIVA 21 - Páginas do caderno de professora-artista

1 2

3 4

5 6
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Nada acontece sem Exu. É ele quem movimenta, é o Senhor brincante dos ca-
minhos. Rufino (2019), na sua ginga de pesquisador cambono27, evoca Exu como ato 
criativo nas muitas dinâmicas que pluralizam o mundo, segundo ele, uma malandra-
gem necessária para transgredir aos golpes da colonialidade, agindo como potência 
de descolonização. É dele a “máxima” de que temos que “desmonizar” Exu para 
“rasurar a inscrição ocidentalista/cristã que recai sobre o seu signo” (p. 54), já que ele 
é um símbolo da maldade, segundo as limitadas dicotomias ocidentais que balizam 
a moral entre o bem e o mal, mas que não fazem o menor sentido para as culturas 
negro-africanas que o cultuam como uma divindade próspera que opera na abertura 
de caminhos.

Exu é aquele que, para ensinar os homens, prega peças, desautoriza todos aqueles 

que se acomodam sobre a presunção de uma verdade limitadamente acabada. É ele 

o princípio da imprevisibilidade que utiliza da astúcia da aparência, o correlacionando 

ao sentido de realidade. É ele que pune qualquer forma de obsessão pela certeza, 

instaurando a dúvida. (RUFINO, 2019, p. 53).

Nos escritos relatados no meu caderno, Exu operou com toda a sua destreza ao 
dar de cara com o incômodo da certeza preconceituosa, fez a armadilha e mostrou 
como desarmá-la. Não teve dúvida: encontrou um assentamento fértil de crianças 
questionadoras, e anteriormente instrumentalizadas com o conhecimento das cul-
turas afro-brasileiras, e se fez presente no exercício de uma educação antirracista e 
emancipadora.

Além disso, o relato do caderno, encharcado por sentimentos imediatos, decor-
rentes da experiência vivida, demonstra a importância de fortalecermos o hábito da 
reflexão crítica e do registro, principalmente diante dos desafios que enfrentamos 
nos processos escolares, já que são eles que possibilitam que saiamos do terreno das 
lamentações e da desesperança e nos posicionemos frente às adversidades enfrenta-
das, viabilizando um espaço-tempo de decantação do instante vivido, de reelaboração 
do pensamento e de provocação para impulsionar re-ações. É o princípio exuzíaco da 
mobilidade e da criação de possibilidades. Laroiê! 

27 “A figura do cambono, como símbolo que compreende uma série de fazeres/saberes, é potente para pensarmos a atitude do 
pesquisador que se orienta pelos saberes assentados nas epistemologias das macumbas.” (SIMAS & RUFINO, 2018, p. 37).

“A atitude do pesquisador cambono é um ato de praticar a cisma como uma arte do inacabamento. Ele se lança de corpo aberto 
para os cruzamentos e alinhava suas narrativas acerca dos conhecimentos na mesma medida em que as vive sob a lógica das 
encruzilhadas.” (IDEM, 2018, p. 40).

O preconceito em relação à produção de conhecimento das culturas afro-brasilei-
ras é inadmissível em qualquer espaço social por ser uma violência contra a existência 
e a memória do povo negro, é racismo! No âmbito escolar, onde há a responsabili-
dade de acolhimento da diversidade cultural e social, o respeito a toda e qualquer 
crença é um pressuposto na formação de indivíduos que vivem em sociedade, já que 
todas e todos devem ter seus direitos assegurados. Freire, em sua obra Pedagogia da 
Autonomia (1996), disserta a respeito do compromisso da professora e do professor 
com o processo de assunção das sujeitas e sujeitos no contexto escolar, principalmen-
te no que se refere à questão das identidades culturais:

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições 

em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor 

ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser 

social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador 

de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque 

capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a 

exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a 

radicalidade de meu eu. 

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de 

classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa 

progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem que ver diretamente 

com a assunção de nós por nós mesmos. (1996, p. 41) .

Dessa forma, como sujeitas e sujeitos que têm suas histórias e memórias desres-
peitadas na escola podem se assumir? Como conseguiriam se reconhecer e potencia-
lizar suas identidades?

Por essas questões é que convocamos a professora e o professor à responsabi-
lidade de assegurar o necessário direito à diversidade ontológica, epistemológica e 
política, para o envolvimento integral de todas e todos. 
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2_4 PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO Nº 4 – O encantamento em territó-
rio Tupinambá e a Lei 11.645/08

Nos anos de 2013 e 2014, atuei como professora de Artes da EMEF Desembargador 
Amorim Lima, escola diversa, com alunos da classe média e com filhos das comuni-
dades do entorno, localizada no bairro do Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Uma 
escola que possui um projeto pedagógico que pretende a emancipação dos estudan-
tes, valorizando a autonomia e a diversidade cultural. Nesse sentido, são as culturas 
que orientam o projeto da escola, que começou a ser problematizado e transformado 
a partir do ano de 2003, com o estudo do projeto da Escola da Ponte, em Portugal. 
Quando me inscrevi na remoção do ano de 2012, processo interno de transferência 
de escola dentro da Rede Municipal de São Paulo, eu já conhecia o projeto da escola e 
desejava trabalhar naquele lugar. 

A pedagogia tradicional, que sustenta o Projeto Político Pedagógico de muitas 
escolas, inclusive a que eu trabalhava anteriormente, não me convencia mais, aliás, 
nunca me convenceu. Em experiências anteriores, eu tinha o apoio da gestão da esco-
la e de alguns colegas, não de todos, mas nunca acreditei em um espaço educacional 
que mantém relações autoritárias, alunos sentados uns atrás dos outros, uma rotina 
militar, um espaço físico cheio de grades, onde as ideias conservadoras têm mais es-
paço que os diálogos libertadores, porque conflituosos. 

Enfim, depois de quase oito anos de trabalho na Rede Municipal, queria experi-
mentar outros desafios e fortalecer um trabalho com arte que realizei quase sempre 
de forma solitária. Digo quase, porque tive alguns parceiros nessa empreitada. Aqui, 
agradeço ao Gustavo Molina, à Jussara Rodrigues, ao Paulo Cezar de Souza, à Gisele 
Rosa e à Contramestra Idalina Silva, meus parceiros de projetos e sonhos na EMEF 
Carlos de Andrade Rizzini. 

Quando cheguei na Amorim Lima, identifiquei-me com as ideias, cores, as plan-
tas, os grafites, as pessoas... É uma escola cheia de potências e desafios, como todas 
as outras escolas públicas desse país. Nela, há um ateliê de arte, portas abertas (sem 
grades!), uma rampa de skate, um forno de pizza, famílias bem diversas, professores-
-artistas-pesquisadores-militantes, tinha até uma Opy, casa de reza Guarani, construí-
da pelos Guaranis da aldeia Tenondé Porã, do município de Parelheiros/SP. Lá, a arte 
é valorizada e as culturas de todos os povos têm espaço. Cheguei ao Paraíso? Claro 
que não! Qual escola pública no Brasil está isenta de dificuldades e enfrentamentos, 
quando o projeto de educação pública para o país é o de desmonte por meio da pre-
carização material e humana?

Sem sombra de dúvida, o melhor aspecto desse lugar são as pessoas. Já dizia o 
professor Paulo Freire, em seu poema “A Escola”:  

Escola é, sobretudo, gente,
gente que trabalha, que estuda,

que se alegra, se conhece, se estima.

E foi lá que eu conheci grandes educadoras e educadores, gente que pesquisa, 
que experimenta, que é solidária, que vai à luta. Foi nessa escola que conheci o res-
peitado Mestre de Capoeira e Griô Alcides de Lima, coordenador do Ponto de Cultura 
Amorim Lima/CEACA (Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira) e representante 
nacional da comissão de Mestres da Tradição Oral. Foi nessa escola que aprendi que 
os saberes tradicionais e ancestrais são educativos por sua natureza, pois valorizam os 
saberes distintos, individuais e coletivos, e que, por essa razão, deveriam permear os 
projetos pedagógicos. Foi nessa escola que passei a ter contato mais direto com dis-
tintas nações indígenas, pois algumas professoras já desenvolviam ações em parceria 
com aldeias da cidade.

Na Amorim Lima, eu vi a Lei 11.645/08 sendo posta em prática no cotidiano da 
escola, por meio dos projetos pedagógicos, de vivências em aldeias e com mestres da 
cultura tradicional, pelas parcerias com comunidades indígenas e quilombolas, com 
pesquisadores de área e famílias com ascendências afro-brasileira e indígena, pelas 
iniciativas coletivas de formação. 

E foi nessa toada que, a convite da professora e amiga Cristina Morales, fomos para 
a JORNADA INTERCULTURAL E EDUCATIVA: ÍNDIO CABOCLO MARCELINO – HISTÓRIAS, 
CULTURAS E LUTAS DOS POVOS INDÍGENAS, realizada em Olivença, Bahia, de 24 a 29 
de setembro de 2013. No período, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
e a diretora da escola nos concederam uma licença funcional por compreenderem a 
importância formativa da vivência. Dessa escola, fomos quatro professoras: Cristina 
Morales, Cleide Portis, Liz Natali e eu, com mais outras três professoras da Zona Leste 
da cidade: Roberta Villa, Lia Aleixo e Geise Costa. 

Nossa ida para Olivença, território Tupinambá, foi um marco na minha vida como 
professora e militante; ao retornarmos, nenhuma de nós éramos as mesmas e con-
tinuamos ligadas aos movimentos indígenas, comprometendo-nos com essa luta em 
nossas aulas e como aliadas na organização política. 



j93ij93ij92i

Um dos responsáveis pela idealização e organização do evento foi a liderança 
indígena Casé Angatu Xukuru Tupinambá, também conhecido como professor doutor 
Carlos José Ferreira dos Santos, morador do Território Indígena Tupinambá de Olivença 
- Aldeia Gwarini Taba Atã (Ilhéus/Bahia) e professor da Universidade Estadual de Santa 
Cruz – UESC – e do Curso de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da 
Universidade Federal do Sul da Bahia  –  UFSB.  Como educador e militante implicado 
nas lutas sociais, principalmente nas lutas indígenas, Casé é um grande articulador de 
indígenas e não indígenas em torno das causas dos povos originários: a retomada dos 
territórios indígenas, a valorização dos saberes ancestrais e da cosmovisão indígena, o 
direito às políticas públicas para os povos tradicionais, entre outras lutas. 

Considero que a sua abordagem educativa e política, tanto na Jornada/Seminário 
“Índio Caboclo Marcelino” quanto em suas palestras e cursos, dos quais eu fui aluna 
inúmeras vezes, é uma abordagem decolonial, por trazer de forma crítica cruzamentos 
dialógicos a partir dos saberes indígenas, fazendo-se presente de corpo e espirituali-
dade em todas as suas formações, distintamente do modelo hegemônico eurocêntrico 
que dicotomiza razão e emoção. 

A sua desobediência frente ao projeto moderno/colonial é existencial e, portanto, 
epistemológica. É uma desobediência que desestabiliza o que Aníbal Quijano (2000) 
chamou de “colonialidade do poder”, quando se usa a raça como critério fundamental 
para distribuição geográfica da população e na divisão social do trabalho, ou seja, Casé 
desestabiliza o sistema colonial, que não concebe um trabalhador indígena ocupando 
espaços de poder e com lugar de fala, como a universidade, o museu, as instituições 
brancas e elitistas.

Em um de seus artigos que aborda os desafios da implementação da Lei 11.645/08, 
Casé Angatu (2016, p. 180) inicia reverenciando a fala de dois anciãos moradores do 
Território Indígena Tupinambá de Olivença e Território indígena Caramuru-Paraguaçu, 
ambos no estado da Bahia:

Eu só índio, porque meu tronco, minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, são todos 

nascidos aqui em Olivença, estão todos sepultados ali, naquele cemitério daquela terra 

sagrada de Olivença, dessa aldeia! (Dionísio Tupinambá).

Nossa história é de muitos anos passados. Nós somos brasileiros legítimos e os que mais 

sofreram nas garras dos governos e dos latifundiários. Nós só fazemos uma retomada 

porque nós temos conhecimento de nosso território e os fazendeiros também têm, só que 

negam. (Juracy Pataxó Hã-Hã-Hãe).

Dionísio e Juracy, guardadores das histórias de seus povos, sementes e raízes de 
seus territórios, exercitam a oralidade para o fortalecimento das memórias e ancestra-
lidades do chão que fazem parte. É pela palavra falada também que se dá a resistência 
na luta pelo direito congênito à terra. PALAVRA FALADA É EXERCÍCIO POLÍTICO – ético 
e estético – DOS POVOS ORIGINÁRIOS: “Oralidade essencial porque constitui um dos 
principais caminhos para intuímos um pouco do passado, presente e futuro dos Povos 
Originários” (IDEM, 2016, p. 180).

Pisar firme num chão de memórias, histórias e resistências é uma experiência de 
vida que trans-forma:
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Mobiliza outras lógicas de ser/estar/saber que atravessam nossos corpos, 
curvam-nos sobre a terra, amolecem as barreiras de tempo/espaço. O que era 

importante talvez nem seja mais: é o exercício da ecologia dos saberes defendida por 
Boaventura de Sousa Santos28.

 28 A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento é interconhecimento, reconhece a pluralidade epistemológica 
frente a monocultura da ciência moderna. Ela permite criar inteligibilidades recíprocas entre as várias experiências do mundo, 
respeitando as suas autonomias (SANTOS, 2010).

A terra, a água, a semente, o humano, o 
animal, a planta são todos o mesmo estar.
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“Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender 
o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é 
ampliar o nosso horizonte; não o horizonte prospectivo, mas 
um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é 
a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. 
Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também 
uma por consumir subjetividades – as nossas subjetividades.” 
(KRENAK, 2019, p. 32).

UMA ESCOLA CIRCULAR: NO CENTRO, AS 
TRADIÇÕES. A EDUCAÇÃO É CIRCULAR?

TANTAS OUTRAS SUBJETIVIDADES  
E EPISTEMOLOGIAS.

PODEMOS SUSPENDER O CÉU, PENDURAR 
UMA CORDA E BALANÇAR SOBRE O RIO.

j96i
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O QUE INSPIRA AS NOSSAS ESCOLHAS? QUAIS 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAM AS NOSSAS AÇÕES?  

COMO INCORPORAMOS EM NoSSA EXISTÊNCIA A NOSSA 
EXPERIÊNCIA DE COMUNIDADE? NOS PERMITIMOS 
VIVENCIÁ-LAS DE FORMA PLENA E EMANCIPADORA?

“O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nos-
sas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o de-
sarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério 
com a falta de perspectiva política, que não conseguimos 
nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as 
pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecolo-
gias. Para citar Boaventura de Sousa Santos, a ecologia 
dos saberes deveria também integrar nossa experiência 
cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que 
queremos viver, nossa experiência de comunidade.” 
(KRENAK, 2019, p. 23-24).

j98i j99i
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“Esse contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, 
expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como “natureza”, mas que por 
alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que 
é quase-humana: uma camada identificada por nós que está sumindo, que está 
sendo exterminada da interface de humanos muito-humanos. Os quase humanos 
são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da téc-
nica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha são tirados de 
cena, por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida.” (KRENAK, 2019, p. 69-70).

Combater os epistemicídios não é somente reconhecer e incluir em pro-
gramas educativos outras formas de conhecimento, é preciso ir além, é preciso 
se reconhecer em pé de igualdade à co-existência e se colocar de pé frente aos 
etnocídios/genocídios anunciados pela ausência de políticas públicas que aces-
sem todas e todos. Em processo de transformação, reconectar-se com a natureza 
é fundamental, mas é preciso estarmos atentos à romantização dessa relação e 
construir estratégias eficazes de luta, aprendendo com aqueles que há tempos se 
levantam para os combates cotidianos.

j103ij102i
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Aos meus amigos tupinambás, Del, Katu, Binho, Adriano, Casé, Josa, 
Yakuy, que me iniciaram no compromisso com a luta das causas indígenas 

e continuam me formando e inspirando, digo-lhes que eu sou uma das 
sementes da cabaça que, ao ser quebrada, espalhou e germinou. A minha 
desilusão com a história da arte e o ensino de arte, quando guiados pelo 
eurocentrismo e pelos valores estadunidenses, além da violência colonial 
e racista que é praticada dentro das instituições de ensino deste país, em 

algum momento virou chama sem força, mas ganhei fôlego com/por vocês 
e esperança para continuar sonhando, pois pude viver outras possibilidades 
de ser e fazer: outros mundos já existem. Sou uma combatente na luta pela 
descolonização e sigo germinando práticas e ideias de desmonte colonial. 

AWÊRE!

j106i j107i
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SÃO 522 ANOS DE  
RE-EXISTÊNCIA!
“Quebra a cabaça, espalha a semente, 
corta a língua de quem fala  mal  da gente!”  
 
(Trecho de uma das canções ritualísticas cantadas  
durante o Porancy, ritual Tupinambá de Olivença, Bahia)

NARRATIVA 22 - Jornada Índio Caboclo Marcelino 

j109i
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Oralidades, afetos, 
encantamentos e memÓRIas: 
mboiningã: mbo-i-ningã29

Ensaio 3
Vou compartilhar dois desafios ao tecer esta tese: com as 

leituras e os conhecimentos que fomos adquirindo ao longo 
de toda a vida, e de forma mais sistematizada durante os anos 
do doutorado, enfrentamos uma certa dificuldade em traçar 
os diálogos teórico-conceituais que teceremos ao longo de 
cada trecho. O outro desafio, que está diretamente ligado 
a esse, é saber como iniciamos um ensaio, qual o estímulo 
inicial? Como disparamos um processo de criação de texto?

Serei honesta, estava ensaiando para iniciar este texto 
e me deparei com a entrevista da Gisela Perê. Logo me iden-
tifiquei e até me escorei no trecho da entrevista, quando ela, 
que é uma grande contadora de histórias, falou a respeito 
da dificuldade de trazer a fluidez da palavra falada para o 
texto acadêmico. E foi então que, ouvindo mais uma vez o 
áudio da entrevista com a Márcia Mura, e provocada por uma 
passagem de sua entrevista, senti a necessidade de voltar à 
leitura de sua tese, que disserta sobre as tradições indígenas 
de comunidades amazônicas30, e, me encontrando diante de 
narrativas tão poéticas e imagéticas, me pus a escrever.

Mura e Giselda são as colaboradoras deste trecho, mi-
nhas referências de conhecimentos escrevividos e parceiras 
na construção das ideias que teceremos neste ensaio.

Na Introdução de sua tese, Mura traz à lembrança uma 
conversa que teve com o parente Ailton Krenak em que ele 
fala: “Não esqueça que a memória é um fio que vem dos an-
cestrais” e, em seguida,  ela emenda com um trecho inspira-
dor sobre seu processo de escrita: “A escrita dessa tese é uma 
mboiningã: mbo-i-ningã – um escrever/tecer com as mãos os 
fios de memórias e as vivências das tradições nas aldeias e 
nos espaços resultantes dos seringais, é mesmo uma escrevi-
vência” (MACIEL, 2016, p. 16). 

29 Da língua wayoro, ‘escrever’ é mboiningã: mbo-i-ningã. O significado literal seria: ‘a mão 
tece/costura’. Para os Wajuru, tecer também se tornou o ato de escrever. (MACIEL, 2016).

30 MACIEL, Márcia Nunes (Márcia Mura). Tecendo Tradições Indígenas. Tese (Doutorado)- 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2016. 821 f.

Fogo!...Queimaram Palmares,

Nasceu Canudos.

Fogo!...Queimaram Canudos,

Nasceu Caldeirões.

Fogo!...Queimaram Caldeirões,

Nasceu Pau de Colher.

Fogo!...Queimaram Pau de Colher...

E nasceram, e nascerão tantas outras comunidades

que os vão cansar se continuarem queimando.

Porque mesmo que queimem a escrita,

Não queimarão a oralidade.

Mesmo que queimem os símbolos,

Não queimarão os significados.

Mesmo queimando o nosso povo,

Não queimarão a ancestralidade.

- Nêgo Bispo, 2015, p. 45 -
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O conceito escrevivência foi difundido pela escritora e pensadora mineira 
Conceição Evaristo, ao se referir à escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da 
experiência da vida, ou seja, a partir de uma memória que é individual, mas também 
coletiva, fortalecendo o lugar de fala onde se produz o discurso (EVARISTO, 2007). 
Mura conta que a escritora potiguara Graça Graúna também pratica o conceito escre-
vivência, provavelmente, em diálogo direto com Evaristo. Nas páginas iniciais de sua 
tese, relata que foi no “Caxiri da Cuia”, encontro de escritores e estudantes indígenas, 
em outubro de 2014, no auditório da ECA/USP, que Graúna apresentou esse conceito 
com a ilustração de uma fogueira com pessoas em torno e um poema de sua autoria:

Em volta da fogueira: 
memória, história 
O mundo se recria

Mura ainda acrescenta que a escritora potiguara significou a imagem como me-
mória indígena em seu livro Flor da Mata. 

NARRATIVA 23 - Foto da capa do livro Flor da Mata e da página 14.

Eu fiquei curiosa com a citação de Márcia Mura sobre o livro de Graúna e fui 
buscá-lo. Ele é um pequenino quadrado, cabe bem em nossas mãos. Tanto as ilus-
trações p&b, aquareladas, quanto os poemas “quase haicais” contam com leveza e 
força sobre as sabedorias cotidianas dos povos originários do Nordeste, sua terra. Na 
apresentação, ela cita os Kariri-Xocó e os Xukuru e se reconhece como uma “haijin” 
potiguara, que significa “fazedora de haicais potiguara”. E nos presenteia com uma 

frase “enquanto houver poesia, existirá comunicação entre os ‘encantados’ e os parti-
cipantes do Toré31” (GRAÚNA, 2014, p. 8), ou seja, por meio da arte, as ancestralidades 
se fazem presentes e a cultura indígena re-existe. 

NARRATIVA 24 - Foto das páginas 42 e 43 do livro Flor da Mata.

Emendando com os fios das sabedorias africanas, nos encantamos com o conceito 
de MemÓRIa que, de certa forma, também tem uma fundamentação em princípios da 
tradição cultural. Proposto e ensaiado pelos pesquisadores Pessanha, Paz e Saraiva:

Ori é uma das ideias mais importante para os africanos de origem Iorubá. Ori como 

cabeça, mas não apenas a cabeça concreta, mas a cabeça espiritual, ou o eu [?] mais 

profundo, é os olhos que nos permitem ver, o cérebro que nos permite lembrar e guardar 

na memória aquilo que vivemos e a boca que nos permite falar, dizer o que nos acontece. 

Ou seja, aquilo que nos orienta, nossa experiência de ser e estar no mundo.

(...)

31  Para os povos indígenas brasileiros, os encantados são antepassados que, enquanto estavam vivos, se transformaram e se 
tornaram parte da natureza. E o Toré é um ritual indígena, que envolve performance corporal e música, e tem um sentido espiritual 
e de celebração, além de ser considerado um símbolo de resistência dos povos indígenas do Nordeste brasileiro. 
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Isso posto, propormos o conceito da MemÓRIa ligado a este que é o mais profundo 

elo com as ancestralidades africanas, o Ori. Ancestralidade como um valor de mundo, 

memória negra que possibilitou um contínuo civilizatório africano chegar aos dias de 

hoje. MemÓRIa seria aquilo que nos orienta, que recebe o antigo e oferece o novo, 

dentro de uma dinâmica de ruptura e criação. MemÓRIa estaria assim relacionada 

com a reconstrução de uma vida outra, de uma vida nova. 

(...)

MemÓRIa é um conceito-potência, que ao recorrer ao passado, ao reverenciá-lo, 

garante o futuro, gera o porvir, mas não numa concepção ocidental linear-causal de 

tempo e espaço. Este conceito é um esforço de tentar demonstrar como passado, 

presente e futuro não existem desta maneira como temporalidades agonizantes, mas 

que estabelecem entre si uma relação de sucessão não linear dos acontecimentos 

e de atribuição mútua de sentido. Não se trata, também, de pensar que memória 

é o que resta do passado no presente, ou o que restará no futuro, pelo contrário, 

a ideia de memÓRIa nos faz pensar como essa divisão passado, presente e futuro 

não existe nestes termos dentro de uma ontologia africana no Brasil encontrada nos 

candomblés brasileiros, por exemplo. (2019, p. 113).

A memória é afetiva, corporal, racional, espiritual, é a conexão direta com a nossa 
ancestralidade, é o que nos conecta com as nossas raízes e nos orienta, dá sentido 
ao nosso caminhar, pois “Do vínculo do passado se extrai a força para a formação 
de identidade” (BOSI, 2003, p. 16) e se fortalecem as possibilidades para recriar, uma 
forma de orientação do nosso fazer consciente. 

Quando contamos uma memória, já praticamos um ato de criação. Essa é a ideia 
que Graúna traz em Flor da Mata, ao afirmar que a presença da poesia – ato criador 
e criativo – é uma maneira de nos conectarmos conosco e com as nossas tradições 
que, de certa forma, define quem somos. MemÓRIa é ancestralidade, constitui a nossa 
identidade para além da nossa existência. 

É por aí que Mura tece “os fios de memórias e as vivências das tradições” e 
dialoga com a poética da fogueira, trazendo a complexidade de uma trama cheia de 
cruzamentos, sobreposições, nós e um todo circular, coletivo e ancestral: é uma tese 
urdida por sua escrevivência. 

Se um dos objetivos desta tese é a defesa de uma reescrita coletiva do conhe-
cimento, a intenção de termos interlocutoras, como Márcia Mura e Giselda Perê, é 
investigarmos as possibilidades de lidarmos com as narrativas orais e as memÓRIas 
provenientes delas, reconhecendo as diversidades epistemológicas e as formas de 

resistência em um contexto social e educacional impregnado pela colonialidade, que 
hierarquiza os saberes provenientes das histórias de vida, do cotidiano e das comu-
nidades. Portanto, as análises de discurso e conteúdo aplicadas pelos métodos cien-
tíficos de ordem europeia e estadunidense não é um objetivo deste trabalho. Se, em 
algum momento desta pesquisa, eu escorregar nessas práticas, é marca de um vício 
acadêmico impregnado na minha formação. Nunca estaremos prontos, porém, temos 
a convicção de com quem e para quem falamos. Que os nossos escritos sirvam para 
incomodar os acomodados.

Em todo o percurso da entrevista, Mura e Giselda destacam o compromisso ético 
de uma pesquisadora com o seu coletivo, com a sua comunidade, o seu povo. E, ape-
sar de todos os referentes teóricos que a formação acadêmica nos traz e que contribui 
para revisarmos nossos pensares e fazeres ou, pelo contrário, reforçar estereótipos, 
há um compromisso político com a justiça social e com aquelas/es que estão conosco. 
Eu assumo essa perspectiva na vida e neste trabalho acadêmico. 

Em um trecho do nosso diálogo, Mura discorre sobre o compromisso de sua 
monografia da graduação com a luta dos povos indígenas, nesse caso específico, os 
Kassupá, do território de Porto Velho, Rondônia:

Neste período da monografia, eu estava fazendo muito link com a 
questão da teoria literária, das imagens simbólicas, estava lendo muito Carl 
Jung sobre as interpretações das imagens. Mesmo assim, eu acredito que 
com todas essas interferências teóricas, eu consegui fazer um trabalho polí-
tico com a minha monografia, porque foi um trabalho com o povo indígena, 
que a cidade tinha chegado onde estavam, é um povo que foi deslocado do 
seu território tradicional na época do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, 
eles saíram da região Viena do Rio do Ouro e foram levados para Guajará-
Mirim, passaram por um longo trajeto e foram utilizados como fonte de 
atração de outros indígenas não contactados, enfim, é uma longa história 
até o SPI acabar e passar para a FUNAI.

E Giselda, em um depoimento emocionado, que também me emocionou, ao falar 
sobre como vem construindo uma identidade mais própria sobre o seu trabalho como 
artista e compromissado com as suas parceiras de trabalho, parte de duas problema-
tizações: “Que artista é essa que eu sou? O que me interessa pesquisar e fazer?” E 
emenda com a voz embargada:
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E a educação acabou seguindo, inicialmente, pra vontade de minimi-

zar a dor das minhas parceiras que ficaram, porque eu saí da escola, mas 
elas não. 

(pausa) Deixa eu respirar um cadinho...  

Como as histórias me curaram, me curaram, não, me curam, cons-
tantemente, diariamente, porque a luta continua, companheira! Eu saí da 
escola, mas a luta continuou, então, foi onde nasceram essas histórias e o 
compromisso de narrá-las para as minhas parceiras.

NARRATIVA 25 -  Giselda Perê

Deixa eu respirar um cadinho, também. 
E respiro fundo e mais segura, pois não sigo sozinha, estou na com-

panhia das minhas mestras-colaboradoras e interlocutoras neste percur-
so de reflexão sobre oralidades, afetos, encantamentos e memÓRIas:

Ela segue contando que cursou o Magistério no CEFAM, graduação em Educação 
Artística, com habilitação em Artes Cênicas, e Mestrado em Artes. Fala com carinho 
sobre os anos que passou pelo bloco-afro Ilú Obá de Min, o que foi um ponto de am-
pliação sobre as suas crises em ser mulher negra e da percepção inicial do racismo na 
escola. 

Eu a conheci quando estava no mestrado e ela fazia uma disciplina como aluna-
-ouvinte, considerando ingressar na pós-graduação na ECA-USP. Ela não passa des-
percebida, é alta, linda, tem um sorriso largo e um olhar carismático, enfeita-se: somos 
filhas de Oxum! E não para por aí a nossa identificação, compartilhamos um senso de 
justiça aterrado, também somos filha de Xangô, o orixá justiceiro: Kaô Kabecilê, nosso 
pai. Nos banhamos nas mesmas águas, por isso a nossa afinidade vem de longe, não 
começou no ano de 2012 na disciplina “As narrativas da tradição oral e na formação 
de educadores artistas”, ministrada pela professora Regina Machado, que, posterior-
mente, virou sua orientadora.

Em nosso diálogo, Giselda fala sobre uma dificuldade comum entre nós, artistas-
-educadores, ao nos encontramos em uma encruzilhada entre áreas: as artes, as suas 
multiplicidades e a educação. Parece simples nomeando agora, mas, em um processo 
de formação inicial, a dúvida entre ser artista e educadora/educador acomete muitos 
de nós. Como estudante que sou e, hoje, como professora da Licenciatura em Artes 
Visuais, acompanho esse dilema cotidianamente. 

Ela traz uma lembrança bonita, que havia se perdido na minha memória:

Foi quando eu fiz dois anos de aula como ouvinte da pós, até que te 
encontrei no segundo ano e foi potente ver sua pesquisa sobre os cadernos 
de artista, os registros e de encontrar um lugar. 

Eu pensei: 

- Nossa, se ela tivesse me encontrado antes, talvez ela teria me dito: 
“Amiga, você não está louca, continua!” 

Isso na loucura de achar que eu tenho que me encaixar no sistema, por-
que essa coisa do registro, do caderno, nossa, me ajudou demais a organizar, a 
formular, a me ver além da apostila, porque eu sou uma professora que nasci 
dentro do sistema particular, onde a apostila mandava em tudo, então, ter o 
meu próprio registro, me ajudou muito a me entender como uma professora 
que criava, que tinha as suas propostas, e aquela experiência foi muito pro-

Eu sou Giselda Pereira Rodrigues, no mundo, Giselda Perê. Hoje me 
defino artista e educadora, porque há 20 anos eu venho mesmo fazendo 
caminhos paralelos e, tem pouco tempo, que eu consegui juntar, fazer 
com que as coisas se cruzassem e, desse cruzamento, floresceu o que hoje  
eu faço.
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Provocada, eu fui procurar o meu “caderno de grudados”, como dizia a Regina, 
aquele que eu criei e alimentei durante as suas aulas32, e mais memÓRIas começarem 
a povoar a alma dessa artista-educadora que vos fala:

32  A disciplina “As narrativas da tradição oral e a formação de educadores artistas” foi ministrada pela Profª. Drª, Regina Machado, 
no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da ECA/USP, de 12/03/2012 a 29/06/2012.

NARRATIVA 26 -  Caderno de grudados. Imagens da capa, guarda e miolo.

Fui buscar e o caderno estava lá, no alto do armário. Quando a gente faz o próprio 
caderno, escolhe o formato, costura as cores das folhas, corta o tecido da capa, é fácil 
reconhecê-lo de longe, ele é único. Alisei com carinho a chita, conectei-me com aquele 
momento e, quando abri, me deparei com a frase do cineasta espanhol Luis Buñel na 
contracapa: “Uma vida sem memória não é uma vida”. São tantas as coincidências e 
as coerências que entendo que sigo no caminho certo, pois essa é uma história-tese 
cheia de encantamentos e ancestralidades. Começo a folhear o caderno e me defronto 
com um presente da própria Giselda, o conto “Oiá e o búfalo interior”, do livro OMO-
OBA – Histórias de Princesas, da Kiusam de Oliveira, que no ano de 2020 compôs a banca 
de defesa do mestrado de Giselda, defendido no Instituto de Artes da UNESP-SP. As 
belíssimas ilustrações do livro são do artista e educador Josias Marinho, que alguns 
anos depois eu conheci em Roraima, na UFRR, e tornou-se um amigo. 

Realmente, “Uma vida sem memória não é uma vida” e nós temos muita memória 
para viver e nos formar, principalmente de forma coletiva. Hampâté Bâ (2010) também 
nos ensina sobre o conhecimento atrelado às vivências, em que a vida é organizada 
sob o princípio da coletividade, principalmente nas culturas negras e ancestrais pro-
venientes de África. A orientação do nosso caminhar também é fruto de outros ORIs, 
como passo a exemplificar com outra história de agora.

Ao publicar esse re-encontro com a Giselda e as imagens do caderno em uma rede 
social, em uma segunda-feira de Exu, o Senhor dos Caminhos, uma pesquisadora do 
“ser-tão” cearense que admiro, Adilbênia Freire Machado, pesquisadora dos saberes 
ancestrais femininos na filosofia africana e nos currículos afrorreferenciados, comen-
tou a postagem com afeto e compartilhou generosamente o conceito “MemÓRIa” e 
os artigos que me ajudariam a fundamentar este ensaio. O conhecimento se constrói 
assim, de forma coletiva, generosa, dialógica, em lugares comuns ou inventados. Ago! 
Laroiê!

Voltando ao conto que ganhei de presente de Giselda, no final do texto, Oiá res-
ponde para Ogum:

– Toda menina, toda mocinha e toda mulher tem dentro de si a força e o poder de 

um animal selvagem sagrado que, em certos momentos, devem ser colocados para 

fora, devem explodir para o universo com a mensagem de que fazemos parte de tudo 

isto. Quando colocamos essa força para fora, muitas meninas e meninos, mocinhos e 

mocinhas, homens e mulheres não compreendem e, por isso, devemos mantê-la em 

segredo. (OLIVEIRA, 2009, p. 15).

A mensagem de Oiá revela muito a respeito dos saberes presentes nas religi-
ões de matriz africana, da ligação com a natureza e com as ancestralidades, da força  

funda, a experiência de fazer o próprio caderno. Aí, eu já era aluna mesmo da 
pós-graduação, com a Regina Machado me orientando. Tudo isso me ajudou 
a chegar até aqui.
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feminina, da consciência de saber quem somos e o que estamos fazendo. Eparrê, Oiá, 
Senhora dos Ventos e dos Movimentos! Que o seu sopro continue movimentando os 
nossos caminhos, já que os meus e os de Giselda continuaram se cruzando em eventos 
acadêmicos, na rua, nas redes de afeto, nas pesquisas. 

Da terra e do ar, seguimos para as águas.

Má
rci

a M
ura

Eu sou Márcia Mura. Meu território ancestral é o rio Madeira. Fui 
criada por minha vó, eu digo que eu sou a minha avó indígena, foi ela 
quem me ensinou a ver o mundo dentro de uma perspectiva indígena 
da forma como eu vejo. (pausa) Enquanto mulher, eu venho desse lugar 
de mulheres que se deslocaram de um espaço de seringal da beira do 
rio Madeira e como todas as mulheres que saíram desses espaços de 
seringais, espaço de aldeia e vêm pra cidade, elas são colocadas em um 
lugar de exclusão social. Então, eu cresci vendo a minha mãe e minha 
vó trabalhando muito de lavadeira, lavando roupa pras pessoas que a 
gente na época costumava dizer que eram os ricos, pra poder colocar 
comida pra dentro de casa. Então, eu cresci vendo minha mãe e minha 
vó batalhando muito e isso foi criando essa minha imagem de mulher 
lutadora que eu acredito, guerreira mesmo. E, depois, quando eu tomei 

NARRATIVA 27 -  Márcia Mura

essa consciência de Mura, por 
conta dessa invisibilidade e projeto 
de apagamento do Estado sobre 
as memórias indígenas, eu cresci 
sem saber de qual etnia que eu era, 
mas cresci sendo criada como uma 
indígena. Só que, depois, quando 
eu vou para os espaços acadêmi-
cos, é que eu vou construindo essa 
consciência, não que a universida-
de tenha tido alguma política de 
valorização ou algum projeto espe-
cífico de afirmação indígena, não. A 
universidade era e continua sendo 
um espaço de embranquecimento.

Professora de História e Doutora em História Social, pela USP, Márcia Nunes 
Maciel, a Márcia Mura, é o legado vivo dessas mulheres guerreiras que a inspiram. 
Como ela mesma diz, não deixa nada passar, quando eu tô na guerra, eu só sei avançar, 
mas eu sei que eu tenho que aprender a recuar, sei que eu tenho que pensar nas estratégias, 
às vezes, eu até consigo fazer isso, mas não é sempre.

Durante os anos que esteve em São Paulo, em decorrência do doutorado e, 
mesmo depois, todas as vezes que eu tive a alegria de encontrá-la em eventos políticos 
ou acadêmicos ou na casa de amigos, tinha a certeza de que sairia da nossa conversa 
mais sábia e mais cheia de dúvidas do que quando iniciamos o diálogo. Ela realmente 
é uma mestra que carrega no corpo e na alma tudo o que o povo Mura traz em sua 
existência.

A nossa entrevista durou horas de histórias e causos que, como uma colcha de 
retalhos, foi mostrando quem é e de onde vem. E apesar de termos perguntas para 
guiar a conversa, ela foi falando quase sem nenhuma interferência da minha parte. 
Aliás, como a sua entrevista foi a primeira que fiz a distância, por vídeo, eu logo percebi 
que com cada colaborador haveria uma dinâmica diferente, na medida que eu estives-
se atenta às necessidades de cada um. Ao todo, fiz 12 entrevistas, uma presencial e as 
demais à distância física, porém, com proximidade afetiva, já que dos 12 colaboradores 
entrevistados, 11 eu já conhecia e de alguma forma nossos caminhos já tinham se 
cruzado.

Mura estava na Maloca Querida, reduto do Coletivo Mura, em Porto Velho, 
Rondônia, e eu estava em Santos, cidade do litoral sul de São Paulo. Apesar da dis-
tância, nossos afetos nos conectaram, via videoconferência, e até uma tapioca nós 
dividimos virtualmente. 

Como a história de muitos povos indígenas brasileiros que enfrentam há mais de 
500 anos o violento projeto colonial de genocídio e etnocídio perpetuado pelo Estado 
brasileiro, o povo Mura33 é um povo que se reconstrói cotidianamente e coletivamente. 
Inclusive, a tese de Mura tem como um dos objetivos a preservação e o direito a essas 
memórias:

33 “Os Mura ocupam vastas áreas no complexo hídrico dos rios Madeira, Amazonas e Purus. Vivem tanto em Terras Indígenas, 
quanto nos centros urbanos regionais, como Manaus, Autazes e Borba. Desde as primeiras notícias do século XVII são descritos 
como um povo navegante, de ampla mobilidade territorial e exímio conhecimento dos caminhos por entre igarapés, furos, ilhas 
e lagos.” Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Mura>. Acesso em: 15 set. 2010.

Nesse sentido, as narrativas que fazem parte desse trabalho, vistas no conjunto, contribuem 

com a afirmação e reconstrução de uma memória coletiva. Contudo, o passado comum 

que pode respaldar um indivíduo que se afirme Mura se dá não apenas por meio de uma 

memória transmitida oralmente pelos mais velhos. Esse passado referencial dos Mura 
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dos séculos XVII, XVIII e XIX é tomado pelos Mura contemporâneos como um passado 

distante, e que em muitos casos só é possível acessar via registros históricos, pois o 

que chega até os Mura contemporâneos é a guerra travada com os colonizadores e do 

aniquilamento de seus antepassados. No século XX em espaços de seringais na Amazônia, 

os remanescentes Mura passaram a viver como extrativistas. Conforme as mudanças de 

contextos políticos, aos poucos alguns núcleos familiares onde os mais velhos mantiveram 

um sentido de ligação com os seus antepassados Mura, fizeram ou estão em processos 

das retomadas de afirmação indígena, territorial e cultural. (MACIEL, 2016, p. 27).

3_1 Ser mulher negra e ser mulher indígena: histórias de re-existir

As histórias de apagamento social e invisibilização fazem parte da história de 
subalternização dos povos afro-brasileiros e indígenas, pois o “racismo e colonialismo 
são os alicerces do Novo Mundo” (RUFINO, 2019, p. 55). Em decorrência dessa condição, 
Mura e Giselda, durante suas entrevistas, narraram histórias nas quais o apagamento 
das oralidades e das memórias de pertencimento fazem parte da construção social de 
suas identidades.

A narrativa de Giselda refere-se às reflexões tecidas em sua dissertação Os mitos 
e contos africanos e afro-brasileiros na formação de professores: uma prática de combate 
ao racismo e a intolerância religiosa34

Nesse caminho da pesquisa em relação ao afro-brasileiro, o que 
eu encontrei foram muitos rompimentos com esta oralidade, de um não 
acesso, de negar as próprias histórias de origem, as histórias da família, o 
que os avós falam, o que os mais velhos falam. A nós, afro-brasileiros, eu 
percebo que a oralidade está, porque ela é constituinte da nossa identida-
de, a forma como nos vemos. Hoje, a mãe que eu sou, a mãe que a minha 
avó foi, então, é a oralidade que vai preservando isto na gente, mas não de 
uma forma consciente como é para o africano. O africano sabe do poder da 
palavra, ele é formado sabendo, ele cresce e vai sendo preparado. E a gente 
aqui vai olhar pra isso como não conhecimento, como ignorância, como su-

perstição, foi aí que eu achei as questões com a oralidade na nossa cultura 
que a gente vai chamar de afro-brasileira. É claro que, quando você cutuca 
na experiência da pesquisa, das formações que eu já vivi, quando você vai 
ali, ajudando a pessoa a entender que essa dificuldade, essa negação, essa 
ojeriza que ela tem, é reflexo do racismo e ela consegue se perdoar por 
isso, porque quando acorda é dolorido, quando ela consegue se perdoar, 
aí, começa a emergir a memória, ela devolve pra pessoa as histórias que 
ela tem, e é um pouco esse o meu trabalho, o de ajudar essas pessoas a 
recuperarem as suas histórias de origem e de deixar elas serem faladas e 
de devolvê-las ao seu lugar de energia, que é a potência, a força e a magia 
que contém oralidade.

33 Dissertação de Mestrado defendida no Programa de Artes do Instituto de Artes da UNESP-SP, no dia 20/02/2020, sob a orien-
tação da Profª Drª Rejane Galvão Coutinho. O texto final ainda não está disponível, pois está em processo de revisão pós-defesa.

De certa forma, o seu objetivo de pesquisa também era o de salvaguardar as 
memórias de seu povo e o direito a elas, no sentido de combater o racismo que desen-
coraja e apaga as potências individuais.

Mura compartilha, durante a entrevista, uma memória próxima que também 
compôs o processo de pesquisa de sua tese:

Os antepassados repassaram essa prática, essa cultura, mas já tinha 
sido tirado deles o lugar de onde vinha essa cultura, essa tradição, e, mesmo 
que ela esteja presente na oralidade, é como se tivesse havido um certo 
desligamento, uma certa desconexão dessa, digamos assim, dessa origem 
ancestral. Por exemplo, lá no Uruapeara, as mulheres, algumas, ainda 
usam as formas de barro como as mulheres antigas. Inclusive, o trabalho 
de história oral fez com que as minhas primas tomassem consciência que as 
avós delas eram indígenas, por quê? Porque elas começaram a lembrar que 
as avós delas faziam panelas de barro, que as avós delas teciam esteiras, e 
tudo que elas faziam era da cultura indígena. Só que isso não foi passado 
pela oralidade, porque teve um impedimento que veio antes ainda das 
avós delas pra que isso não fosse passado. Então, ela passou de uma outra 
maneira. Mas não assim, “Ó essa aqui, essa panela de barro que a gente 
está fazendo, ela é indígena, é do meu povo Mura”, por exemplo, “do meu 
povo Munduruku, eu aprendi com a minha mãe que era Munduruku que 
veio de tal território”, porque esta possibilidade de conhecimento passado 
pela oralidade tinha sido tirada. Porque a minha tataravó, que era mãe 
dessas minhas tias-avós, minha tia-bisavó, dessa minha avó, ela já tinha 
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sido retirada do território, ela já estava em um contexto de ser empregada, 
de ser como a minha mãe fala, de ser mucama do patrão português, onde 
ela não tinha esse espaço, esse lugar para a oralidade dela ser repassada. 
Os próprios filhos, não foi ela que criou, foi uma portuguesa que criou, e é, 
aí, onde essa oralidade, enquanto transmissão de uma memória ancestral, 
ela vai ser interrompida, e ela se manteve de outras formas, de outras ma-
neiras, e essa mesma oralidade, mesmo que eles muitas vezes não tivessem 
consciência… Eu escutei tantas histórias, tantas histórias, tudo que se reme-
te ao universo indígena. Como quando eu estava fazendo mestrado, eu li 
muitas narrativas de outros povos indígenas, então, quando eu ia escutar as 
histórias deles, me lembrava essas narrativas dos outros povos indígenas. 
Era por isso que eu conseguia perceber que eram narrativas indígenas, mas 
eles não conseguiam perceber. Como quando a minha tia contou a história 
do… eu estava escutando um sapo cantar, e eu falei, “Que sapo é esse, tia, 
que está cantando?” E ela me contou que teve um tempo em que os sapos 
falavam. Um dia, ele estava atravessando o rio, um outro animal perguntou 
algo dele e ele não respondeu, e por conta disso ele não falou mais. E, toda 
época do ano que é o tempo dele estar ali na beira do lago, ele tem esse 
canto. Essa história tem toda a narrativa de ancestralidade indígena. Eu 
conseguia perceber isso, mas eles não faziam esse link. Eles falavam que 
era a história que a minha avó contava, que a minha bisavó contava. Mas, 
essa avó, bisavó veio de onde? Isso tinha sido cortado, entendeu?

Em suas falas, ambas, tanto Giselda como Mura, se remetem às condições histó-
rico-sociais dos seus povos e, principalmente, de que forma as suas construções indivi-
duais, enquanto mulher negra e indígena, também foram marcadas pela existência do 
racismo e do colonialismo presentes nas histórias, fruto de memórias coletivas. Para 
essas mulheres, ao ocuparem o espaço acadêmico ocidentalizado, muitos desafios 
surgem, inclusive o de duvidar das suas existências.

Eu sei que essa história toda chegou em um ponto depois de tudo, 
que eu fiquei pensando: Se, pro Jean-Paul Sartre, nós somos um projeto de 
ser e nós temos todas as possibilidades de ser, por que que eu não posso 
ser indígena? Quando falo que sou indígena, as pessoas ficam torcendo a 
cara, ficam querendo saber de qual povo eu sou, qual língua eu falo... aí, 
comecei a pensar sobre isto, então, por mais que eu tenha lido só o que 

A partir do depoimento das duas pesquisadoras que narram suas experiências 
formativas na universidade, reafirmamos a necessidade de ampliar as nossas referên-
cias epistemológicas, principalmente na formação inicial no nível da graduação, uma 
vez que a estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas reproduz, há 
séculos, o racismo/sexismo epistêmico e os genocídios/epistemicídios orientados por, 
basicamente, pensadores ocidentais de cinco países do mundo (GROSFOGUEL, 2016). 
Essa situação se compõe como miséria cognitiva para todos nós que passamos pelas 
universidades ocidentalizadas, além do prejuízo identitário que constitui todas nós que 
não somos consideradas os sujeitos universais e que serve como parâmetro de toda 
condição de existência e, portanto, de produção de conhecimento no mundo moderno.

o professor me indicou da literatura francesa e que eu tenha lido somente 
teóricos franceses e ser uma formação que as pessoas ficam criticando que 
é uma formação que está desatualizada, eu acredito que essa formação foi 
muito importante pra mim, faz parte do meu processo de formação, contri-
buiu muito para eu ter uma visão sobre o próprio discurso de poder fornecido 
pelo Foucault, entender a política de Estado, entender essa colonização e ir 
além disso. Eu fui foucaultiana, sim, sartreana, sim, fui adepta e seguidora do 
Jacques Derrida, sim, não tem por que dizer que não, isso faz parte do meu 
processo de formação e me constitui também. Isso, de certa forma, na minha 
escrita, acabou me engessando também de alguma maneira. (Márcia Mura)

Eu estava concluindo a graduação e cada vez mais me aprofundando 
nas aulas com arte e cheia de perguntas como: Que arte é essa que eu estou 
ensinando? Se eu dormia nas aulas de  história da arte na graduação, como eu 
vou fazer esses alunos se interessarem por uma coisa que para mim não faz o 
menor sentido? Enfim, aí, começaram a brotar todos esses questionamentos 
e eu acho que esse movimento que rolou interno, da professora conversando 
com a artista e da gente tentando entender como que eu ia conseguir chegar 
nesse lugar. Hoje, eu tô me baseando na imagem que o Luiz Rufino traz sobre 
o cruzo, que para mim é o momento que acontece algo, que é quando essas 
coisas se cruzam e criam algo que é único. Isso tudo contribuiu para que 
eu começasse as primeiras tentativas como professora de arte, de trazer o 
ensino como dizia a Lei 10.639/03. Daí, eu pensei, ferrou, porque a lei diz 
que todos devem abordar o tema, mas, preferencialmente, os professores de 
Arte, História e Língua Portuguesa. E, apesar de ser uma mulher preta, eu não 
tive formação e, aí, eu comecei a me interessar. E uma porta de entrada foi a 
literatura infanto-juvenil. (Giselda Perê)
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As intersecções entre raça, gênero e classe foram apontadas como obstáculos 
presentes no âmbito acadêmico por todas as pessoas que colaboraram nas entrevis-
tas. Inclusive, muitas das entrevistas desta tese só foram possíveis quando os filhos 
dessas mulheres trabalhadoras estavam dormindo ou com os pais e, assim, mesmo 
com a atenção voltada para o diálogo, não deixavam, concomitantemente, de manter 
a atenção em suas crias. Considero importante citar essa condição, pois o sexismo e 
racismo, que Grosfoguel aponta em seus escritos ao tratar sobre os epistemicídios nas 
universidades, são marcadores que, muitas vezes, atrasam ou inviabilizam os sonhos 
dessas mulheres que pesquisam, dão aulas, escrevem, fazem arte, militam, comparti-
lham conhecimento e, apesar dos pesares, continuam sonhando e lutando. 

Mura conta que 

(...) para eu não me sentir inferiorizada dentro da academia, eu fui 
buscando essa minha referência indígena, buscando entender de onde 
eu vinha e, aos poucos, eu fui vendo que era possível, na academia, 
estudar sobre a minha própria história. Nesse processo, eu comecei fa-
zendo o trabalho com os Kassupá, povo indígena daqui de Porto Velho, 
de Rondônia, atualmente estão em Porto Velho, passaram por um longo 
processo desde a época do SPI (Serviço de Proteção aos Índios), eu 
fiz a pesquisa da minha monografia com eles. E, a partir daí, eu fui me 
aproximando ainda mais da questão indígena, e, quando eu fui fazer 
a minha dissertação de Mestrado, eu já escolhi fazer sobre a minha fa-
mília, fiz sobre o espaço do seringal, onde se constituiu a minha avó.  
(...) 
No Centro de Hermenêutica da UFRO, as pessoas eram jovens e eu era jovem 
também, mas já era mãe e tinha outras demandas e o professor falava 
que acreditava que quem mais tinha potencial para eles investirem eram 
os jovens, principalmente aqueles que não precisassem trabalhar e tinham 
tempo só para estudar. Era a visão que ele tinha, mas eu provei que não era 
desse jeito e eu era capaz também.

Depois que eu fiz o mestrado e o meu livro foi publicado, eu mandei 
um livro para ele. Ele leu e disse que sempre soube que eu seria assim, 
mas ele não podia falar, tinha que ser duro comigo. Esse professor foi um 
grande mestre, apesar da sua formação com referencial eurocêntrico. Foi 
ele quem me introduziu na literatura francesa.

Sobre as dificuldades que enfrentou para acessar e se manter no mestrado, 
Giselda também compartilha algumas passagens:

Ali, eu já estava um pouco mais focada mesmo, é isto, é o mestrado, 
mas eu não faço ideia de como seguir. Eu entrava no site, pesquisava, 
olhava, e aquilo só fazia me sentir mais incapaz. Enfim, era uma outra 
língua, não é pra todo mundo entender mesmo. Então, quando você quer 
ingressar e não teve a formação básica sobre essa língua, fica muito difícil. 
(...)  
Algumas experiências me fizeram entender que, se eu ainda não tinha 
feito o mestrado, não era por uma questão de incapacidade. Então, esse 
percurso fica o tempo todo me ensinando e me mostrando coisas sobre 
esta relação com o racismo, de como ele atravessa a minha existência.  
(...) 
Eu sei que não é fácil pra ninguém, a pós-graduação se coloca desse jeito. 
Ficar doente emocionalmente, psicologicamente, é normal, está naturaliza-
do. Eu adoeci lá de novo e não dei conta, chegou em um nível que eu falei 
não dá, ninguém voltaria, considerando o que eu passei... eu não sei se as 
pessoas estão habituadas a isso, acham que é até normal. Eu e toda minha 
geração que me antecede se subjugou, a gente teve que baixar a cabeça e 
agora eu não vou dar conta e não é por orgulho, é que eu fiquei arreben-
tada. Eu já tinha me iniciado no candomblé, acho que já estava num outro 
momento, apesar de ter adoecido, eu adoeci pelo sistema novamente e não 
por quem eu sou!

Os epistemicídios e as violências presentes nas instituições de ensino, muitas 
vezes estão forjados nas relações de poder presentes nessas instituições. As narrativas 
compartilhadas, tanto por Giselda quanto por Mura, são exemplos do que nos explica 
Sueli Carneiro, pesquisadora e militante do movimento negro: 

Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do 

conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da 

indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela 

produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação 

do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade 

cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da autoestima pelos 

processos de discriminação correntes no processo educativo. Isto porque não 
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A importância da oralidade, para nós, é porque ela é caminho de 
reconstrução, de devolução da nossa dignidade, da nossa história, da 
nossa humanidade, pra gente é fundamental, as famílias negras brasileiras 
poderem cada vez mais entenderem dessa capacidade.   

Então, a importância é de se fazer contato com isso, de recuperar as 
nossas histórias e os nossos saberes, e é possível. Eu estou vivendo isso. 
A minha vida é um laboratório num certo sentido, não tão sistematizado 
como é uma pesquisa acadêmica, mas eu vou ali experimentando com os 
meus filhos, e vou vendo como o José, de quatro anos e sete meses, ele já 
sente vontade em contar uma história e dizer o que aconteceu, de pegar um 
livro e acessar as nossas histórias ancestrais. 

Importante os relatos de denúncia e superação que ambas trazem, pois, como 
diz Sueli Carneiro, trata-se de um problema também da coletividade e, como tal, deve 
ser encarado, já que não só as formas de conhecimento são desqualificadas, as pró-
prias pessoas também o são. Os movimentos feministas também nos ensinam que a 
prática de compartilhar nossas histórias de dor e de superação pode inspirar e servir 
de exemplo a outras mulheres que enfrentam a mesma situação e que, muitas vezes, 
nem sequer conseguem identificar as violências que sofrem e, muito menos, encon-
trar uma saída. A prática de partilhar histórias com esse objetivo curativo e educativo 
é fundamental em uma sociedade patriarcal e fundada sobre os princípios coloniais. 

Mura e Giselda, dos seus lugares de mulheres que sonham e re-existem, apon-
taram a relevância que as oralidades têm no enfrentamento dos epistemicídios que 
ferem os modos de ser e saber dos povos afro-brasileiros e indígenas.

Giselda diz que

é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem 

desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, 

ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento “legítimo” 

ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou 

a sequestra, mutila a capacidade de aprender etc. (2005, p. 97).
A oralidade é a nossa sabedoria, é por onde sempre foi repassada a 

nossa história, a nossa memória, os nossos saberes. E é justamente quando 
essa oralidade é impedida que acontecem esses distanciamentos, esses apa-
gamentos de memórias e essa memória, essa oralidade que acaba não tendo 
espaço para se dizer, para repassar esses conhecimentos. Eu fico pensando 
que nessa experiência de vivência para construção do doutorado, da tese, eu 
vi o quanto que a oralidade se mantém, o quanto ela é forte, mas o quanto 
que, nesse processo de produção do indígena na sociedade nacional, muita 
coisa que era repassada pela oralidade foi tirada, porque, por meio da ora-
lidade, por meio das práticas culturais, essa maneira de ver a natureza, e 
essa maneira de interagir com a natureza, essa maneira de se sentir parte da 
natureza, essa maneira de fazer e de ser, ela foi traçada por uma tradição oral 
e por uma vivência, por uma prática. Como lá, no Uruapeara, eles continuam 
fazendo o puxirum, que é o mutirão, o trabalho coletivo de fazer roçado, pa-
lavra de origem tupi. Uma coisa que eu fiquei entristecida é porque esse modo 
de ser indígena se mantém, mas, nessa oralidade, teve um apagamento que 
foi de onde que vem isso. 

3_2 A História Oral e as oralidades são o nosso puxirum: resistência 
epistemológica e construção coletiva

É com ideia de um puxirum de histórias e memórias narradas oralmente que 
damos continuidade a essa prosa. Nesta tese, a História Oral (HO) e as oralidades não 
são um método como comumente aparece nas pesquisas científicas, apesar de termos 
seguido rigorosamente alguns passos propostos pela perspectiva da HO, como o de 
preparar questões previamente, compartilhar com o colaborador, recolher e gravar 
os depoimentos orais na íntegra, transcrevê-los. Entendemos que foram procedimen-
tos necessários para recolhimento de um material de pesquisa que, muito mais que 
conteúdo para análise, são contribuições epistemológicas que fazem parte de uma 
concepção científica que reconhece que todo conhecimento é construído de forma co-
letiva e, por isso, temos como propósito maior uma reescrita coletiva do conhecimento 
que fissure as bases do patriarcado colonial, imperialista e classista.

Nesse sentido, a HO e as narrativas presentes nesta tese não são ferramentas 

Mura diz que
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da pesquisa, mas são assumidas como “uma área de conhecimento, como uma área 
de saber e com todas as possibilidade de estar trabalhando em colaboração com o outro 
e na perspectiva de fazer essa transposição de papéis, onde o sujeito vai ser o centro da 
pesquisa, onde a relação não será entre objeto de pesquisa e pesquisador.” (Márcia Mura) 

Mais uma vez nos remetemos aos estudos da HO defendido e praticado por 
Cusicanqui, dos quais já tratamos no ensaio “A minha história e os processos de 
identificação: história oral, teoria enraizada e as epistemologias afro-brasileiras e indí-
genas”, que, embalada pelas insurgências indígenas andinas e o resgate das histórias 
saqueadas pelo colonialismo, propõe, como Mura e Giselda, que as pessoas não sejam 
objetos dos discursos, mas produtores deles. Nesse caso, é a HO como a história dos 
subalternos, daqueles que foram excluídos das escrituras oficiais, como uma narrativa 
contra-hegemônica da história oficial, arriscando um processo de descolonização in-
telectual. Ou seja, em um contexto de colonialidade do saber, considerando que essa 
perspectiva produz conhecimento e que não é somente uma fonte de conhecimento, 
nos interessa partilhar processos de retomada de nós mesmas/os junto com os coleti-
vos dos quais fazemos parte e nos formam. 

Sobre a presença das oralidades e das histórias de vida como campo de conheci-
mento e possibilidade formativa, Giselda diz que

O método parece que vai chegar numa fórmula, porque, aí, eu ou você 
ou o outro vai usar. Isso ainda é muito novo pra mim, apesar da minha 
pesquisa estar fundamentada nisso, eu fui entendendo no decorrer, quanto 
mais próximo do fim é que as fichas verdadeiramente começaram a cair. 
Eu acho que, pensando na educação como um todo, não só na arte/educa-
ção, na formação das pessoas, das professoras, das crianças, – tenho até 
medo de usar esta palavra – nos humaniza, –  dá medo de cair nesse lugar 
do parto humanizado (risos). Mas, com o tempo, eu fui entendendo que 
a gente foi se distanciando tanto da nossa essência, da nossa natureza, 
que hoje a gente precisa ficar encontrando trilhas, caminhos para chegar 
na nossa humanidade mesmo, pra lembrar que a gente é um ser que tem 
história, que constitui, que formula conhecimento, quando vive as suas 
experiências que vão se tornar sua história de vida, aquele momento ali é 
único e a gente vai e abre mão de absolutamente tudo, de tudo que você 
aprendeu até então fora escola. Você fala “isso aqui não presta, eu vou me 
especializar”. Pra mim seria muito revolucionário se a gente conseguisse 
chegar em um lugar, numa formulação que ajude e auxilie as pessoas a 

compreender que a sua história também é elemento, também é um tesouro, 
e conhecer, valorizar, ouvir, isso mudaria a relação entre professor e aluno, 
mãe e filho. 

Ainda, em relação à contribuição das narrativas orais nos processos formativos, 
Giselda diz que elas possibilitam a reconstrução de si, principalmente quando as his-
tórias contadas são as “histórias de origem”, reflexões que ela fez em sua dissertação 
de mestrado, a partir dos mitos e contos africanos e afro-brasileiros.

É bem claro pra mim, quando eu vou ministrar as formações, e não 
tem como você querer ofertar as histórias de origem de um povo para um 
grupo dos seus alunos ou de uma plateia de crianças esporádicas, se aquilo 
não te pertencer. E, pra narrar histórias, é fundamental que você se sinta 
pertencendo à história, mesmo que seja um artifício que você utiliza, eu não 
sou indígena, mas eu vou trazer essa força da minha história de origem, 
pois, pra contar qualquer história, você precisa estar conectado com a sua 
própria história. (Giselda Perê)

Não por acaso e como recurso metodológico coerente com as perspectivas 
teórico-práticas defendidas nesta tese, iniciei-a retomando as minhas histórias e os 
processos de identificação e formação que me constituem, pois, como nos ensina 
Giselda, eu precisava estar conectada com a minha própria história, reconhecendo-a 
como fonte de saber.

3_3 A perspectiva da História Oral, alguns pressupostos e os saberes 
indígenas

Os escritos de Bosi (1994, 2003), Benjamin (1994), Meihy (2005), Portelli (2010, 
2017), só para citar alguns dos autores que são referências do campo da História Oral, 
são familiares para mim e para as minhas duas interlocutoras, inclusive, a Mura foi 
orientanda de doutorado de Meihy. Eu reconheço as contribuições fundamentais des-
ses autores e os respeito, porém, em nosso projeto de contra colonialidade, cavamos 
outros diálogos, nem maiores nem menores, apenas diferentes e mais significativos 
para esta tese, portadores de conhecimentos produzidos por mulheres brancas e 
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não brancas, trabalhadoras, mães, ativistas, artistas, enfim, mulheres que ocupam o 
mundo de diversas maneiras com seus modos de ser. E se lembrar e narrar são ações 
influenciadas pelos contextos históricos e experiências de vida, é exatamente isso o 
que nos interessa.

Em nosso processo de pesquisa, fizemos uso de alguns procedimentos meto-
dológicos utilizados pelas pesquisas de HO, criamos e descobrimos outros durante 
este percurso. A alteridade, a afetividade e a escuta sensível foram princípios no re-
colhimento e registro das colaborações. Durante a textualização das narrativas orais, 
aprendemos com Mura que o que estávamos fazendo não era somente uma trans-
crição, pois não tinha o rigor que alguns pesquisadores da área exigem. Por isso, em 
alguns momentos, eu fiz transcrições e, em outros, transcriações, sempre mantendo a 
oralidade, mas viabilizando a compreensão da narrativa escrita. Segundo ela, 

Transcriação não é correção gramatical, eu não faço assim, mas nem 
todos os oralistas fazem assim, mas eu não faço revisão gramatical, como 
eu escrevi a minha tese, eu faço ficar comunicável, mas eu mantenho a 
oralidade, e é isso que eu faço nas minhas transcrições.    

Como boa contadora de histórias que é, Mura compartilha uma situação que 
vivenciou em sua pesquisa de doutorado e que fala da recepção de um colaborador 
que tinha outra compreensão sobre transcrição:

Quando fui levar pra ele, primeiro que ele já estava acostumado a 
trabalhar com historiador factualista, que pega trechos da fala do outro 
para legitimar o que ele quer dizer, então, se espantou quando viu uma 
narrativa imensa que eu gravei tudo que ele tinha falado e fiz todo processo 
de transcriação. Como eu mantive alguns termos da oralidade e alguns 
modos próprios de falar, ele ficou irritado, não gostou, afinal de contas, ele 
é escritor.      

(...) 

Tem essas também na minha vida inteira de oralista, no fim da minha 
carreira acadêmica de estudante de doutorado aconteceu isto comigo, então 
acontece, sim, do colaborador não se ver na narrativa e não aceitar. Então, 
essa crítica que esses oralistas positivistas e estruturalistas fazem não con-

diz, não sabem o que a gente faz, é pura disputa, é a fogueira das vaidades 
na academia. E eu defendo a transcriação, sim, mas do jeito que eu faço, 
da minha maneira, eu encontrei o meu próprio jeito de fazer transcriação, 
inclusive, alguns colegas, que trabalham história oral, também dizem que 
eu deveria transcriar mais. Mas eu digo: “Não, pra mim tá bom, é assim que 
eu trabalho e foi assim que meu colaborador explicou”. Sempre trabalhei 
com história oral desde a graduação, no mestrado e no doutorado.

Nas transcri(a)ções que compõem esta tese, todas foram primeiramente textu-
alizadas a partir da minha memória de ouvinte, sempre lembrando dos gestos e ex-
pressões da colaboradora ou do colaborador. Além das vezes que ouvi as entrevistas 
e reli os textos, fiz anotações sobre as minhas impressões no instante das entrevistas 
e fiz print screen da tela do computador quando os gestos aconteciam de forma mais 
expressiva, enfim, fui criando recursos que respeitassem e me aproximassem das 
colaborações de forma ética e humana. Todas elas foram transcritas integralmente e 
retornaram para as pessoas para que elas acrescentassem ou excluíssem aquilo que 
não desejavam ou que não as representava naquele momento de vida.

No decorrer da escrita da tese, cheguei à conclusão que os recursos metodoló-
gicos que utilizei tangenciam o campo da História Oral, mas não se restringem a ele. 
Desde o princípio, faço uso da autobiografia, de fontes bibliográficas, documentais 
e entrevistas, narrativas visuais e orais, além dos processos de textualização com 
transcrição ou transcriação. Essas escolhas não são inconscientes e nem esvaziam o 
potencial científico do que está sendo tratado, mas respeitam as diversidades epistê-
micas presentes, ou seja, são conteúdo e forma da pesquisa.

Esta é uma tese com muitas vozes e apenas duas mãos. A responsabilidade da 
escrita é minha, porém todo o conhecimento é coletivo, e a minha parte, como pesqui-
sadora, foi tentar sistematizá-lo da forma mais dialógica possível. 

Sobre a perspectiva da História Oral, Mura nos guiou neste caminho de 
aprendizagem:
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Enfim, fiz esta viagem todinha, não fiz um recorte histórico e político 
na interpretação, mas isto já estava nas narrativas, todos os meus trabalhos 
de história oral, desde as monografias, elas fazem parte integral do meu 
trabalho. Está lá a narrativa inteira, só que a gente faz um trabalho textual, 
a gente faz a entrevista e depois a textualização e em seguida a transcria-
ção. Alguns historiadores, que eu chamo de pragmatistas, estruturalistas, 
eles criticam a transcriação, algumas vertentes da história oral criticam, 
condenam a transcriação, porque eles dizem que a gente interfere na fala 
das pessoas, que a gente modifica a fala das pessoas, mas, teoricamente, 
dentro de alguns fundamentos de diálogo na história oral sistematizada 
pelo Sebe (José Carlos Sebe Bom Meihy), pelo Alberto (Lins Caldas) e pela 
Fabíola (Holanda), que são os três pesquisadores que eu me referenciei 
desde o início, eles trazem a referência do Haroldo de Campos que diz que 
“toda a tradução é uma traição”, porque se você vai traduzir um poema de 
uma língua estrangeira para outra língua, você não vai ter como traduzir 
letra por letra, palavra por palavra, você vai ter que fazer um trabalho tex-
tual para tentar manter a poeticidade dele e na transcriação a gente não 
repete palavra por palavra, não repete todos os “nés”, não repete todas as 
repetições, a gente identifica o que é vício de linguagem, o que não é, por 
exemplo, tem coisas que eles não falam com as palavras, mas eles falam 
com gesto e isto não está falado, não está gravado, você precisa levar isto 
para o texto, a significância desse gesto, desse olhar, da presença daquele 
corpo e isto é transcriar e, pra você ter legitimidade dessa narrativa, você 
volta, você lê, pede para pessoa ler e pra ela dizer se é aquilo mesmo, e a 
pessoa, quando ela não se identifica com aquele texto, ela vai dizer: “Não, 
não é isso aqui, eu quero tirar isso, quero tirar aquilo, não queria dizer isso, 
melhor tirar isso, não vai ficar legal, eu queria que ficasse desta maneira” 
ou, então, “queria falar mais umas coisas que eu tinha esquecido e vou falar 
agora”.

(...)

A gente mexe no texto não é para descaracterizar o outro, é pra fazer 
essa ponte de comunicação do outro com aquele que não entende aquele 
contexto daquela fala, daquela cultura, você faz o papel de mediador ora-
lista entre dois mundos diferentes.   

 (...) 

Eu lembro que na primeira conversa com a minha orientadora 
de mestrado, eu falei de trabalhar nesta perspectiva da história oral, 
ela falou assim: “Essa história oral não sustenta uma dissertação, é 
só o discurso do outro”. Mas é justamente por isso que sustenta uma 
dissertação, porque é o discurso, é a fala, é o outro que sustenta.  
 (...) 

A história oral, na linha da qual eu fui formada e, depois, o caminho 
que segui, ela de fato possibilita uma transposição de papéis no fazer da 
história oral, ela possibilita essa relação que vai se estabelecendo com os 
colaboradores e não os depoentes, não é alguém que vai testemunhar, é o 
colaborador, a pessoa que está ali, já chega com uma outra posição.    

(...) 

Nos trabalhos de história oral que realizei em cola-
boração, eles de fato não constataram uma realidade, eles 
realmente contribuíram para que esta realidade pudesse ser trans-
formada, por exemplo, lá com os Kassupá, eu fiquei super feliz que uti-
lizaram a minha monografia como documento no Ministério Público. 
 (...)  

Rovai (2019) fortalece a defesa de Mura em relação ao compromisso social da 
História Oral, destacando a importância das experiências expostas por meio dos de-
poimentos, pois elas não servem apenas para articular conceitos, muito pelo contrário, 
se não há vida, retorno e compromisso, eles correm o risco de se tornarem debates 
vazios, adornos acadêmicos. Nesse sentido, Rovai complementa:

Não quero dizer que discussões teórico-metodológicas não sejam importantes para 

a Academia – isto já é consagrado entre nós – mas pergunto-me sobre quantas 

vezes conseguimos transformar nossas ações num ofício que se compromete 

com o compartilhamento público de vidas que pedem, muitas vezes, por cuidados 

e reparação. Estamos diante de desafios para um tempo mais humano, em que 

precisamos transpor os muros da universidade para assumirmos, de vez, a construção 

de uma história pública, não apenas para, mas com o público. Tempos difíceis, tempos 

sensíveis, que pedem uma ciência mais humana, e em que mulheres “cavam” cada 

vez mais espaço, em busca de reconhecimento e transformações. (2019, p. 150).



j137ij136i

Ao falar a respeito da perspectiva epistemológica com a qual trabalha há anos, 
Mura aponta questões importantes, principalmente sobre a ética do pesquisador 
apontada por Rovai e da desconfiança da academia ocidentalizada em relação ao co-
nhecimento daqueles sujeitos e suas práticas que não constam na ementa do que já 
está estabelecido historicamente como conhecimento científico. Durante a nossa con-
versa, Giselda contou um causo que vivenciou em um congresso da área da educação 
em que sua pesquisa foi classificada como exótica pela mediadora da sessão. Em uma 
sociedade de classes, estruturada pelo racismo e pelo patriarcado, o “outro” ainda é 
concebido com desconfiança, desprezo, pois, ao se emancipar do seu papel histórico 
de “objeto”, desestabiliza as certezas de quem sempre ocupou espaços de poder. 

E, apesar das possibilidades de horizontalizar os papéis de colaboração propicia-
dos pela HO em um contexto de pesquisa, Mura compartilha a necessidade de respeito 
às especificidades dos povos e de escrever uma História Oral Indígena.

Inclusive, por conta desta experiência do doutorado, eu cheguei no 
final da minha tese pensando que eu preciso escrever sobre uma nova linha 
da história oral. Eu construí meu próprio percurso, que não é o percurso 
do Sebe, não é o percurso da Fabíola, não é o percurso do Alberto, e que 
é um percurso dentro de um olhar, dentro de uma perspectiva, eu preciso 
fazer a história oral indígena, é preciso escrever sobre isso, porque, mesmo 
a história oral, essa de quando estava na graduação e me fez encontrar 
um sentido e que me possibilitou fazer este caminho todo desde a gradu-
ação até o doutorado, mesmo com essa história oral do NEHO (Núcleo de 
Estudo em História Oral da USP), o próprio NEHO que foi a minha porta 
de entrada na USP, e com toda essa minha vivência acadêmica também, 
ainda, sim, eu encontrei desafios, muitos desafios, tinha hora que não dava, 
era outra coisa, não era aquilo, havia coisas que não dava para ser. Por 
exemplo, quando eu fui para campo, eu não quis fazer logo as  entrevistas, 
porque precisei estabelecer a minha relação de parentesco, eu não fui lá 
para observar as relações de parentesco daquela comunidade, eu fui para 
reestabelecer as minhas de relações de parentesco naquela comunidade, 
então, aí, já se diferencia. Na hora de fazer a entrevista, por mais que tenha 
toda esta abertura, não tem este direcionamento de ter um questionário, de 
ter perguntas prontas, determinar o que a pessoa tem para falar, deixar a 
pessoa livre para dizer, mas eu fiz toda vivência com eles, ia para o roçado, 
ia para o puxirum com eles, que são os trabalhos coletivos para fazer o 
roçado, fazia tudo com eles. Quando foi na outra viagem, eu tive que fazer 

as entrevistas. Quando fui fazer as entrevistas, eu achei difícil, foi como se 
criasse uma barreira entre eu e eles, eu estava do lado da entrevistadora e 
eles do lado de lá, do entrevistado, eu me incomodei muito com isso. Uma 
vez o Sebe me explicou, quando falei sobre isto para ele: o nome já diz 
ENTRE-VISTA, é uma conversa que vai fazer com outra pessoa, onde vai ter 
as entre-vistas, a visão dele e a sua.            

(...)

Eu vou escrever um dia, não sei quando, a história oral indígena. Nessa 
minha linha de história oral que eu vou escrever, o conceito de colaboração 
vai ganhar uma outra característica, não vai ser só o termo colaboração, 
que eu já usei bastante, é um trabalho entre os parentes. É muito mais que 
um trabalho de colaboração, não é um trabalho só de alguém que está 
colaborando, é um trabalho entre parentes, é um puxirum entre parentes. 
Porque vai ser um trabalho coletivo onde está se fazendo junto. Porque, 
quando eu fui com as famílias Mura, lá de Humaitá, a primeira coisa que eu 
falei pra eles foi assim: “Ora, primeiro eu gostaria que vocês me aceitassem 
como parente, porque esse trabalho eu quero que seja um trabalho entre 
parentes, eu quero que seja um puxirum, um trabalho junto, de fazer junto. 
E eles falaram assim: “Já está aceito.” E é claro que essa sensação, esse me 
tornar parente, me tornar Mura com eles e fazer junto, foi no fazer mesmo 
desse puxirum. Então, na minha linha de história oral, não vai ser em co-
laboração, o termo de colaboração vai ser substituído por “o fazer entre 
parentes”, vai ser o puxirum, o trabalho da história oral construída entre 
parentes e por meio do puxirum. Vai ser tudo por procedimentos indígenas, 
da história oral indígena.

(...)

Quando eu defendi a minha tese, assim que eu defendi, na outra se-
mana, uma amiga antropóloga disse que ela estava sendo discutida em um 
curso de antropologia na USP, em uma disciplina sobre as redes culturais 
indígenas, onde foi debatido sobre o lugar que se fala da cultura indígena, 
e só fala da cultura indígena se remetendo à aldeia, aos territórios demar-
cados, e estou falando de um mundo, de um modo de ser indígena que está 
em outro lugar, que está no espaço do seringal, na comunidade ribeirinha, 
que está na cidade, enfim, e eu queria escrever sobre esta história, sobre 
essa memória, tanto que, quando o meu orientador pediu pra eu tirar algu-
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mas narrativas, porque estava muito grande, a minha tese tinha 820 páginas, 
mas eram 900, e tive que apagar algumas páginas, eu falei para ele que se 
fosse para tirar algumas narrativas, preferiria não defender a minha tese, 
aquele doutorado era justamente para garantir o direito daquelas memórias 
e que eu não iria retirar nenhuma. Então, eu acredito que a história oral 
tem esse compromisso político nos diferentes contextos, os oralistas que são 
comprometidos politicamente, mesmo que não tenha esse viés da militância, 
mas só o fato de estarem fazendo esse trabalho de história oral, eles já estão 
construindo essa possibilidade de fortalecimento político dos envolvidos, des-
ses colaboradores da pesquisa.

(...) 

Então, a história oral também tem esse papel de, pelo fato de, pelo 
menos a forma como eu acredito, a linha que eu trabalho, leva pra isso. Eu 
falo por mim, de colocar para escutar mesmo, em vez de ficar perguntando, 
já leva para coisa da cura mesmo, falar, narrar, eu sentia muito isso nesse 
processo de construção da história oral, também como um processo de cura 
das pessoas, sabe? E, muitas vezes, eu não estava preparada pra isso, mas 
eu tive que segurar ali a onda e não desmoronar com tanta coisa que vinha. 
Então, essa história oral, ela tem essa importância também, enquanto cura, 
por conta da escuta, por conta do falar de si.

Falaremos sobre nós, com todas/os nós, nos entrelaçamentos das percepções de 
mundos, teceremos um puxirum para que possamos criar uma reescrita coletiva do 
conhecimento com aquelas/es que sempre a praticaram. Todas/os temos o direito de 
escrever as nossas próprias versões das histórias, do nosso jeito, para suprir os nossos 
fins, que não são os mesmos fins daqueles que nos oprimem. E, como disse a Mura, 
não se trata simplesmente de compor relatos, “mas de dar vazão a uma poderosa 
necessidade de dar testemunho e de restaurar o espírito, para assim ressuscitar um 
mundo fragmentado e moribundo” (SMITH, 2018, p. 42), como também anunciaram 
Ailton Krenak (2019) e Davi Kopenawa (2015) em suas memórias.
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Nossos passos vêm de longe: 
combate aos epistemicídios 
e ao racismo estrutural no 
caminho de uma educação 
antirracista

Ensaio 4
O enunciado faz referência direta ao título do artigo 

“Nossos passos vêm de longe! Movimento de mulheres ne-
gras e estratégias políticas contra o sexismo e o racismo”, da 
pesquisadora e médica brasileira Jurema Werneck, referência 
do movimento feminista negro. O título se tornou um lema da 
resistência negra na busca por reconhecimento do passado 
em direção ao empoderamento do presente e em perspectiva 
coletiva. Há séculos, os povos afro-diaspóricos35 combatem 
as opressões e violências, frutos do racismo estrutural que, 
“como processo histórico e político, cria as condições sociais 
para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente iden-
tificados sejam discriminados de forma sistêmica” (ALMEIDA, 
2018, p. 39).

Werneck inicia o artigo afirmando, de forma ética e sen-
sível, sua relação com a construção dialética e dialógica da 
sua ancestralidade epistêmica:

35 Povos descendentes da diáspora africana, “um processo que envolveu migração forçada, 
mas também redefinição identitária, uma vez que estes povos (balantas, manjacos, bijagós, 
mandingas, jejes, haussás, iorubas), provenientes do que hoje são Angola, Benin, Senegal, 
Nigéria, Moçambique, entre outros, apesar do contexto de escravidão, reinventaram práticas 
e construíram novas formas de viver, possibilitando a existência de sociedades afro-diaspó-
ricas como  Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Equador, Jamaica, Haiti, Honduras, Porto 
Rico, República Dominicana, Bahamas, entre outras.” Disponível em: <http://www.palmares.
gov.br/?p=53464>. Acesso em: 17 jul. 2020.     

O que apresentarei aqui não são ideias minhas. Falo do que vi, 

aprendi, li, ouvi, a partir de minha inserção em comunidades 

heterogêneas: de diferentes gerações, sexualidades, racialidades, 

escolaridades, possibilidades econômicas, culturais e políticas, 

e muito mais. Penso que a originalidade que possa me ser 

conferida refere-se à tentativa de juntar aqui muitas fontes, 

diferentes vozes. Não vou nomear cada uma delas, não porque 

queira ocultá-las, mas para destacar a riqueza e a amplitude da 

circulação de ideias que não sabemos onde começam, que se 

entrelaçam, que se propagam especialmente entre mulheres, 

criando comunidades de saber cujas fronteiras são imprecisas. E 

ainda, por ter dificuldades de aceitar, nesta circulação dinâmica 

de ideias, seu encarceramento nos paradigmas do individualismo 

ou da propriedade privada. (2009, p. 10).
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Diante desse aprendizado, optei por manter o pronome “Nossos”, não por 
uma apropriação epistêmica, mas por sugerir que nós, não brancas/os e brancas/
os, devemos re-conhecer a historicidade da luta e, portanto, de existência dos povos 
afro-brasileiros e indígenas brasileiros e, da mesma forma, assumir a luta antirracista 
como aliadas/os daquelas/es que há séculos estão na linha de frente no combate às 
injustiças sociais. Conhecer o histórico de construção e ação dos movimentos sociais 
é uma forma de diminuir os prejuízos cognitivos causados pelos epistemicídios que 
nos formaram (e continuam nos formando) nos bancos escolares, da Educação Básica 
ao Ensino Superior. Estamos falando da prática da invisibilização no Brasil que está 
ancorada no mito da democracia racial e no preconceito de ter preconceito, pois é 
através dessas narrativas transfiguradas em discurso democrático, o da igualdade das 
raças, que se perpetuam o apagamento e a homogeneização das diferenças, como, 
por exemplo, os discursos do “hibridismo” na cultura e a “fusão racial”, “que acaba 
por cristalizar, naturalizar e subalternizar as diferenças, os grupos étnico-raciais e sua 
história” (GOMES, 2017, p. 51).

Desde o princípio da história do Brasil, com a invasão das terras dos povos originá-
rios pelos colonizadores, travam-se disputas pelo legado artístico, cultural e educacional 
que foi sendo tensionado com a imposição de valores éticos e estéticos europeus. E, 
apesar dos cruzamentos entre culturas, estabeleceu-se um processo de invisibilização 
dos sujeitos e dos seus saberes, principalmente daqueles marginalizados pelo conceito 
de raça36, como os povos negros e os povos indígenas. Essa estratégia colonial foi nome-
ada pelos autores decoloniais37 como colonialidade do ser. Segundo Walsh, 

La colonialidad del ser se refiere así a la no-existencia y la deshumanización, una 

negación del estatus de ser humano que se inició dentro de los sistemas de complicidad 

del colonialismo y esclavitud, com el tratamento de los “negros”, no como gente, 

sino como “cosas” del mercado (lo que Cesaire llama la “coisificación”, algo que no 

sucedió em la misma forma com los pueblos indígenas) y que, en cierta manera, aún 

continua. De hecho, la necesidad de blanquearse para ser aceptado es parte de esta 

colonialidad: a transformarse y modificarse dejando-de-ser para ser un no-ser que 

será aceptado. (2007, p. 29).

Essa invisibilização promove, além de apagamentos sociais – individuais e coletivos 
–, a manutenção da ideologia da monoculturalidade e, portanto, da monoepistemo-
logia – que sustenta os epistemicídios –, pois é a ideologia hegemônica eurocentrada 
que continua prevalecendo nos espaços sociais institucionalizados, como escolas e 
universidades. 

Segundo Sueli Carneiro (2005), a educação é um locus fundamental para que 
os epistemicídios se reproduzam e se mantenham como estratégia de exclusão 

e invisibilidade daqueles que não se enquadram na normatividade exercitada pela 
hegemonia branca, patriarcal e ocidental. Não obstante todo o projeto de extermínio 
das existências dos povos negros e indígenas, as resistências se mantêm no exercício 
social e político, através de seus modos e filosofias de vida compartilhados: no xirê 
dos terreiros, nas rodas de samba, nos bailes funks, nos porancys, nas igrejas, nos 
churrascos de laje, nas aldeias, dentro das escolas, nas calçadas e encruzilhadas, por 
meio das políticas de ação afirmativa38.     

Frente a esse contexto, as políticas públicas afirmativas são mecanismos funda-
mentais de garantia e de manutenção dos direitos básicos da população. Quanto ao 
que atravessa as questões étnico-raciais e a educação antirracista, as leis 10.639/03 e a 
11.645/08 nos convocam a buscar formação e problematizar algumas práticas racistas. 
São possibilidades de democratizar epistemologicamente os espaços educacionais 
tanto quanto estratégias de institucionalização de combate ao racismo. 

Não é segredo para ninguém que os conhecimentos legitimados nas salas de 
aula relacionam-se quase sempre a valores civilizatórios eurocêntricos e/ou estadu-
nidenses, havendo praticamente nenhuma referência às epistemologias/cosmologias 
que revelem outras formas de criação e produção na educação e nas artes. Portanto, 
aponta-se a necessidade de explorar outras estratégias e saberes educativos que tra-
tem da educação como cultura e da cultura como educação, para que os professores 
possam criar/experimentar novas pedagogias que promovam o necessário exercício 
da alteridade na prática da diversidade. 

E, dessa forma, não estamos culpabilizando as professoras e os professores que 
têm iniciativas individuais e emancipadoras nas escolas, apesar de todas as adver-
sidades enfrentadas nos cotidianos escolares, mas problematizando a ausência de 
políticas públicas de formação e a falta de condições materiais para que esse outro 
projeto educativo se concretize. 

Nessa toada, precisamos pensar a educação para além de algo circunscrito, con-
duzida somente por discursos culturalistas, mas articulada, isto sim, a políticas públicas 

36 “Conceitualmente, a categoria ‘raça’ não é científica. As diferenças atribuíveis à ‘raça’ numa mesma população são tão grandes 
quanto àquelas encontradas entre populações racialmente definidas. ‘Raça’ é uma construção política e social. É a categoria 
discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, o racismo.” 
(HALL, 2009. p. 66).

37 São os autores latino-americanos que compunham o grupo “Modernidade/Colonialidade”, no começo dos anos 2000. As figuras 
centrais desse grupo são os intelectuais acadêmicos: Enrique Dussel, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Ramón 
Grosfoguel, Nelson Maldonado Torres, Arturo Escobar, entre outros.

38 “(...) cujo objetivo é,  grosso modo, aumentar a representatividade de minorias raciais e alterar a lógica discriminatória dos 
processos institucionais.” (ALMEIDA, 2018, p. 32).
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e engajamento político de todos nós – pesquisadores, professores, sociedade –, já que 
a formação de professores e a revisão curricular relacionadas às populações negra e 
indígena constituem um direito ao acesso à diversidade de todos os grupos sociais. O 
desafio é compreender como articular o que acontece dentro e fora da escola em uma 
perspectiva crítica e intercultural, que recorra à inclusão e à quebra de paradigmas 
éticos e estéticos. 

A obrigatoriedade legitimada pela Lei 11.645/08 é necessária e existe em decor-
rência da luta histórica dos movimentos sociais para garantir não somente a repre-
sentatividade de mais de 50% da população, que comprovadamente não vinha sendo 
reconhecida, mas, também, para que passasse a figurar nos discursos e nos materiais 
que regulamentam o ensino oficial. Convém ainda lembrar que existe a constatação 
de que grande parte dos materiais didáticos usados e os discursos articulados na 
Educação Básica e no Ensino Superior, responsáveis pela transmissão da ideologia da 
classe dominante, têm informações equivocadas e registros estereotipados, traduzin-
do preconceitos, falta de representatividade e invisibilidade social (SILVA, 2004).

 Desde a década de 1990, as pesquisas da professora Ana Celia da Silva são uma 
referência para refletirmos sobre as teorias de branqueamento e de democracia racial 
nos sistemas educacionais articulados pela adoção de livros didáticos. Em suas pesqui-
sas de mestrado e doutorado, a autora analisou a representação do negro nos livros 
didáticos e, apesar de identificar mudanças positivas nessas formas de representação 
em materiais didáticos ao longo dos anos, por meio de suas pesquisas e de outras 
autoras e autores (ver SILVA, 2004), a maioria dos livros ainda não representa a alteri-
dade e a diversidade humana de forma positiva.

Nos limites do Ensino Superior, podemos citar, como exemplo, as pesquisas 
de Grosfoguel (2016, 2010) sobre a estrutura do conhecimento nas universidades 
ocidentalizadas, em que aponta que o monopólio e a legitimidade do conhecimento 
produzido por homens ocidentais sustentam estruturas e instituições que reprodu-
zem o racismo/sexismo epistêmico. Inspirado pela crítica de Enrique Dussel à filosofia 
cartesiana e pela crítica de Boaventura de Sousa Santos às estruturas de conhecimento 
hegemônicas, declara que “as estruturas epistêmicas contemporâneas estão base-
adas em homens ocidentais de cinco países (França, Alemanha, Inglaterra, Estados 
Unidos e Itália)” (GROFOGUEL, 2016, p. 26), ou seja, uma limitação cognitiva forjada 
pelo senso do “uni-versalismo”: projeto colonial e patriarcal  mantido desde o século 
XVI. O autor não se limita ao apontamento crítico e propõe ações para a descoloniza-
ção das universidades ocidentalizadas com o objetivo de elas se transformarem em 
“pluri-versidades decoloniais”.

Estamos falando de uma única história, constituída por muitas memórias invisi-
bilizadas pelos genocídios e epistemicídios, estamos falando daquilo que promove a 

destruição e/ou desqualificação da cultura do dominado, justificando a hegemoniza-
ção cultural da modernidade ocidental (CARNEIRO, 2005). Porém, outras histórias e 
memórias existem e precisam ser preservadas e narradas pelos próprios sujeitos.

O Projeto político-pedagógico do Núcleo de 
Educação Étnico-Racial da SME/SP (2013-2016) 

4_1 Escuta sensível e empatia como pressuposto metodológico

Como Nossos passos vêm de longe e os que caminham ao nosso lado estão há 
tempos em marcha, parafraseando Werneck, falarei do que vi, aprendi e ouvi nesses 
anos como educadora comprometida com a escola pública (antes, na Educação Básica, 
agora, no Ensino Superior) e com a transformação social. Juntaremos, aqui, muitas 
vozes, para ser mais precisa, quatro. Digo muitas, porque essas vêm constituídas por 
várias outras. São quatro educadores que assumem uma coexistência formada por 
aquelas/es que partilham com eles as relações na educação e na vida.

Como vivemos um contexto de pandemia mundial, os nossos diálogos acontece-
ram por videoconferência, prática familiar em tempos de isolamento social. Inclusive, 
foi em decorrência desse contexto que enclausurou o mundo inteiro, que fui obrigada 
a fazer algumas mudanças na tese: abandonei algumas ações e retomei outras e, por 
incrível que pareça, este ensaio fazia parte do meu projeto inicial e foi sendo abando-
nado no percurso de pesquisa. Tanto que a única entrevista presencial é a do Rafael, 
realizada no ano de 2017. A atual conjuntura me fez reconsiderar tratar do Núcleo de 
Educação Étnico-Racial – NEER –, e foi fundamental, tanto por sua importância histórica 
quanto por sua relevância política em tempos de aprofundamento do descaso com a 
educação pública por um governo federal autoritário, de extrema direita, alinhado às 
elites econômicas e que declara publicamente desprezo pelas populações afrodes-
cendentes e indígenas. Tempos difíceis em que a polarização política constrói muros 
simbólicos e literais.

A disponibilidade para rever alguns passos da pesquisa, metodologicamente e 
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em uma perspectiva qualitativa, faz jus ao que defendemos no campo da educação, 
considerando os diálogos com os contextos e os tempos de fazer. Toda pesquisa tem 
caráter hipotético, é passível de alterações. Estar atenta e aberta à necessidade da mu-
dança é o que determina as relações pedagógicas, o princípio do ensinar-aprender e, 
portanto, da trans-formação. Segundo Salles, minha parceira teórica do mestrado na 
compreensão dos processos de criação, “o percurso criativo pode ser observado sob 
a perspectiva da construção de conhecimento” (2013, p. 127). Toda pesquisa é uma 
forma de construção de conhecimento, demanda criação e produção e está alinhada 
ao inesperado, por não partir de certezas.

Os diálogos aqui transcritos são narrativas do vivido com a minha marca de escri-
tora, as nossas escrevivências, propostas com a intenção de recuperar a comunicação 
da experiência, como a história oral e as narrativas orais defendidas por Márcia Mura 
e Giselda Perê, enfatizando seu potencial de diálogo, de contato, na busca por uma 
compreensão mútua e valorização dos sujeitos que construíram a história. Adotamos a 
escuta sensível e empática como pressuposto metodológico. Fomos descobrindo como 
fazer o diálogo online e criar presença, no decorrer da entrevista, em um espaço digital. 

E não poderia ser diferente, já que três, dos quatro colaboradores, são pessoas 
conhecidas por meio do meu percurso profissional ou acadêmico. Rafael Silva foi co-
ordenador do NEER – Núcleo de Educação Étnico-Racial –, da Secretaria Municipal de 
Educação da cidade de São Paulo (SME-SP), durante os anos 2013 a 2016, na gestão 
do prefeito Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores - PT), e como eu me exo-
nerei do cargo de Professora de Arte no ano de 2014, pude acompanhar o começo 
da sua gestão. Ana Lúcia dos Santos Nascimento foi minha contemporânea no curso 
de licenciatura em Educação Artística, no Instituto de Artes da UNESP, e, hoje, minha 
companheira de trabalho na Pós-graduação Lato Sensu “Histórias e Culturas Afro-
brasileiras e Indígenas na Educação”, na A Casa Tombada. Ana Carolina Noce Volkmer 
foi minha companheira de trabalho na EMEF Desembargador Amorim Lima, dividimos 
as turmas do Ensino Fundamental e a sala de arte. Liliane Pereira Braga, que compôs a 
equipe de formação do NEER durante os anos de 2013 a 2016,  é a única colaboradora 
que eu não conhecia anteriormente, foi indicada pela Ana Lúcia durante a entrevista, 
diante da relevância de suas propostas formativas.

Diferentemente do que se estabelece como discurso hegemônico, no âmbito 
acadêmico, sobre a “neutralidade racional” da pesquisa, eu acredito no potencial 
cognitivo do afeto. Desconfiada da assertiva que razão e emoção são construções 
humanas opostas, estou elaborando esta tese com muito afeto e generosidade de 
pessoas que admiro, porque conheço seus percursos de intervenção social. Em muitos 
momentos, eu ri e me emocionei, em outros, fiquei com o coração apertado, duvidei 
também, pois a minha humanidade não me permite não me encantar: eles não são 

objetos de estudo e sim as suas histórias. Assim como Rovai, “O que quero dizer é que 
podemos fazer mais e melhor pela humanização do mundo, usando os procedimentos 
de um conhecimento e dos espaços de produção de saber de forma mais democrática 
e humanizada” (2019, p. 148). 

Rovai, ao tratar das memórias sensíveis na busca por tempos mais humanos, 
reitera o papel da pesquisadora como uma mediadora de experiências e depositária 
de confiança na publicização de histórias e memórias e, nesse sentido, a arrogância 
intelectual deve ser superada, assim como os muros altos das instituições. Ouvir com 
empatia e aprender com a experiência social de quem nos conta é um ato de amor e 
humaniza as pesquisas científicas, é um caminho de superação das hierarquias de co-
nhecimento entre aquelas/es que estão fora e dentro das universidades. Uma prática 
fundamental em tempos de desesperança forjada por discursos de ódio.

4_2 Memória coletiva é história e conhecimento

 Ele chegou com passos apertados e a mochila nas costas, estava atrasado. 
Eu o aguardava em frente ao CAP, Departamento de Artes Plásticas da Escola de 
Comunicações e Artes, na USP. Na sua simplicidade e empatia, parecia um jovem 
estudante da História. Era também, pois sua graduação e mestrado foram na USP. 
Mas ele vinha de um dia atribulado de afazeres como diretor de escola na periferia da 
Zona Oeste da cidade de São Paulo. Era Rafael Silva, o educador que ficou conhecido 
na rede de ensino municipal por sua intensa atuação como coordenador do NEER. Já 
era noite, mas era o único horário de que ele dispunha após a sua jornada de trabalho 
como gestor, o que não foi impedimento para sua disponibilidade em contribuir com 
esta pesquisa. Era meu primeiro ano de doutorado, eu nem imaginava o turbilhão de 
ideias e aprendizagens que estava por vir, mas uma coisa era certa: a rede municipal 
de ensino era um chão fértil para relações étnico-raciais e onde eu tinha raízes, afinal, 
foi lá que exerci  docência por quase 10 anos.

Mesmo tendo me exonerado, em 2014, do cargo que ocupava, eu sempre acom-
panhei, pelos meus amigos, pelo sindicato e pelas redes sociais, o que acontecia na 
rede municipal. A minha saída da Educação Básica não anulou o meu envolvimento 
com a educação pública, tanto que, anos depois, ainda participava das mobilizações 
e dos atos convocados pela categoria. Eu encontrava os amigos nas manifestações e 
eles achavam que eu ainda era sindicalista e professora da rede municipal. Afinal de 
contas, a educação pública é responsabilidade de toda a população, não é somente 
uma luta dos profissionais da educação.
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As notícias do NEER vinham das publicações, das ações formativas, dos congres-
sos e das reverberações em algumas práticas que chegavam por meio dos projetos 
inscritos no Prêmio Arte na Escola Cidadã, projeto do Instituto Arte na Escola, que 
coordenei de 2014 a 2016. De longe, eu me impressionava com as realizações do NEER 
em direção a uma educação para as relações étnico-raciais. Como relatei anterior-
mente, eu havia participado de algumas formações desde o ano de 2005, oferecidas 
de forma dispersa na rede, mas nada que fosse sustentado por um Projeto Político 
Pedagógico Étnico-Racial.

Rafael contou que o Núcleo de Educação Étnico-Racial existe com esse nome 
desde 2009. No governo do prefeito Gilberto Kassab, a coordenação do Núcleo foi 
assumida pela professora Elisabeth Fernandes, supervisora na Diretoria Regional do 
Butantã. Ela coordenou o Núcleo de 2009 a 2012 e, ele, de 2013 a 2016. Na sua narrativa, 
ele destaca algumas ações de gestões municipais anteriores e chama a atenção para 
alguns documentos que guiaram o trabalho com as relações étnico-raciais:   

Na organização geral deste documento, o Capítulo 1 aprofunda o contexto da Lei nº 

10.639/03 e a Educação e o Capítulo 2 introduz os principais pressupostos teóricos e 

conceituais relativos à História e às Culturas Africanas e Afro-Brasileiras. (...) O Capítulo 

3 discute a Educação Infantil e a formação da identidade, apresentando conceitos 

básicos, objetivos da área, articulação das diversas linguagens e propostas de trabalho 

pedagógico. No Capítulo 4, dedicado ao Ensino Fundamental, o eixo temático é a 

pluralidade cultural e, neste sentido, exploram-se os conteúdos teórico-conceituais da 

área, discutem-se o significado do currículo e a interdisciplinaridade das diversas áreas 

do conhecimento e sugerem-se propostas curriculares e pedagógicas, indicando novos 

caminhos para uma educação comprometida com o trinômio igualdade, reconhecimento 

e justiça social. O Capítulo 5 enfatiza a temática da cidadania e expõe algumas reflexões 

a respeito da educação de jovens e adultos em relação à adoção da Lei nº 10.639/03. O 

Capítulo 6 pondera sobre as implicações desta Lei no Ensino Médio e propõe repensar as 

relações entre o Brasil e o continente africano na contemporaneidade; priorizam-se as 

expectativas de aprendizagem e a articulação de propostas curriculares e pedagógicas 

para este segmento do ensino. (IDEM, 2008,  p. 12-13).

Rafael cita dois documentos, o primeiro intitulado “Orientações Curriculares: ex-
pectativas de aprendizagem para a educação étnico-racial na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio – 2008”, uma publicação da SME-SP que oferece subsídios (até 
hoje) para a educação étnico-racial em todas as etapas da Educação Básica, alinhados 
aos princípios norteadores da Lei nº 10.639/03. Na época, a Lei 11.645/08 ainda trami-
tava no Legislativo Federal. Segundo o texto introdutório, o documento é “resultado 
de um processo de construção de saberes sobre a temática étnico-racial em conjunção 
dialógica com vários setores da comunidade escolar, entre professores, coordenado-
res pedagógicos, diretores da rede municipal e segmentos de movimentos sociais.” 
(SÃO PAULO, 2008, p. 10). 

Depois do fim do governo Marta, em 2005, portanto o primeiro ano da 
gestão Serra-Kassab, as professoras Rosana (Souza) e a Eliana (de Oliveira) 
continuaram com ações com essa temática, mas já no sentido de como a 
gente costuma chamar “institucionalização”. Então, o Núcleo continuou e 
passou a existir o que se chamava de “Grupo de Diversidade Étnico-Racial”. 
Se você pegar aquelas orientações (Orientações Curriculares: expectativas 
de aprendizagem para a educação étnico-racial na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio – 2008), você abre e vai encontrar este nome, “Grupo 
de Diversidade Étnico-Racial”. E o que é que a gente descobriu? Que depois 
desse Grupo, nós localizamos no documento “Trilhas Negras e Indígenas” 
– um documento que a rede contratou junto ao CEERT (Centro de Estudos 
das Relações de Trabalho e Desigualdades) –, e, na primeira página do 
documento, aparece o nome “Núcleo de Educação Étnico-Cultural”. Depois 
de 2008 e 2009, tem uma transição e você já começa a encontrar a desig-
nação “Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais”. Foi fazendo 
essa transição, certo? Então, com este nome, Núcleo de Educação Étnico-
Racial, existe desde 2009, começando com a estrutura de uma mesa e um 
computador apenas. Quando a gente assumiu, em 2013, havia o cargo 
da Beth e mais um cargo, que era o de técnico-pedagógico, além de dois 
técnicos administrativos. Foi quando eu fui convidado para assumir e fazer 
parte do Núcleo (após a eleição de 2012). A partir de então, passamos a 

propor várias ações, que depois eu posso detalhar melhor. No final da nossa 
gestão, deixamos o Núcleo com nove cargos, dentre os quais seis eram cargos 
pedagógicos e três administrativos. Desses seis, um cargo era o meu, como 
coordenador39.

39 Como tentativa metodológica, todas as contribuições de entrevistas aparecem de forma corrida no corpo do texto em itálico e 
com fundo amarelo, para que tanto a minha elaboração teórica quanto a de todes tenha uma possibilidade de organicidade. A 
formalidade estrutural e normativa exigida pelo texto acadêmico não contribui com o tratamento dialógico das conversas colhidas 
para a construção deste ensaio e dos demais.
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Eu fiquei sabendo que teria a escrita das Expectativas de Aprendizagem 
para a Educação Étnico-racial. Pela primeira vez, teríamos um documento 
balizador dessa questão, já pensando em atender à Lei 10.639/03. E, aí, 
eu entrei em contato com esse documento, lá ainda na gestão (Gilberto) 
Kassab. Você sabe que quando um documento é lançado, ele demora muito 
tempo pra se tornar orgânico. E, às vezes, ele não se torna. Só fica mesmo no 
documento, no papel. E como a gente tinha uma defasagem muito grande 
de formação de professor, curso, trocas, esses documentos ficaram enges-
sados, por que, como você vai dar vida a uma política pública, se você não 
troca com os professores, se você não forma, se você não transforma aquele 
texto em vida, com encontros, com troca? Então, tínhamos as Expectativas, 
mas ficou muito no âmbito do cumprir-se uma lei, não foi uma coisa real 
mesmo que chegou na escola. Não houve um elemento transformador.

É um documento alinhado aos discursos do Movimento Negro e de alguns edu-
cadores envolvidos na sua elaboração e que se dedicavam na época a uma educação 
para as relações étnico-raciais, formando um grupo denominado Grupo Referência 
“Diálogos sobre Diversidade Étnico-Racial e Cultural”. Nele, os referenciais teóricos 
e os conceitos estão apresentados junto com proposições pedagógicas criadas e de-
senvolvidas por professoras/es no chão da sala de aula. Autoras e autores negras/
os reivindicadas/os por pesquisadoras/es do Movimento Negro, desde a década de 
197040, em torno do combate aos epistemicídios como, por exemplo, Cheik Anta Diop, 
Amadou Hampaté Bâ, Eliane Cavalleiro, Ana Célia Silva, Maria Nazaré Mota de Lima, 
Petronilha Beatriz G. Silva, Muniz Sodré, Vanda Machado, Kabenguele Munanga, para 
citar alguns, aparecem na diversa bibliografia das Orientações Curriculares. 

E como se deu a organicidade desse documento no cotidiano da escola? Quem 
responde é a professora Ana Lúcia:

40 Um marco importante na luta e organização do movimento negro é a criação do Movimento Negro Unificado –  MNU –, no ano de 
1978. Porém, cabe salientar que essa fundação é consequência de acúmulos e de outras formas históricas de luta do povo negro.

No depoimento da professora Ana Lúcia, explicita-se a importância de os docu-
mentos oficiais e leis que orientam a Educação Básica estarem articulados à Programas 
de Formação de Professores, para que não virem calhamaços de papel sem vida e 
sem utilidade, mesmo tratando de temas relevantes e terem caráter crítico. Da mesma 
forma, a sua organicidade só terá resultado se dialogar diretamente com as necessida-
des de cada escola, porque, como ela bem afirmou, “não há elemento transformador”, 

se ele não faz sentido no contexto da realidade escolar. 
O segundo documento citado por Rafael – “Trilhas Negras e Indígenas” –, publi-

cado também em 2008, é produto de um trabalho de pesquisa realizado pelo Centro 
de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT –, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME). 

A publicação é produto do Projeto Trilhas Negras e Indígenas realizado pelo CEERT e 

a SME no ano de 2006 com o objetivo de levantar informações a partir das Unidades 

Educacionais – Centros de Educação Infantil (CEIs), Escolas Municipais de Educação 

Infantil (EMEIs), Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs) – acerca 

dos motivos que facilitam ou dificultam a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (DCNERER). Além disso, o projeto buscou mapear, no caso 

das escolas que desenvolvem propostas pedagógicas para a educação das relações 

étnico-raciais, como concretizam os princípios apresentados nas DCNERER. (SILVA, 

2019, p. 110).

Além dos resultados e análises da pesquisa realizada na Rede Municipal, o 
“Trilhas Negras e Indígenas” apresenta um panorama sobre as desigualdades raciais 
em diálogo com a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(DCNERER).

Ademais, dos dois documentos enfatizados por Rafael (Orientações e Trilhas), 
foram publicados um “Caderno de orientações didáticas: educação etnicorracial – 
ciclo I”, em 2010, e um “Relatório do Grupo de Trabalho Intersecretarial de Educação 
para as Relações Étnico-Raciais”, no ano de 2016. Em relação à temática étnico-racial, 
especificamente indígena, ainda temos o livro Nhandereko nhemombe´u tenonderã - 
Histórias para contar e sonhar (2007), escrito em Guarani pelos educadores indígenas, e 
o documento “Orientações Curriculares, Expectativas de Aprendizagens e Orientações 
Didáticas - Educação Infantil Escolar Indígena”, ambos para os Centros de Educação 
Infantil Indígena – CEII, vinculados aos Centros de Educação e Cultura Indígenas – 
CECI –, da Cidade de São Paulo. O último é um documento bilíngue que integrou o 
Programa de Formação Continuada dos Educadores Guarani Mbyá que atuam nas 
unidades de educação infantil indígena das aldeias Jaraguá, Krukutu e Tenondé Porã 
e foi publicado em 2012.

Ao citarmos todos esses referentes, não intencionamos torná-los objeto de aná-
lise, mas registrar a historicidade no trato com a abordagem étnico-racial na Rede 
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Municipal de Ensino de São Paulo, apresentando a compreensão dos educadores 
que vieram antes, em decorrência da necessidade da aplicação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08. É de suma importância salvaguardar o histórico do que já foi realizado, para 
que haja continuidade e o trabalho não seja invisibilizado e desrespeitado, mesmo 
sabendo que ainda há muito para fazer.

4_3 Formação de professores é política pública

Durante meus anos como professora de arte na rede municipal, recordo-me que, 
apesar das publicações anteriormente citadas, foram ofertados poucos cursos de for-
mação continuada, fundamentais em uma virada epistêmica diante de um currículo 
eurocentrado que hegemonicamente estrutura as licenciaturas e pedagogias. E uma 
das características que chama a atenção em relação ao Projeto Político Pedagógico 
do NEER, durante os anos de 2013 e 2016, é a implementação de muitas estratégias e 
ações formativas.

Você já ficou sabendo da meta 5841? A meta 58 é aquele programa de 
metas municipais que todo governo precisa entregar 90 dias após a eleição. 
Essa meta 58 dizia que a prefeitura precisava oferecer formação em história 
e cultura africana, afro-brasileira e indígena, portanto, a Lei 11.645/08 e a 
Lei 10.639/03. A gente tinha que compactuar a meta. A meta estipulada em 
2013 foi vinte e quatro mil vagas e a gente compactuou. Resumindo: a gente 
conseguiu ofertar quarenta mil vagas, nós superamos a meta em 150%. Nós 
contabilizamos apenas vagas ofertadas em afro, indígena e imigrante nos 
cursos para professores. Nós só contabilizamos ações publicadas em D.O. 
(Diário Oficial) e com certificação. Na verdade, muitas coisas que a gente 
fez não estão contabilizadas, como o simpósio, por exemplo, somente as 
ações publicadas em D.O. Como a gente conseguiu fazer isso? Pelos cursos, 
pela demanda, pelas Mostras, os congressos etc.

O relato de Rafael traz dados quantitativos sobre a formação continuada, porém 
revela o compromisso da gestão pública com o alcance do investimento da verba pública. 

41 “Em março de 2013, a Prefeitura de São Paulo apresentou à população da cidade o Programa de Metas 2013-2016. Nesse 
contexto, foi estabelecida a ‘Meta 58 – Viabilizar a implementação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008’ que incluem no 
currículo oficial da rede de ensino a temática da ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’, elaborada, executada e monitorada 
pelas Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Governo e Esporte, Lazer e Recreação, com a supervisão e monitoramento 
da Secretaria Municipal de Promoção de Igualdade Racial. A Meta 58 está inserida no Objetivo 9 – ‘Promover uma cultura de 
cidadania e valorização da diversidade, reduzindo as manifestações de discriminação de todas as naturezas’ dado o seu papel 
formativo, educativo e emancipatório na promoção da igualdade racial.” (SÃO PAULO, 2016, p. 5).

Também foram criados, além dos núcleos, as formações, que eu acho 
que foi o grande diferencial dessa gestão: espaço formativo garantido 
no horário de trabalho do professor. Então, você tem, no seu horário de 
trabalho, um espaço aonde você vai num local pra receber formação re-
munerada, dentro do seu horário de trabalho. Então, tentam desonerar o 
professor no final de semana de pagar o curso, de qualquer coisa e garan-
tindo no horário de trabalho dele uma formação estendida e crítica sobre 
esse assunto. Isso é muito sério, isso tem que ficar bem claro, porque isso, 
sim, é aplicação na formação de política pública que gera impacto. Quando 
você pega um professor no seu horário de trabalho e fomenta nele ideias, 
fomenta junto com ele possibilidades de ação dentro da escola, possibilida-
de de ação antirracista, ele volta pra unidade com isso, aí, sim, você tem a 
política pública aplicada em todas as esferas. 

(...) E um outro fio condutor, que foi muito importante nessa gestão, 
foi a literatura. Então, a gente teve o fio condutor da formação, por todos 
esses desdobramentos que eu te falei. A vinda de formadores externos, a 
produção de texto, a produção de experiências na escola e registro disso. 
E outro fio condutor desse Núcleo foi a literatura. E, aí, eu vou poder dizer 
mais profundamente, porque é até o que eu quero pesquisar, que é como 
o projeto do Leituraço foi transformador nas unidades escolares. A partir 
do momento que o Rafael começou a espalhar essa ideia do Leituraço, foi 
necessária uma mudança de política pública em relação à compra de livros, 
por exemplo, porque tinham que comprar livros direcionados à questão 
étnico-racial, já que o Leituraço exigia que a gente tivesse esse repertório.

Ana Lúcia, que é professora de arte da rede municipal, está implicada com uma 
prática antirracista e, na época, como parceira-formadora do NEER, acrescenta à     fala 
de Rafael uma análise crítica a partir do chão da sala de aula:
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O Leituraço foi um projeto de destaque nessa gestão de 2013 a 2016, pois além de 
fortalecer o acesso à literatura étnico-racial42, por meio de uma ação pedagógica comum 
a toda a rede de ensino, fortaleceu diretamente a compra desses livros, influenciando 
políticas públicas e criando um patrimônio público cultural relevante em todas as escolas 
municipais da cidade de São Paulo. Mais adiante, retomaremos esse projeto por meio 
das contribuições da professora Silvania Francisca de Jesus, que pesquisou o Leituraço 
em sua dissertação de mestrado e faz citações mais detalhadas durante o nosso diálogo 
na entrevista. 

Agora, seguimos o diálogo com a Ana Lúcia:

O Leituraço existiu, porque o NEER encabeçou essa ideia. Então, a prin-
cípio, era uma ideia simples. Estou usando a palavra simples pra explicar 
uma ideia simples de ação mesmo: o professor, a professora escolhe um 
texto e lê pros alunos. Tem coisa mais simples dentro do processo educativo 
do que isso? É uma coisa óbvia, uma coisa do cotidiano. Porém, você ter em 
São Paulo inteiro, no mesmo horário, todas as salas lendo textos de outra 
origem, afro-brasileiras ou indígenas, ou pensando nas questões étnico-ra-
ciais, foi uma coisa muito intensa, porque foi necessário que se comprasse 
livros, que se pesquisasse autores, que se criasse uma lista de autores e isso 
aconteceu em todos os níveis da educação básica, desde os bebês até a EJA. 
Então, era só um professor lendo um livro dentro de uma sala, mas foi um 
movimento transformador, pela maneira que ele foi construído em cima 
dessas raízes étnico-raciais.

A riqueza desse acervo... a gente tem coisas na biblioteca das escolas 
da Prefeitura que a gente não tem em biblioteca de escola particular ne-
nhuma. A gente tem uma riqueza de literatura nas escolas municipais, que 
não chega aos pés de nenhuma escola nobre que eu tenha passado. Ou 
seja, foi feita compra de material não só relevante, como também material 
essencial pra uma turma ler junto. Então, você tem 20, 30 livros iguais, dá 
pra trabalhar de um jeito muito interessante. E teve muitos autores que 
hoje a gente fala assim, “até displicentemente” sobre eles que já estão muito 
na nossa boca. Eles só ganharam a nossa boca por causa do Leituraço. O 
Munduruku é um deles. Hoje a gente fala do Daniel Munduruku como se 

42  Estamos chamando de literatura étnico-racial aquela produzida por autores afro-brasileiros e indígenas e que abordam essa 
temática na narrativa.

fosse um copo d’água, todo mundo conhece, mas, no Leituraço, foi que 
esses autores, o Cristino Wapichana, o Olívio Jekupé, muitos desses autores, 
eles começaram ganhar espaço dentro da escola no Leituraço. Hoje eles são 
usados em projetos e temas independentemente da questão étnico-racial. 
Eles saíram da casinha do étnico-racial e ingressaram pra casinha do pe-
dagógico, estão no nosso dia a dia, e isso é ótimo. Mas isso só aconteceu, 
porque a gente fez um projeto sobre isso. Eu não defendo que o autor tem 
que ser separado, isso é étnico-racial, isso é literatura, não acredito nisso. 
Mas, eu acredito que é importante fazer esse recorte pra ele passar. É uma 
passagem. E o Leituraço foi muito importante pra essa passagem, sabe? 
Olha, isso existe, essa produção existe, esse material existe. E, aí, a partir 
da gente conhecer, saber desse material, ele foi permeando o projeto dos 
professores e os livros didáticos e outras coisas.

Ana Lúcia chega pisando firme nessa roda de conversa. Com 12 anos de docência na 
rede municipal, já exerceu vários cargos na estrutura escolar, assumindo recentemente 
o cargo de Coordenadora Pedagógica. Nasceu e morou a vida toda na Zona Leste da 
cidade de São Paulo. Sempre construiu pelas beiradas, trabalhando nas periferias e com 
as culturas populares. Sua relação com a música e as artes cênicas vem da graduação 
e do chão da quadra da escola de samba, onde o ritmo do seu coração acelera. É uma 
apaixonada e defensora da escola pública. Nossa conversa aconteceu em um domingo, 
Dia das Mães, porque é assim que uma mulher trabalhadora, pesquisadora, artista e 
mãe consegue se organizar. Em um momento do nosso diálogo, rasgado pelas garga-
lhadas intensas e longas da Ana, ela mostrou pelo vídeo do celular o seu companheiro 
no quintal da sua casa, com a filha deles no colo, recolhendo a roupa do varal. Ela gritou 
da janela: “A Clarissa está dizendo que seu cabelo está da cor da parede!” A parede e o 
cabelo eram amarelos. Rimos alto na tarde do domingo ensolarado. Eu fiquei muito 
emocionada durante toda a nossa conversa por ela ter se disponibilizado a contribuir 
com a pesquisa em um dia dedicado à família, um sentimento potencializado pela au-
sência da minha mãe, já que o isolamento social, devido ao Covid-19, não me permite 
encontrá-la há muitos meses. Mas poder vivenciar esse momento “Dia das Mães” com 
a Ana e sua família foi um afago no meu coração. Obrigada, Ana.

Apesar da minha opção por compartilhar boas iniciativas implementadas por um 
Projeto Político Pedagógico étnico-racial, havia enfrentamentos dentro da própria es-
trutura pública. A professora Ana Carolina, que na época ocupava um cargo de Gestora 
Pedagógica dos CEUs, nos conta que 



j157ij156i

(...) as coisas não eram tão fáceis, o Núcleo sofreu muito com alguns 
Secretários (de Educação). Eles não compreendiam muito a necessidade de 
tudo o que estava sendo feito. Até para a gente incluir a literatura indíge-
na foi muito difícil. Eles diziam que era necessário ter uma “literatura de 
qualidade”, que era a literatura clássica e branca, e era sempre uma luta 
constante, por isso que não dá para falar que tudo vinha de SME. Vinham 
as sugestões do Núcleo e as pessoas da Secretaria Municipal de Educação 
tinham que assumir aquilo, tanto que tinham DREs (Diretorias Regionais 
de Ensino) que não seguiram na mesma linha. Mas, como o trabalho do 
Étnico-Racial era tão consistente, alguma coisa alcançou todas as DREs.

Essa fala de Ana Carolina e a anterior, da Ana Lúcia, demonstram o quanto as rela-
ções de poder determinam as escolhas para a educação pública e definem a construção 
de um currículo escolar. Que literatura será oferecida às nossas crianças? Quais livros 
didáticos serão adotados? Qual projeto político será implementado? E para que essas 
escolhas não se limitem ao exercício de poder individual, normalmente o poder legado 
à branquitude, ao considerarmos a esfera pública, é imprescindível que projetos plurais 
e políticas públicas orientem as ações do Estado.

4_4 Quem pode falar e é ouvido? – Atravessamentos políticos, concei-
tuais e pedagógicos 

E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com 
todas as implicações. Exatamente porque temos sido falados, 
infantilizados (infans é aquele que não tem fala própria, é a 
criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos 
adultos) que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou 
seja, o lixo vai falar, e numa boa.

 - Lélia Gonzalez, 1984, p. 225 -

Em seu livro, O que é lugar de fala?, a filósofa Djamila Ribeiro dialoga com pensa-
doras do feminismo negro, como Lélia Gonzalez, bell hooks, Patricia Hill Collins,  Luiza 
Bairros, Grada Kilomba, Sueli Carneiro, que, não por acaso, são nossas interlocutoras 
também. Como já foi adiantado, o diálogo com autoras/es que não constam na maioria 

dos referenciais bibliográficos das produções e ementas acadêmicas, em decorrência 
da confortável manutenção dos epistemicídios, é um projeto que precisa ser interrom-
pido, porque anula e desencoraja as existências não reconhecidas pela normatização 
hegemônica. Nas palavras de Ribeiro, “O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, 
mas de poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e 
a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social” (2017, p. 64), portanto, 
exercitar esse giro decolonial43 é uma escolha política, uma prática descolonizadora que 
busca romper com as hierarquias, ao mesmo tempo que reconhece, por exemplo, as 
contribuições teóricas de Deleuze e Foucault, no que diz respeito a pensar a existência 
dos sistemas de poder que interditam grupos subalternizados, mas que não rompem 
totalmente com o discurso hegemônico ao terem a Europa e suas condições de homens 
brancos como vieses de análise (RIBEIRO, 2017). 

Em diálogo com a filósofa panamenha Linda Alcoff, Ribeiro (2017, p. 29) defende a 
importância de se considerar as identidades sociais em um projeto de descolonização 
epistemológica, pois as experiências sociais que formam as identidades – o que inclui 
os marcadores de raça, gênero e classe – determinam visões de mundo e formas de 
construção social, e que é essa reificação das identidades que sustenta os processos 
de globalização e colonização no mundo todo. Nesse sentido, que projeto de país e de 
educação podemos construir sem considerar as identidades, principalmente daqueles 
excluídos da lógica colonial? 

O uso do conceito marxista “reificação” foi empregado no sentido de expor os 
diálogos possíveis e complementares entre autores e teorias que estruturam o campo 
das ciências humanas. Muitos teóricos marxistas, e outros acadêmicos filiados ao 
pensamento da tradição, acusam aqueles que defendem lutas interseccionais como 
defensores exclusivos das pautas identitárias e que, dessa forma, esvaziam a luta de 
classes necessária no contexto capitalista, porém, esse julgamento não procede, já que o 
racismo e o capitalismo são faces da mesma moeda, retroalimentam as injustiças sociais 
e contribuem para a manutenção dos marcadores sociais que só servem para acumular 
marcas de exclusão. Assim, assumimos que todas as frentes de luta são importantes, 
estão cruzadas e não devem ser hierarquizadas.

A categoria de reificação no contexto da obra de Marx está atrelada a um processo 
de alienação radical na sociedade moderna capitalista, “como relações materiais entre 
pessoas e relações sociais entre coisas” (2003, p. 95). Ou seja, um processo de coisifica-
ção, que é a transformação dos seres humanos em coisas, é a espinha dorsal do projeto 
colonial. Césaire (1978) é mais direto e enuncia a equação “colonização = coisificação”. 

43 “O giro decolonial requer uma suspensão da lógica de reconhecimento e uma renúncia das instituições e práticas que mantêm 
a modernidade/colonialidade.” (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 49).
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O escritor e político martinicano, que inspira movimentos negros e anticoloniais, analisa 
e expõe as relações intrínsecas ao colonialismo:

Entre colonizador e colonizado, só há lugar para o trabalho forçado, a intimidação, a 

pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as culturas obrigatórias, o desprezo, 

a desconfiança, a arrogância, a suficiência, a grosseria, as elites descerebradas, as 

massas aviltadas. (1978, p. 25).

Césaire não nos deixa outra saída frente à exposição das relações coloniais que 
geram violências, desumanizam, e que não são somente de ordem ideológica, mas, tam-
bém, de ordem material: torna-se imprescindível respeitar os lugares de fala – lugares 
sociais – em todo e qualquer projeto que busca a transformação social. No caso do NEER, 
pudemos observar essa prática política por meio da fala dos quatro colaboradores.

A professora Ana Lúcia destaca a importância da garantia do lugar de fala, en-
tendendo-a, também, como uma possibilidade para o enfrentamento da geopolítica do 
conhecimento44 nos territórios, ao destacar a valorização da cultura local e a importância 
da presença de educadoras e educadores negras/os na constituição dos núcleos étnico-
-raciais regionais:

O Núcleo se estabeleceu em SME e se desdobrou dentro de cada DRE 
com os formadores-parceiros e os formadores externos, pessoas da Rede 
que já estudavam nessa área (étnico-racial), como eu, que sou do samba, 
começaram a ser convidados para contribuir. (...) Na grande maioria das 
DREs (Diretorias Regionais de Educação), os núcleos étnico-raciais foram 
criados e geridos por pessoas pretas, educadores pretos, isso é muito impor-
tante também. A gente tava ali no bairro de Itaquera, o bairro mais preto 
de São Paulo, tendo um núcleo gerido por pessoas pretas que trabalhavam 
com educação. São muitas camadas de relevância política e social.

44  Concebida como “o poder, o saber e todas as dimensões da cultura definidas a partir de uma lógica de pensamento localizada 
na Europa.” (OLIVEIRA, 2018, p. 50).

Faz coro a poesia do grupo de rap nacional Racionais MCs, na música “Da Ponte 
pra cá”, de 2008: 

Não adianta querer, tem que ser, tem que pá
O mundo é diferente da ponte pra cá

Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar
O mundo é diferente da ponte pra cá.

A afirmação do Racionais, a fala da Ana Lúcia e a contribuição, a seguir, da profes-
sora Ana Carolina, caminham no mesmo sentido:

O Étnico-racial foi um dos melhores grupos que tinha na SME nessa 
época, mas, também, tinha uma coisa, as pessoas que estavam fazendo 
parte dessa direção tinham essa vontade, tinham essa cabeça, a EJA, a 
Educação Infantil, todos estavam alinhados no pensamento e nas ações. 
Tanto é que, no Campo Limpo, no grupo montado, eu era uma das únicas 
pessoas brancas. A diretora teve o cuidado de convidar pessoas negras para 
que elas pudessem estar nos seus lugares de fala e de direito. Tinha a Carol, 
da Educação Infantil, que é maravilhosa, tinha o Passat, que trazia muito a 
questão indígena, quer dizer, cada um ali trazia uma bagagem grande de 
sabedorias distintas e eu aprendi demais com eles. Inclusive, essa questão 
da descolonização do currículo, eu aprendi com eles.

A valorização dos saberes e das experiências de vida foram uma marca do Projeto 
Político Pedagógico do NEER, quando sob a gestão do Rafael. Ele mesmo acrescenta 
que, para organizar as formações e os eventos pontuais de forma crítica, como o 19 de 
abril e o 20 de novembro, “A gente consultou os Movimentos Sociais e definiu as datas, foi 
esse o critério. O critério foram os Movimentos Sociais e não o calendário escolar.” 

Ao dialogar com a comunidade escolar e os movimentos sociais, o NEER assumiu 
uma agenda de luta e visibilidade como o

(...) Agosto Indígena, o Novembro Negro e o Dezembro Imigrante. Qual 
foi o critério para definição? O Agosto Indígena, por conta do 09 de agosto, 
Dia Internacional dos Povos Indígenas, porque 19 de abril é uma data que 
os povos indígenas já não consideram e refutam, como luta e resistência. 
O dia 20 de novembro, virou o Novembro Negro. E o Dezembro Imigrante 
foi criado porque no primeiro domingo de dezembro sempre se realiza a 
Marcha dos Imigrantes de São Paulo.
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O respeito às trajetórias individuais se deu também pela organização dos referen-
tes teórico-conceituais e pelo alinhamento do trabalho pedagógico. Segundo o Rafael, 
esse trabalho era construído junto:

Por exemplo, os cursos específicos eram pensados a partir da própria 
formação dos educadores. Então, a pessoa era antropóloga, fez doutorado 
em Antropologia na área indígena, então, ela ia dar um curso baseado na 
sua área. Qual era o comum? Era o curso de Introdução, este era o curso 
que unificava todo mundo. E era ótimo! Por exemplo, o curso da Raquel Ru. 
Ela deu um curso bacana sobre a questão racial no Brasil e a MPB, então, 
ela trabalhava a partir de letras da Clara Nunes, entre outros, e bombava! 
Em termos de recepção, havia cursos com cinquenta vagas e sabe quan-
tas inscrições nós recebíamos? Mil! A maior parte dos cursos, nós tínhamos 
quinhentas inscrições, quatrocentas... Eu não estou brincando! Ou seja, a re-
sistência era de uma parte dos educadores, que nós introduzimos através de 
uma metodologia, mas esbarrava em uma série de outros fatores ideológicos 
e políticos. Mas a maioria interagiu. E como a gente sabia disso? Sobretudo 
nos agendamentos e os cursos também tinham avaliação. Então, a escola 
tinha que avaliar o formador e encaminhava essa avaliação para nós.

Em sua fala, o educador acrescenta duas informações importantes sobre a orga-
nização dos cursos de formação: a estrutura e o diálogo com os professores da Rede 
Municipal. No que compete à avaliação das formações que o NEER oferecia aos profes-
sores, o retorno era considerado na formulação das propostas e discutido nas reuniões 
de equipe. Sobre o formato dos cursos, eles eram divididos em curso introdutório e 
curso específico, a partir do percurso do próprio formador.

Eram dois tipos de cursos: um era “Introdução à ERER - Educação para 
as Relações Étnico-Raciais” e o outro era específico. Para o primeiro, foi 
elaborada uma ementa que os 22 formadores construíram coletivamente 
junto com a gente. Então, em toda a cidade você tinha os mesmos conceitos, 
só que havia uma liberdade de cátedra. Um exemplo: na primeira aula, 
você tinha que trabalhar o que é preconceito, o que é discriminação e o 
que é racismo, mas o caminho de construção era autoral. Isso foi um dife-
rencial! Você pode conversar com os formadores e arte-educadores, todos 
reconheceram este aspecto como sendo importante. (Rafael)

Por isso, convidamos para essa conversa a professora Liliane Pereira Braga, que 
compunha a equipe de formadores. Ela é historiadora, doutora em História Social, pela 
PUC-SP, e lá integra o Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora. Enquanto 
cursava o Mestrado em Psicologia Social, ela compôs o Núcleo de Educação do Museu 
AfroBrasil, que considera como sua entrada no campo da arte e da educação. A sua 
relevante contribuição para esta tese se deve ao contato com a professora Ana Lúcia, 
que participou de uma formação ministrada por Liliane, intitulada “Saberes que se vi-
venciam: desconstruindo a inferioridade intelectual de africanos e seus descendentes”. 
Mulher centrada e de fala tranquila que,  enquanto formadora, partilhou comigo, além 
de seus saberes teóricos e práticos, sua experiência no candomblé, o que ajudou a es-
tabelecer um laço de confiança, já que também partilho dessa prática cultural. Sobre a 
sua experiência como formadora do NEER, ela faz coro com as afirmações de Rafael e 
conta que

Um dos pontos positivos tem a ver como as formações eram or-
ganizadas. A gente formou duplas, essa era a formação que eu não me 
lembro como eles chamavam, porque era uma educação para formação 
em educação para as relações étnico-raciais, mas eu não lembro se cha-
mavam de iniciação ou formação, era um núcleo inicial, era um polo de 
fazer os professores terem um primeiro contato com a temática. Então, é 
nessa formação que a gente ia em dupla, durante esta formação a gente já 
estava em dupla. Eu não me lembro bem como as duplas eram formadas, 
mas acabei ficando com a mesma dupla os dois anos, que é algo que não 
aconteceu com todas as outras pessoas. Houve uma mudança de duplas. Eu 
me lembro até que a ideia era ter duplas formadas por uma pessoa especia-
lista em uma área e outra em outra área, porque eram três áreas, as Leis 
10.639/03, a 11.645/08 e a da imigração. Então, a gente tinha especialistas 
nas três áreas nessa equipe e o fato de que a ideia era de que as duplas 
eram constituídas de pessoas de duas áreas distintas, mas não foi o que 
aconteceu no meu caso.

Um outro dado importante, em relação à estrutura das formações, é a maneira 
como eram viabilizadas dentro da SME, a fim de que não reproduzissem relações hierár-
quicas de conhecimento, principalmente aquelas que distanciam a escola da universida-
de. Segundo Rafael, 
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A própria SME/SP era quem credenciava, selecionava, contratava, 
executava junto com os formadores, avaliava e reproduzia o modelo junto 
à rede. No modelo antigo não era assim, era a UFSCar que cuidava de todo 
o processo. Então, o que a Secretaria Municipal de Educação fazia? Pagava. 
Não havia a preocupação de você ter uma equipe de técnicos internos para 
fazer a formação. Então, isso tem prós e contras, porque, no custo-benefício, 
o modelo que você controla, o processo formativo, é mais interessante, pois 
você tem que pensar o programa de formação. E foi o que a gente acabou 
fazendo, de acordo com o perfil da rede. A partir das características da rede 
municipal, é que nós vamos contratar formador, fazer a alocação deles no 
território e realizar um processo de formação e replicação condizente com 
a rede. Já da outra maneira, não. Até para você realizar ajustes durante o 
percurso, não havia muito controle. Muito bem. Então, o que foi que acon-
teceu? A gente contratou cerca de 22 formadores. O credenciamento foi 
feito em 2014, porque em 2013 a gente montou a equipe fixa, depois nós 
fizemos algumas ações e começou o processo a partir de 2014. Depois disso, 
o trabalho começou a pegar e teve início as formações, a rede começa a ter 
acesso a essas formações.

O depoimento do Rafael toca em uma relação antiga e desgastada entre a escola e 
a universidade, que é a da distância entre a teoria e a prática, sendo que é muito comum 
o entendimento de que quem produz a teoria é a universidade, porque está capacitada 
intelectualmente para isso, e quem “empresta” a prática é a escola, espaço empobre-
cido intelectualmente. Tratar interlocutores e colaboradores da pesquisa como objeto 
ainda é comum, mas alvo de problematizações e críticas dentro do próprio ambiente 
acadêmico, especialmente dentro das áreas das ciências humanas, da antropologia, que 
durante séculos estabeleceu essa relação de superioridade intelectual com aqueles que 
eram investigados, concebidos de forma passiva. Mais um legado colonial que precisa 
ser desconstruído no espaço acadêmico. 

Nesse sentido, não temos a pretensão de anular quaisquer relações colaborativas 
entre a escola e a universidade, muito pelo contrário, elas são fundamentais e só têm 
a favorecer as instituições, porém, é necessário que aconteçam de maneiras dialógicas, 
horizontais e que possam reconhecer as contribuições teórico-práticas de ambos os 
lados.

Cabe ressaltar, ainda, a necessidade dos diálogos dentro da própria estrutura es-
colar, pois em muitos momentos decisões são tomadas na macroestrutura da Secretaria 
de Educação e suas instâncias, alcançando o chão da escola de forma impositiva e não 

propositiva, por vezes descontextualizada. Segundo a professora Ana Carolina, os diá-
logos formativos se davam também na organização cotidiana das escolas, com pautas 
específicas que eram propostas pelo NEER para discussão nas reuniões pedagógicas:

As formações do NEER eram ótimas, e os formadores comprometi-
dos, que não menosprezavam o saber dos professores e eles saíam das 
formações querendo ser melhor, fazer diferente na sala de aula. O NEER, 
junto com o DOT (Diretoria de Orientação Técnica), pontuava também as 
reuniões pedagógicas nas escolas e propunha pautas pra se discutir nas 
escolas, enviava textos e materiais com esse tipo de conceituação teórica de 
uma educação antirracista.

Faço uma pausa para apresentar a professora Ana Carolina Noce Volkmer. Arte/
educadora por profissão e convicção, e que leciona há 13 anos na rede municipal de 
São Paulo. Diz que ingressou tarde, perto dos 40 anos, já que antes trabalhava em 
projetos sociais e escolas privadas. Nos conhecemos quando eu ainda era professora 
da rede, na EMEF Desembargador Amorim Lima. Nos encontramos em um momento 
profissional em que duvidávamos das pedagogias tradicionais, ainda muito presentes 
nas escolas públicas, e acreditávamos que, nessa escola, que possuía um outro Projeto 
Político Pedagógico, poderíamos exercitar outras docências. E, apesar de todos os 
desafios, encontramos muitas/os parceiras/os de trabalho – estudantes, educadores, 
famílias e aliados – que nos permitiram sonhar mais um pouco e acreditar que uma 
“outra educação pública é possível”, parafraseando a pesquisadora e professora 
Luana Tolentino, ao tratar das urgências na abordagem do feminismo, antirracismo e 
inclusão em sala de aula, a partir das reflexões de seu fazer pedagógico45.

Lembro de todo o esforço que fazíamos, ela e eu, enfrentamento político mesmo, 
para preservarmos o ateliê para as aulas de Arte, ter algum material para trabalharmos, 
inserir a área nos roteiros de pesquisa46. Era uma disputa por espaço e pelos direitos 
dos estudantes, que, mesmo sendo uma escola que valorizava as culturas e as artes, 
estava inserida em uma estrutura escolar que hierarquiza as áreas de conhecimento 
e, nesse sentido, a área de Arte não é a prioridade do sistema educacional. Porém, ter 
uma parceira de trabalho de área, que partilha dos mesmos princípios pedagógicos, 

45 TOLENTINO, Luana. Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula. Belo Horizonte: Mazza 
Edições, 2018.

46 Roteiros de trabalho temáticos criados pelos educadores da escola, organizados por ano e de forma interdisciplinar, com o 
objetivo de estimular a autonomia de aprender do estudante, por meio da pesquisa e da interação com os colegas e professores.
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que encara com você as dificuldades do cotidiano escolar e socializa o trabalho, suaviza 
as durezas e te encoraja a continuar lutando. 

No ano de 2013, ela foi convidada a trabalhar na Diretoria de Orientação Técnica 
(DOT), do Campo Limpo, bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo e, no ano seguinte, 
2014, Ana Carolina foi convidada a trabalhar na gestão dos CEUs (Centros Educacionais 
Unificados), que são “equipamentos educacionais implantados na cidade de São Paulo 
pela primeira vez em 2002, como o resultado da reflexão e do desenvolvimento de 
diversas teses sobre educação no Brasil, desde o modelo das Escolas Parque proposto 
pelo educador Anísio Teixeira”.47

A sua colaboração com esta tese vem ao encontro de suas experiências como 
professora de arte e gestora que pôde acompanhar e trabalhar junto com o NEER em 
muitas esferas da SME.

Após essa breve apresentação, seguirei reafirmando a importância das reuniões 
pedagógicas como espaço de diálogo e trocas, de viabilização de ideias e organiza-
ção político-pedagógica. O NEER utilizava esse recurso para manter o vínculo com as 
unidades escolares e com a própria equipe de formadores, já que esses formadores 
tinham contratos de trabalho flexíveis e circulavam por toda a cidade. Rafael contou 
um pouco como eles faziam:

47 Disponível em: <https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/centros-educacionais-unificados-ceus/>. Acesso em: 27 ago. 2020.

A regularidade é fundamental em política pública. As reuniões acon-
teciam sempre na primeira terça-feira do mês, isso marcou a vida de todo 
mundo. Por quê? Porque as pessoas já iam se programando para a primeira 
terça do mês. O Grupo surgiu em 19 de julho de 2013 e, até 31 de dezem-
bro de 2016, foram 42 ou 43 reuniões que, religiosamente, ocorreram na 
primeira terça-feira do mês, das 9h às 13h. A gente era o único Núcleo que 
não convocava o dia inteiro, convocava meio período, das 9h às 13h. A pro-
dutividade era muito alta. Os encontros aconteciam toda primeira terça do 
mês e nós tivemos, aproximadamente, seis extraordinárias, porque havia 
muita dificuldade de deslocar o professor para lá, por isso a extraordinária 
acontecia só quando realmente era necessário. 

Regularidade é fundamental em política pública, memória e consciência histórica 
também! Como construir com responsabilidade um Projeto Político Pedagógico para 
uma cidade como São Paulo, sem considerar o que havia antes, o que há disponível 
hoje para se pensar um amanhã e que inclua todas e todos?

Eu sou uma pessoa que já tem um tempo de rede considerável, no 
que diz respeito a passar por várias experiências políticas de gestão den-
tro da rede. Eu entrei, era uma gestão psdebista, do Kassab, uma gestão 
muito austera, sisuda, uma gestão cinza, uma gestão muito apagadora de 
passado. Uma gestão que pensava uma educação futura, um pseudo-pro-
gressismo, que vinha de um apagamento de passados. Então, agora, nós 
temos um novo método. Nós temos um novo sistema, nós temos um novo 
livro, um novo jeito de fazer. Isso me assusta muito, ser tudo novo, porque a 
gente sabe que na educação as coisas são cíclicas. As coisas são redondas, 
esses apagamentos são muito nocivos pra educação, porque mesmo com 
as experiências que foram ruins e cerceadoras do passado, a gente aprende 
a ser diferente, então, a gente precisa ter aquela memória pra gente lem-
brar o que tem que ser diferente. Não estou dizendo que a gente precisa ser 
igual ao Rousseau na educação. Eu estou querendo dizer que a gente tem 
que avançar, mas tem que ter esse olhar sócio-histórico pra educação.

A reflexão crítica da professora Ana Lúcia mira a consciência histórica como meio 
de desalienação, um método para garantir o não apagamento de ações políticas na 
educação pública, sendo elas benéficas para a população ou não, mas são memórias 
que garantem um fluxo dialético no entendimento do presente e o planejamento de 
ações futuras. A prática dos partidos políticos brasileiros de apagamento das políticas 
públicas implementadas por partidos antecessores é uma clara demonstração do de-
sejo privatista e colonialista que existe na política brasileira, que não encara o Estado 
como poder público que deveria estar a serviço de toda a população. 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/centros-educacionais-unificados-ceus/
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4_5 O chão da escola é território fértil: práticas decoloniais desde os 
sujeitos e as suas resistências 

Dentro do Núcleo, tínhamos uma “responsabilidade”, em que éramos 
convidados a produzir sobre nossos espaços e ações. Olha, eu experimentei 
tal coisa e gerou tal impacto. Sabe aquele meu texto que foi para o livro lá 
da USP? Aquele Isso é macumba, Pro?48 Ele foi criado nesse tempo, nesse 
tempo do Núcleo. (...) Ele era um desdobramento do Novembro Negro, que 
também foi uma coisa criada por esse Núcleo. O Novembro Negro era o 
mês de novembro, assim como tinha o Agosto Indígena, onde o Núcleo 
promovia diversas ações, desde show, presença de profissionais da área, 
entrega de materiais pras escolas, de livros e o Leituraço. O Leituraço co-
meçou como uma ação dentro do Novembro Negro. Dentro do Novembro 
Negro também teve os Congressos para Educação Étnico-racial. Eu partici-
pei de dois, compartilhando o meu trabalho. Esses congressos aconteciam 
dentro das DREs. Então, tinha o congresso das DREs, o congresso da DRE de 
Itaquera, o congresso da DRE Santo Amaro, o congresso da DRE Butantã. 
Nesses congressos, era possível que os professores convidados mostrassem 
seu trabalho, podiam levar os alunos pra fazerem apresentações, coisas 
que o professor tivesse trabalhando e que tivesse a ver com essa temática. 
Então, era um momento de troca e aprendizado entre os professores que 
trabalhavam com essa temática. (Ana Lúcia)

Uma prática descolonizadora exercitada pelas gestões públicas é criar e garantir 
formas de compartilhamento de experiências dos sujeitos que formulam reflexões a 
partir de suas práticas, reconhecendo e incentivando suas produções de conhecimen-
to decorrentes das ações do chão da escola. 

Na visão de um gestor público, essas formas de socialização da prática educati-
va, em uma escala municipal e de forma descentralizada, possibilita a avaliação das 
políticas públicas implementadas por regiões, salvaguardando as especificidades 
econômicas, culturais, geográficas.

Como a gente percebeu se houve impacto na sala de aula? A gente 
realizou o Congresso e os professores inscreviam e apresentavam relatos 
de prática e as próprias DREs também realizavam seminários. E o que 
eram os seminários? Por exemplo, o Butantã fez várias vezes. Eles fizeram o 
Novembro Negro, que era relato de práticas. Foi esse o termômetro. Então, 
a partir dos relatos de práticas na Jornada, no Congresso, nos seminários, 
nós fomos vendo que havia uma capilaridade, uma repercussão do traba-
lho. E lógico, a gente ia acompanhando. 

E como foi feito o trabalho de maneira geral? Quantidade e qualidade. 
A gente tinha que oferecer cursos de qualidade, mas em uma quantidade 
pertinente a uma rede com setenta mil professores. Então, eu não posso 
ofertar um curso ótimo e maravilhoso, mas para apenas trinta pessoas. 
Portanto, ele tinha que ser um curso bom, mas com uma boa quantidade 
de vagas: fluxos e produtos. Eu tenho que fazer fluxos, de modo a possibili-
tar que as pessoas tenham acesso a esses produtos. O que a gente chama 
de “produtos”? O jogo africano Mancala, o jogo chinês Go, o Congresso, 
o curso, o seminário, o simpósio... Nós também fizemos parcerias com o 
Museu AfroBrasil, com a Ação Educativa, com o Centro Cultural São Paulo. 
Várias dessas vagas foram oferecidas em parceria. Então, por exemplo, a 
gente fazia a inscrição e o Museu AfroBrasil oferecia os formadores. No 
Centro Cultural São Paulo, nós fizemos um curso para trezentos professores 
sobre as Missões Folclóricas do Mário de Andrade, que o Alexandre Bispo 
era um parceiro. Só aí foram trezentas vagas! (Rafael)

48   MATTAR, Sumaya; PINHEIRO, Maria; SUZUKI, Clarissa (Orgs). A lei 11.645/08 nas artes e na educação: perspectivas indígenas e 
afro-brasileiras. São Paulo: ECA, USP, 2020.

Muitas vezes, quando nos referimos às resistências educativas nas escolas, 
destacamos o esforço de educadores e estudantes, porém, no contexto da educação 
pública, sustentada por políticas públicas, a macroestrutura disponível para que 
aconteçam as situações de aprendizagens influencia diretamente a organização do 
cotidiano escolar. Dessa forma, considerando toda a complexidade de uma instituição 
pública, com todas as suas ausências e presenças, não podemos cair na armadilha do 
discurso neoliberal e midiático de transformar a professora e o professor em messias 
da educação. 

Refletindo a partir do lugar da formadora, uma possibilidade de não reproduzir 
relações coloniais e que hierarquizam as fontes de saber é principiar do conhecimento 
das pessoas presentes no grupo que já exercitam outras epistemes em suas aulas. A 
professora-formadora Liliane destaca essa concepção em seu trabalho: 
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(...) Quando eu encontrava professoras que tinham essa prática, elas 
passavam a ser aquelas com quem eu dialogava, no sentido de fazer a prática 
do chão da escola aparecer ali, para as pessoas terem exemplos práticos de 
como está sendo por parte de quem está implementando. O que está aconte-
cendo? O que surge quando você implementa isso?

Reconhecer as educadoras e os educadores como produtores de conhecimento 
e responsáveis pela multiplicação da formação no seu território escolar é uma prática 
que desconstrói a ideia de que somente uns são os detentores do saber: enquanto 
uns ensinam, outros somente aprendem. A educação popular e comunitária, principal-
mente freiriana, nos ensinou que nos formamos em comunhão.

A Liliane nos contou que todo o material utilizado nas formações (apresentações, 
referenciais bibliográficos, materiais gráficos) eram enviados para um “responsável 
pelas formações nas DREs, que compartilhava com a turma que havia feito o curso e tudo 
era replicado para as pessoas usarem da forma que entendessem, que sentissem que faria 
sentido para elas e, também, depois, na escola, para montar o seu material de trabalho ou 
para replicar nas JEIFs (Jornada Especial Integral de Formação).”

Concomitantemente aos procedimentos que buscam exercitar relações descolo-
nizadas, por meio de uma docência compartilhada entre a formadora e as/os cursis-
tas, ao criar estratégias de valorização dos saberes dos docentes, na perspectiva das 
pedagogias decoloniais, inclui assumir outras epistemologias, como, por exemplo, as 
epistemologias africanas. Segundo Walsh (TOMO 1, 2013), a recuperação das memórias 
coletivas é uma chave colonial que pode ser entendida como uma prática pedagógica. 
E, conforme Miranda (2014, p. 1072), “processos decoloniais podem ser oportunidades 
de estabelecermos diálogos mais inter, menos hierárquicos nos projetos educativos, 
nas formas de pensarmos as políticas públicas e no modo de representarmos os out-
siders negros”.

Ana Lucia partilha uma experiência proposta pela Liliane:

Eu fiz uma formação, com a Liliane Braga, chamada “Saberes que 
se vivenciam: desconstruindo a inferioridade intelectual de africanos e 
seus descendentes”. E, aí, ela fazia uma aula teórica e, depois, ia jogando 
pra questão prática, assim, ela usava recortes de filmes, de músicas e eu 
lembro de uma aula que ela deu sobre tecnologia na perspectiva africana, 
pensando de uma forma cosmogônica o mundo, panteônica, ela fez uma 

Pela percepção da Liliane:

Bom, o fato de trabalhar essa parte de pensar como fazer as pessoas 
que têm essa visão, que já é deturpada, demonizada, da cultura afro-brasi-
leira e da religiosidade, serem cutucadas. A gente acha que tem essa possi-
bilidade e eu tento usar as ferramentas que tenho pra isso. Para que se elas, 
até aquele momento, nunca tinham tido acesso a algo que eu posso tentar 
fazer com que elas escutem, que pode ser que elas não queiram escutar. 
Primeiro era isso, eu gostava que a turma sentasse em círculo, então, já 
incomodava muita gente que queria estar dormindo e mexendo no celular 
sem ser percebida, achando que não estava sendo percebido.  Mas, no caso, 
o fato de estar em círculo me fazia… e eu gostava muito de entrar no meio 
do círculo, de passar pelas pessoas e olhar no olho e, aquelas que estavam 
desinteressadas, eu percebendo que elas estavam se sentindo confrontadas 
pela aparência dela, ou pela roupa, ou pela forma de usar o cabelo. Então, 
a sensação dela era essa, ela estava sendo confrontada, mas eu não queria 
com isso, esse confrontamento direto, eu queria que ela percebesse que a 
gente estava ali numa relação que podia ser estabelecida de uma outra 
forma. Que eu iria respeitar a prática delas e que eu traria esses exemplos 
que permitiriam que as pessoas, que as educadoras, recebessem aqueles sa-
beres independente da religião que elas professassem, ou se fossem ateias, 
que era uma história que elas precisavam saber a respeito, uma forma de 

relação colocando vários aparelhos celulares antigos e modernos, pedaços 
de ferro e Ogum. E ela foi estabelecendo relações, pra gente entender essa 
materialização dos orixás no cotidiano, na vida. Toda vez que você usa 
uma tecnologia, toda vez que você usa uma engrenagem, Ogum está ali, 
naquela engrenagem, ou seja, trazendo o ritual pra vida mesmo, que é o 
princípio do asé, sem essa separação. Aí, ela foi explicando essa não cisão 
da vida religiosa com a vida prática. Eu achei isso tão bonito, mudou muito 
a minha visão sobre essas questões e, no final desse curso, dos “Saberes que 
se vivencia”, ela me chamou pra dar uma oficina. Eu era aluna do curso, 
mas, no final, ela me convidou, foi bem legal também, a gente fez uma 
oficina de samba de roda, com improvisação, com partido alto. Foi muito 
legal. Então, foi um dos cursos que eu fiz, nesse tempo, que foi muito bonito, 
foi muito bacana.
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ser e estar no mundo que elas precisavam ter mais noção do que se tratava, 
porque a história da cultura afro-brasileira não é trabalhada em disciplinas, 
ela é trabalhada transversalmente, ela é trabalhada pelo respeito à diferença 
e, também, por a gente tirar algumas dessas construções eurocêntricas como 
sendo a forma de conhecimento que se fez verdade…

Em sua partilha sobre seu exercício pedagógico criador com as epistemes afro-
-diaspóricas, Liliane conta sobre uma experiência que considera significativa que 
aconteceu na DRE São Mateus, Zona Leste da cidade de São Paulo:

A experiência que eu lembrei, na DRE São Mateus, ela tinha relação 
com as Artes. Eu usava slides, imagens de instrumentos de percussão e, aí, 
eu falava da forma como estes instrumentos eram confeccionados, essa 
prática, para mim, ela vinha muito do trabalho no museu, as pessoas verem 
as imagens, observarem os detalhes e eu pedi para elas falarem do que elas 
estão vendo, o que elas podiam me descrever. Então, se eu tenho instrumen-
to, uma foto ampliada que dá para ver os detalhes, que dá para falar de 
que material elas podem perceber que são utilizados, como elas imaginam 
que aqueles materiais foram colocados ali, como ele foi confeccionado, pela 
maneira que elas enxergavam aquilo que estava naquela imagem e tal. 
Então, essa prática da arte-educação, pra mim, ela é um momento muito 
importante de aproximação para as pessoas vencerem a barreira de se 
expressar ou de falar. Porque ali elas não viam por onde elas poderiam ou 
ser julgadas, ou questionadas, ou elas estavam todas achando e vendo a 
mesma coisa, então, é só falar o que está vendo.

Então, e essa coisa para mim trouxe um momento muito importante 
nessa DRE, porque à medida que eu falava e trazia imagens de instrumen-
tos que foram confeccionados na década de 40, 50, que a foto era preto e 
branca, que apareciam detalhes, às vezes, de quem estava tocando, deta-
lhes da calça, detalhes da sandália de couro, então, eu podia explorar essa 
coisa de um instrumento que era feito num determinado período e que já 
tinha uma característica de ser feito de forma artesanal, diferente de um 
instrumento que era feito na década de 90 e de forma industrial. Aí, a gente 
trazia esses aspectos, essas falas me ajudavam a sentir a participação das 
pessoas para eu entrar nessa outra parte, que é a cosmologia, que é o que 

esses instrumentos significam dentro dessa cultura. Então, as pessoas já 
estavam dentro, já estavam interessadas em saber por que é que eu estava 
fazendo aquelas perguntas, aí, eu já tinha trazido a conversa de uma forma 
mais participativa…

Isso aconteceu na DRE São Mateus, no primeiro encontro, e foi assim 
que eu percebi que eu tinha aquela turma comigo. E isso pode me dar esse 
termômetro de quantos participam e quantos realmente que estão pare-
cendo que estão desinteressadas ou que “aquilo vai falar de macumba!”, 
“aquilo em algum momento vai chegar em macumba!”, então, “eu não 
quero participar disso!”. Então, eu lembro que, nessa DRE, teve isso, de eu 
nunca ter visto aquelas pessoas antes, de poder perceber que elas estavam 
comigo ali e eu gosto dessa aula em particular, dentro deste curso espe-
cífico, como eu pensei ele, para entrar nesse aspecto que é muito caro da 
perspectiva que eu vejo  as nossas epistemes, que são de projetos de povos 
diaspóricos e povos originários e essa forma de ser e estar no mundo que se 
pensa entre inter-relação entre os reinos, o reino humano, animal, vegetal, 
mineral. Então, eu gosto de poder trazer por aí essa cosmologia, porque é a 
uma forma de pensar que a nossa forma de ser e estar no mundo, produzir 
e transmitir saberes, ela passa por essa interdependência entre os reinos e, 
ao mesmo tempo, ela passa por uma visão ecológica de partida, de saída, 
não existe outra forma de ser e estar no mundo que não seja ecológica. 
Então, essa parte me interessa muito, que as pessoas percebam que eu 
estou falando de uma episteme que se constitui numa relação de interde-
pendência entre os reinos e não existe uma visão do ser humano estar no 
centro, o ser humano é quem detém o saber e o resto é para explorar. 
Tem essa parte que é de saída, que pra mim é importante, de fazer essa 
aproximação, e eu lembro que nessa DRE foi assim.

A experiência compartilhada pela Liliane está implicada com uma concepção for-
mativa comprometida com a descolonização do currículo hegemonicamente europeu, 
com o reconhecimento dos saberes e com metodologias criadas a partir do cotidiano 
e dos sujeitos subalternizados pelo projeto colonial, ou seja, um projeto formativo 
político, ético e estético. No mesmo enredo, a professora Ana Lúcia compartilha a sua 
experiência docente:



j173ij172i

Eu sempre trabalhei com as crianças com improvisação, com samba 
de improvisação, quando o cara abre a boca e improvisa um verso, quando 
ele entende que aquela roda é um espaço de confiança e ele pode falar o que 
ele está pensando, porque começa aí, já é grande coisa passar a acontecer 
dentro de uma escola, que é um ambiente que já tem histórico cerceador. 
E, quando a criança improvisa e ela consegue expressar o seu sentimento, 
aquilo é ciência pura acontecendo naquele momento. E, ao mesmo tempo, 
autoria e, ao mesmo tempo, autoestima e, ao mesmo tempo, muita coisa. 
Por isso que eu falo, esses saberes são um grande caldeirão de coisas. Nem 
toda criança vai improvisar, nem toda criança vai se expor, mas ela estando 
ali, naquele ambiente, ela se reconhece no outro. Ela fala: “Poxa, se ele fala, 
eu também posso falar”, ou, “Eu também posso dançar”, ou, “Eu também 
posso fazer”. Por isso que eu falo, assim como o conceito do Leituraço pa-
rece uma coisa muito simples, cantar e dançar com as crianças parece que 
cada vez mais a gente volta, aparecem as questões do griô e “da minha vó 
dizia”. E a gente vê que não tem nada de simples, que é uma coisa muito 
complexa, porque a gente vive num período humano, onde o ego, a relação 
do eu é muito exacerbada, essa coisa do self. E, quando você parte pra uma 
coisa coletiva, é muito difícil você soar dentro da escola, é muito difícil soar 
dentro da escola como ciência, porque a gente está vivendo um tempo em 
que o correto é o Eu.

Ana Lúcia dialoga diretamente com Walsh (2013), quando esta autora, ao disser-
tar a respeito das práticas decoloniais, defende projetos fundamentados por práticas 
comunitárias e ancestrais em um contexto, assim como apontou a Ana, de sobreposi-
ção dos desejos individuais aos direitos coletivos. O que acontece quando uma criança 
improvisa em uma roda de samba? Ou ela vê e ouve um mais velho, aquela/e que po-
deria ser sua avó ou seu avô cantando, dançando? Reafirma-se um “corpo-território” 
a partir da importância da sua existência no espaço escolar e que o seu conhecimento 
não é mais nem menos importante que o das letras dos livros didáticos, ele é diferente. 
E é pela afirmação da diversidade que combatemos os epistemicídios que anulam as 
distintas formas de existência no ambiente escolar. 

O conceito de corpo-território do Sodré (2005, p. 68) contribui com o entendimen-
to dessas práxis que estamos chamando de decoloniais, já que assumem formas de 
conhecimento alinhadas às cosmovisões de matriz africana:

(...) todo indivíduo percebe o mundo e suas coisas a partir de si mesmo, de um campo 

que lhe é próprio e que se resume em última instância, a seu corpo. O corpo é lugar 

zero do campo perceptivo, é um limite a partir do que se define um outro, seja coisa 

ou pessoa.

Quando eu levava as pessoas mais velhas na roda de samba lá na 
escola, levava as pessoas da Velha Guarda do Sapé, e você via as crianças 
ali sentadinhas no pé do tambor, ouvindo, eu pensava, bom, ele já enten-
deu, ele já entendeu que esse cara já passou por algumas coisas e ele está 
aqui passando alguma coisa pra ele. Eu não precisava falar isso. Era uma 
relação que se estabelecia naquele momento. Eu não tinha que chamar a 
atenção como sempre: “Gente, eu vou falar!”, “Gente, presta atenção em 
mim!” Sabe? E o cara ficava ali, e eu não precisava falar, porque existia 
alguma coisa ancestral em nós que quando a gente abre esse espaço, ele 
se estabelece. Eu não tinha que falar: “Gente, o tio fulano vai falar”. Eu não 
precisei fazer isso nenhuma vez, de estar com cinco salas e o tiozão sentar 
sem microfone e cantar, porque tem alguma coisa que se estabelece que 
é ancestral em nós, que é “o que minha avó dizia”. Acho que essas coisas 
ficaram em mim. Foram experiências muito marcantes. (Ana Lúcia)

Dialogando com a Ana e o Sodré, faz-se legível que as culturas negras, como as 
que fundam o samba, baseiam-se na vivência e no reconhecimento da ancestralidade, 
na origem como o impulso da força de continuidade do grupo. Por isso, pedimos licença 
para os que vieram antes e para os que virão depois. Saravá, nossos ancestrais! Se nós 
estamos aqui, comprometidos com uma outra educação é porque nos foi permitido.
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4_6 As artes e a educação para as relações étnico-raciais: políticas 
públicas para a transFORMAÇÃO 

Havia a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08 e nós tivemos como princípio o 
Plano Nacional de Implementação da Lei, publicado em 2009, que diz que, 
no âmbito dos municípios, estados e federal, cada um tem a sua tarefa. 
Então, no município, o professor tem a sua tarefa, o gestor tem a sua tarefa, 
a SME tem sua tarefa e, a partir disso, a gente foi seguindo esse receituário. 
Lógico, o modo como a gente fez foi o diferencial, mas, basicamente, a gente 
fez isso: seguimos as DCNERER (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana) e o Plano Nacional de Implementação da Lei 
e, sobretudo, estabelecendo relação com os Movimentos Sociais. Só vale 
a pena destacar que, no Agosto Indígena e no Novembro Negro, a gente 
trouxe como formadores os próprios integrantes dos Movimentos Sociais. 
No Agosto Indígena, 90% dos educadores foram indígenas. Então, artista 
era 100% indígenas, oficineiro era 100% indígenas, debatedor dos filmes 
era 100% indígenas e, apenas entre os palestrantes, tivemos 90% indígenas 
e 10% indigenistas. No Novembro Negro, 100% dos artistas foram negros, 
100% dos oficineiros foram negros e assim por diante. Dezembro Imigrante 
foi a mesma coisa. Nós destacamos os Movimentos Sociais. Sobre as re-
munerações no Agosto Indígena, Novembro Negro e Dezembro Imigrante, 
basicamente, foram: para artistas, o valor de mil reais por apresentação 
artística; para oficina, oitocentos reais; e palestra setecentos reais. 

Na Jornada de 2016, a gente conseguiu desenvolver e chegamos ao 
padrão do VAI (Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais). 
Como foi a Jornada do ano passado? A apresentação artística recebeu três 
mil reais, até quatro pessoas; palestra foi setecentos reais; e oficina, oitocen-
tos reais. Portanto, eles eram remunerados e nós cortamos aquela coisa de 
fazer “na faixa”, valorizando os trabalhadores da cultura. Então, até desse 
ponto de vista, modestamente, foi um diferencial. A programação também 
era feita com eles. Nós os convidamos para fazer e discutir a concepção do 
evento, o planejamento e a execução foi feita de forma conjunta com os 
Movimentos Sociais.

Em seu relato de coordenador, Rafael conta como as políticas públicas imple-
mentadas para beneficiar a população devem ser pensadas em conjunto com os 
próprios beneficiários e por aquelas e aqueles que há muitos séculos se dedicam a 
articular e lutar por políticas afirmativas. Em uma gestão popular, como a do Partido 
dos Trabalhadores (PT), isso foi posto em prática, mas o que dizer das gestões or-
questradas pelas elites econômicas e por partidos que têm medo do poder popular e 
defendem um programa político voltado para as elites e o empresariado?

Além de ter um PPP alinhado às necessidades da população, o NEER valorizou os 
trabalhadores em suas dimensões políticas e culturais, ou seja, não utilizou a balança 
acadêmica e colonial que subalterniza aquelas/es que não têm títulos e uma formação 
institucionalizada. O compromisso de contratar artistas negras/os e indígenas, para 
falarem por si mesmos e apresentarem as suas produções artísticas, revela a coe-
rência do discurso na prática, pois nós sabemos que, apesar das recentes discussões 
a respeito das pautas étnico-raciais, as populações negras e indígenas são aquelas 
que ainda enfrentam mais obstáculos para acessar os espaços institucionalizados 
e de poder. Ressalto, ainda, que a democratização dos espaços públicos passa pela 
pluralidade de pessoas que existem em nossa sociedade. Um exemplo dessa mudança 
rumo à democratização é a ampliação da presença de pessoas de classes populares e 
não brancas nas universidades públicas em decorrência da política de cotas, política 
afirmativa de reparação social e, portanto, de direito de toda a população brasileira.

A professora Ana Lúcia reitera a relevância da organicidade das formações com 
outros projetos existentes na rede:

Então, vinha uma formação em jogos étnico-matemáticos, por exem-
plo, e a gente recebeu uma formação sobre Mancala e sobre o Jogo da 
Onça. E, depois, tínhamos as vivências. Os indígenas eram convidados a vir 
jogar com a gente. Ou nós íamos fazer visitas às aldeias. Então, acontecia 
essa troca junto com o momento do curso, a Secretaria abriu uma verba 
pra que fossem convidados formadores de fora da rede e que tivessem 
pesquisas ou práticas que dialogassem com o que estávamos fazendo. 
Então, foi possível chamar indígenas pra dar formação. Chamar pessoas do 
movimento negro, foi muito rico. Eu lembro de uma formação que eu tive 
com Salloma Salomão e a gente estava muito acostumado com um tipo de 
formação e levar a formação pra outro lugar também. Não para a coisa 
expositiva do Datashow, mas levar a galera pra dançar, pra gente cantar, 
pra aprender e fazer com as crianças também, com os adolescentes. Então, 
vivi coisas muito intensas, muito bonitas e muito artísticas. Era um Núcleo 
que flertava muito com a arte, porque a arte era um caminho.
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No contexto educativo, seja para formar professores ou alunos, destacamos o 
exercício da arte como expressão e cultura, pois além de possibilitar a prática de ou-
tras epistemologias, apresenta a expressão artística como método pedagógico, não só 
como tema de aula. Como o exemplo da aula do mestre Salloma Salomão que acessou 
os corpos com música e dança, ao invés de se limitar ao uso comum do Datashow, 
que é válido também, proporcionando outras formas de produzir conhecimento, e 
despertou outras aprendizagens. A tradição positivista e cartesiana, presente até hoje 
nas pedagogias escolares, desvaloriza os saberes práticos e supervaloriza os saberes 
teóricos. O fato é que o currículo não pode estar apartado da experiência cotidiana.

Historicamente, essa perspectiva educativa atinge diretamente as aulas de Arte 
e Educação Física, pois são as duas áreas do conhecimento que têm seu currículo 
balizado por esses saberes e, por esse motivo, nunca estão em pé de igualdade e 
importância com outras áreas, como, por exemplo, Língua Portuguesa e Matemática. 

Tendo em vista a proposta do Novo Ensino Médio, promulgada no ano de 2018 
pelo governo federal e documentada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 
aula de Arte passou, novamente, a não ser obrigatória nos três anos do Ensino Médio. 
Ela compõe a área de Linguagens e suas Tecnologias, na qual somente a Língua 
Portuguesa é obrigatória.

A LDB inclui, no ensino médio, obrigatoriamente, estudos e práticas de educação 

física, arte, sociologia e filosofia (Art. 35-A, § 2°). Já o ensino de língua portuguesa 

e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às 

comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas 

(LDB, Art. 35-A, §3°), independente da(s) área(s) de aprofundamento que o estudante 

escolher em seu itinerário formativo.49

Ou seja, em relação à valorização e ao reconhecimento do componente Arte no 
currículo escolar brasileiro, retrocedemos há mais de  50 anos na História do Ensino de 
Arte. Apesar da obrigatoriedade do componente Arte no currículo escolar brasileiro, 
promulgada com a LDB 9394, no ano de 1996, agora nos defrontamos com novo qua-
dro, pois a forma  como se encontra estruturado no Novo Ensino Médio, vinculado a 
“estudos e práticas”, é similar à Lei Federal n° 5692/71, de 1971, denominada “Diretrizes 
e Bases da Educação”, quando as Artes também eram consideradas atividades obriga-
tórias, mas não especificamente componentes curriculares obrigatórios. 

Essa alteração curricular, legitimada pelos discursos que defendem a formação 

49 Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361>. Acesso em: 04 ago. 2021.

voltada para o mercado de trabalho, cumpre a agenda neoliberal de parceria público-
-privada, disputada por empresas do ramo educacional, as mesmas que há anos vêm 
interferindo nas políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal.

E no nível do Ensino Fundamental, em que a aula de Arte ainda é obrigatória, há 
décadas acompanhamos os relatos dos professores de Arte sobre como a área é arti-
culada dentro das escolas. Sabemos que, muitas vezes, é direcionada para decoração 
de festas e que as culturas não hegemônicas, ao contrário da cultura europeia, são 
tratadas sem a devida seriedade, apenas como folclore.

Por tudo isso, cabe ressaltar que os documentos oficiais concebem as Artes como 
área de conhecimento e linguagem e que as leis 10.639/03 e 11.645/08 atualizam a LDB, 
acompanhadas de documentos que orientam o seu exercício e respaldam a prática de 
professoras/es.

A professora Ana Lúcia cita a arte como um caminho favorável para se trabalhar 
as relações étnico-raciais e o próprio documento das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana (2004, p. 20) detém-se um pouco nesse aspecto, destacando, no 
item “Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações”, a “valorização da 
oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da cultura 
de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura”. No mesmo documento, salienta-se 
a “participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais negros, bem 
como da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, 
na elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-
-racial”, ou seja, uma das ações educativas também implementadas pelo NEER.

Complementando a sua fala sobre o papel da arte no enfrentamento do racismo 
e as discriminações, Ana Lúcia sugere que precisamos superar a estética pela estética. 
Entender o que é superar, que é ir além. Realmente precisamos ouvir as mulheres negras, 
ouvir as mulheres indígenas. Colocar a relevância do texto delas no mesmo patamar de 
igualdade com outras produções. Estabelecer essa relevância para as crianças, a de ouvir 
essas mulheres negras, de ouvir essas mulheres indígenas.

E sabemos que a questão central não é só articular outras vivências e convidar 
outras pessoas para falar, mas, em um contexto de políticas públicas afirmativas para 
uma cidade da dimensão de São Paulo, por exemplo, o impacto formativo está em 
viabilizar a implementação de um PPP que assuma as relações étnico-raciais e a des-
colonização do currículo como pressupostos pedagógicos.

A professora Ana Carolina relata que havia ficado afastada do cotidiano da escola, 
mas, quando voltou do seu trabalho designado como gestora dos CEUs, percebeu 
que muita gente tinha mudado de atitude por causa das formações. Havia falas racistas 
que já não se falavam mais, coisas que tinham mudado, as pessoas interiorizaram mesmo 
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aquela ideia. Considera que os cursos eram bem fundamentados e as pessoas entendiam 
aquilo e começava a fazer parte do que elas pensavam, as pessoas mudaram muito, tanto 
que a rede municipal de São Paulo, por causa desses quatro anos, está em uma discussão 
avançada em relação à descolonização dos currículos.

A professora Ana Lúcia nos contou que sempre trabalhou com as questões étni-
co-raciais nas aulas de arte, pelo seu percurso no samba e no carnaval, entre outras 
coisas, mas que a diferença, após quatro anos de vivências com o NEER, foi que ela não 
sentia mais “constrangimento intelectual”.

O constrangimento intelectual é quando você entende que o conhe-
cimento que você produz e o conhecimento que você faz girar é inferior 
ao letramento daqueles que vêm de um lugar onde o letramento é mais 
relevante, mais aceito. Então, eu sempre punha na balança os meus saberes 
em relação aos saberes do letramento. E eu falava: “Poxa, não chega, não 
é tanto”. O NEER e todos os meus estudos me deram um outro olhar, o de 
entender mesmo que não existe pior ou melhor. É tudo educação, é tudo 
saber. Se eu aprendo uma receita ou se eu aprendo fórmula de báscara, eu 
estou aprendendo. Estou nesse mesmo lugar do aprendente, do estudante, 
da pessoa que está ali experienciando. Então, eu acho que uma das coisas 
que mais me valeu nesse tempo foi reconhecer autores, conhecer autores 
e reconhecer como ciência os nossos saberes. Reconhecer como ciência as 
coisas que a gente produz, o nosso reconhecimento periférico, o nosso co-
nhecimento de dia a dia. Dar status de ciência a coisas que a gente achava 
que não era. Que não poderia ser. Entender o valor dessas coisas e entender 
que essas coisas geram valores, geram pertencimento. E, a partir do per-
tencimento, você consegue trabalhar todas as áreas do conhecimento. O 
cara pertencente na escola, ele vai aprender matemática melhor, português 
melhor, porque ele entende que aquilo faz parte dele. Então, eu comecei a 
entender que o que eu fazia na escola, na verdade, era muito menos escolar 
e muito mais de vida. E, aí, eu também comecei perceber que quanto mais 
próximo da vida a gente se torna pras crianças, mais a gente fixa, finca 
neles valores, porque eles se apropriam disso também. Certo se torna uma 
coisa que é deles também, se torna deles também. Assim, o que eu acho que 
eu continuei usando, e uso até hoje, enquanto professora, que eu aprendi 
no Núcleo e nesse tempo, e acho que mudou em mim também, é a visão que 
eu tinha de valor sobre esse saber. E eu acho que isso foi uma coisa muito 
importante assim. Mudou justamente isso, o juízo de valor que eu fazia dele. 

Por ter passado por uma universidade, por ter passado por uma universidade 
pública, pelo museu e por ouvir vozes que sempre falam: “Segundo tal, na 
página xis”, e se não estiver na página xis não é ciência.

O conceito “giro epistêmico decolonial” está na moda e muitos teorizam sem 
torná-lo vivo. Ana Lúcia nos ensina, a partir de sua experiência, como acontece essa 
subversão educativa em um percurso formativo: quando nós mesmas invertemos as 
lógicas epistêmicas que nos colonizam desde sempre e passamos a não hierarquizar 
os nossos saberes em relação aos saberes exógenos e “letrados” (legitimados pela 
ordem hegemônica), como ela mesma afirma, e desconstruímos a colonialidade do 
saber e do ser que nos subalterniza e que está presente em nosso percurso escolar 
desde a educação infantil. Segundo Maldonado-Torres, “A crítica decolonial encontra 
âncora no corpo aberto. Quando o condenado comunica as questões críticas que 
estão fundamentadas na experiência vivida do corpo aberto, temos a emergência de 
um outro discurso e de uma outra forma de pensar” (2019, p. 47). Nesse trecho, o 
autor dialoga com Fanon – por isso o uso da terminologia “condenado” – em relação 
ao posicionamento de questionamento constate de si mesmo e do reconhecimento da 
própria colonialidade.

Liliane faz coro com a Ana e o Maldonado-Torres ao considerar duas reverbera-
ções importantes após as pessoas terem experienciado as formações:

A primeira é que aquelas pessoas, profissionais que já tinham uma 
atuação para uma educação antirracista, para as epistemes plurais, essas 
pessoas ganharam voz na sua unidade escolar. Então, era isso, elas já não 
estavam mais se sentindo matando um leão por dia sozinhas, elas estariam 
matando um leão por dia com a possibilidade de que aquela luta estava 
sendo feita tendo um respaldo do NEER e de educadores, porque a gente 
também podia ser solicitado, ser mandado para participar das reuniões de 
formações, das JEIFs, e eu tive essa experiência de estar em umas duas ou 
três JEIFs. Então, é um momento bem interessante para aquelas que estão 
interessadas dentro da escola em fazer aquilo e chamar alguém que vai 
ampliar, fazer ressoar. Então, eu acho que essa é uma contribuição. 
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A outra reverberação citada por Liliane é a da organização coletiva e, portanto, 
política. As formações oferecidas pelo NEER não se limitaram a articular conteúdos e 
temas étnico-raciais, mas provocaram ações e reflexões que instigaram o engajamento 
político de muitas educadoras e educadores, principalmente aquelas/es que já tinham 
alguma ligação com os movimentos negros. Ela nos conta que foi

(...) informada e formada no Mancala Awalé por aquele programa, 
eu nem conhecia o Mancala Awalé e, de 2018 a 2019, eu fui chamada 
para ser assessora do programa do Mancala Awalé porque o coordenador 
dos jogos de tabuleiro era o mesmo, foi o mesmo,  a mesma pessoa por 
muito tempo.  Então, eu estive lá nesse programa de 2018 a 2019 e nas 
minhas turmas, nas turmas que – eu implementei quatro formações nesse 
período – tiveram, vieram para as formações muitos professores negros 
ativistas. Então, é aí que eu vejo esse outro aspecto positivo que ficou dessa 
gestão. A sensação que eu tive, de 2018 a 2019, nessas formações, é que o 
perfil de professores ativistas que entenderam que eles precisavam cavar os 
espaços, as possibilidades da rede para, ao voltarem para suas unidades 
escolares e para suas DREs, ganharem espaço lá no campo das DREs, de 
não deixarem certas práticas se repetirem e intervirem de outra maneira 
com mais força. E, então, eles vieram a formar um grupo no WhatsApp, 
os professores pretos da rede. Eu percebi essa mobilização em 2018 de 
uma forma que eu achei que é legado do trabalho do NEER. Mesmo que 
muitos daqueles professores que estavam lá fazendo formação comigo de 
Mancala Awalé, eles eram os mais jovens, os que vieram fazer a formação, 
que entraram na rede a menos tempo, que talvez eles não estivessem na 
rede em 2014, 2016,  mas aqueles que passaram por formação e aqueles 
que trabalharam na unidade escolar, ou seja, eles aprovaram no concurso, 
professor negro jovem, chegou na unidade, ele encontra um professor mais 
velho que já era militante ativista e tinha passado por aquela formação, 
então, aquilo foi tomando um corpo.

Liliane aponta dois aspectos fundamentais em um trabalho formativo de larga 
escala: a multiplicação e a descentralização do conhecimento; aspectos que somam 
reconhecimento de saberes e desconstrução do poder pedagógico, já que a função de 
ensinar não está centralizada em apenas uma figura. Outro fator importante que po-
demos destacar, a partir do seu depoimento, é a relação intrínseca entre compromisso 

4_7 O que é fundamental em uma Formação Étnico-racial?

Se você quer fazer uma boa formação, mudar a cabeça das pessoas, 
tem que ter uma boa fundamentação teórica, com gente que estuda o as-
sunto, que se aprofundou no assunto, porque, às vezes, você vai fazer curso 
na SME e o formador tira da internet os textos e, aí, fica uma discussão rasa, 
então, é importante teorizar o assunto, fundamentar, mostrar a prática, isto 
ajuda. E algo bem importante é pôr em contato com a cultura, diretamente 
com as suas manifestações. Por exemplo, vou falar de capoeira, de litera-
tura periférica, então, vou colocar em contato com os escritores periféricos, 
com os mestres, com os capoeiristas, com as culturas dos bairros, com as 
culturas populares, porque assim a cabeça das pessoas vai mudando e não 
adianta mandar fazer diferente, você tem que formar as pessoas, assim, as 
práticas vão mudando, pois elas se sentem ridículas de continuar fazendo 
aquilo que viram que está errado, agora, se a pessoa não entende, ela não 
faz diferente. (Ana Carolina)

político e combate ao racismo, pois é impossível tratarmos as relações de poder que 
fundamentam as relações étnico-raciais sem nos comprometer com uma luta antirra-
cista, criando estratégias para esse combate no nosso cotidiano. E quando nos reme-
temos ao compromisso político, obviamente que não nos referimos especificamente 
ao âmbito político partidário, mas a todas as políticas que interferem diretamente nas 
vidas das pessoas no âmbito social.

Diante de todas as conversas aqui relatadas, com o objetivo de partilharmos o 
trabalho do NEER e as ações educativas que se tornaram vivos documentos e políticas 
públicas no combate ao racismo e suas consequências, o que podemos considerar 
fundamental em uma formação para as relações étnico-raciais?

Na percepção de Liliane, é a questão do racismo cultural, que eu 
chamaria assim para a gente falar nos termos que está aparecendo na sua 
pergunta, porque foi importante, e continua sendo, que a gente trate da 
questão do racismo a partir do fenótipo. Não é muito mais importante, não 
é isso. Mas, por esse aspecto do racismo que está sendo mais difundido e 



j183ij182i

Olha, eu acho que a gente precisa sempre começar se reconhecendo 
racista como sociedade racista, isso é fundamental. A gente passou por 
um período em que o racismo era trabalhado no contexto escolar na pers-
pectiva de uma pseudo-igualdade, que todos somos iguais, todos somos 
irmãos. Sabemos que isso não é real, é a falsa democracia racial. Então, 
pra mim, o reconhecimento da gente, enquanto uma sociedade racista, é 
fundamental pra se começar qualquer ideia de discussão sobre essas ques-
tões. Primeiro, a gente se reconhecer como sociedade racista. E, depois, eu 
acho que, pra mim, é claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado. 

Eu acho que é fundamental a gente olhar numa perspectiva do sensível pra 
essas questões. E, quando eu digo sensível, eu estou chamando a música, a 
arte, a dança, a corporeidade pra essa roda. Eu acho que quando a gente traz 
esse olhar do sensível e olha pra questão étnico-racial por esse olhar, a gente 
encontra muitos caminhos. A gente tem muitas possibilidades de diálogo, de 
trabalho e de conversa, seja com professores, com crianças ou com quem 
for. Pensando que, a partir do momento que vai pro sensível, isso pode se 
manifestar numa música, num poema, numa dança. Também, acho que não 
dá pra olhar pra uma educação para as relações étnico-raciais sem olhar pra 
as mulheres negras que escrevem sobre o racismo. Sem olhar pras mulheres 
negras que escrevem sobre o feminismo negro. Sem olhar pras mulheres 
negras e indígenas que produzem, porque a gente ainda tem, quando vai se 
falar sobre essas questões, a gente ainda tem um olhar voltado pra produção 
intelectual masculina. A gente consegue citar homens indígenas, homens ne-
gros e a gente sempre deixa a produção intelectual das mulheres em segundo 
plano. Acho que se a gente for pensar em um curso, uma ideia, uma troca, 
uma reunião, a gente precisa pensar, trazer e oportunizar que as mulheres 
indígenas, que as mulheres pretas sejam lidas e que essas pesquisas sejam 
visibilizadas. Não estou dizendo que as pesquisas dos homens que escrevem 
sobre isso são super visibilizadas. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou 
querendo dizer que a gente tem que trazer todo mundo pra essa roda, mas 
que a gente tem que lembrar das mulheres negras e das mulheres indígenas 
que produzem. Acho que isso também é fundamental pra gente começar a 
entender que uma educação para as relações étnico-raciais, ela é uma luta 
antirracista. Não existe educação para as relações étnico-raciais sem a luta 
antirracista. A luta antirracista, o antirracismo, ele está implicado nessa ideia 
de educação para as relações étnico-raciais. Porque, senão, vai ser só estética. 
Vai ser só cosplay de África. Só cosplay de Indígena. A gente precisa superar 
essa ideia de que isso é trabalhar a questão racial no Brasil. É uma questão 
de superação mesmo.

é o que é mais falado, a gente tem um trabalho que é na educação que ele 
precisa acontecer. Que é esse de abordar e tratar a fundo do que é o racis-
mo cultural. Um exemplo é que a gente já sabe que as religiões de matriz 
africana são tratadas como caso de racismo religioso e a gente sabe hoje 
que tem muitos racismos que estão sendo tratados de forma profunda por 
pesquisadores e tem livros sempre sendo lançados, tem pessoas especialis-
tas naquele racismo, naquela forma de racismo. A gente não pode falar de 
muitos, mas quando a gente fala no racismo cultural, a minha abordagem 
é essa que um pouco vem do Stuart Hall, que vai pensar pelos caminhos 
dos estudos culturais, mas que eu também percebo com os aprendizados 
aí que os estudos e as abordagens decoloniais trazem. Então, quando a 
gente fala em episteme, muitas vezes é esse palavrão, então, a gente pra 
desdobrar isso, para fazer a pessoa entender que ela tem que deslocar uma 
forma de pensar para dar espaço para outras estarem coparticipativas, já 
não dá mais para substituir uma forma, ninguém vai substituir uma forma 
de pensar por outra. A gente se constitui enquanto sujeito dentro daquela 
forma de pensar, mas, então, a minha abordagem para pensar que é um 
papel fundamental da educação antirracista é destrinchar o racismo cul-
tural, é tornar visível esse racismo, essa forma de racismo e fazer com que 
as práticas deste racismo sejam trazidas cada vez mais para a mesa e elas 
sempre se reinventam. O racismo cultural e todas as formas de racismo se 
reinventam, mas é uma questão que a gente tem que seguir trabalhando 
a fundo. Então, pensar que o racismo epistêmico é parte, está dentro do 
racismo cultural, é um método.

Essas três longas reflexões encerram esse diálogo sobre o NEER e constroem uma 
ponte para que outras vozes e reflexões povoem esse espaço que pretende ser vivo, 
com sentido e com compromisso político. Ao fazer o recorte nas falas da Ana Carolina, 
da Liliane e da Ana Lúcia, compreendi que elas falavam por si, reafirmavam ideias que 
tecemos ao longo da narrativa. Tudo que foi defendido como fundamental em uma 
formação étnico-racial, nós já havíamos conversado em parágrafos anteriores. 

Nas considerações de Ana Lúcia:
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Como aprendizado do que o NEER realizou com as pessoas que fizeram parte dele 
e no sentido de inspirar e fortalecer outras políticas públicas para formação de profes-
sores, sistematizei algumas ideias compartilhadas até aqui e que se somarão aos ensi-
namentos que vêm a seguir. Segundo as/os nossas/os parceiras/os, o que enriquece 
uma formação étnico-racial, entre outras possibilidades, são vivências significativas 
que envolvem os corpos e as mentes; o envolvimento de pessoas que praticam os 
saberes abordados no seu cotidiano, como cultura viva e vivida; diálogos entre teoria 
e prática; tratar de todos os racismos e de suas implicâncias sociais, culturais e epistê-
micas; ampliar as referências teóricas para além daquelas já conhecidas e legitimadas; 
valorizar a presença de intelectuais e artistas negras/os e indígenas; ampliar o diálogo 

com as comunidades e os territórios; respeitar e incorporar as histórias e memórias 
individuais e coletivas; aprender com os movimentos sociais; reconhecer os nossos 
preconceitos e nos implicar com a nossa desconstrução e com as lutas coletivas.

Caminhando com o nosso compromisso de elaboração coletiva do conhecimento 
e de uma arte e educação antirracista, contra colonial e com confluências afro-pindo-
râmicas, a próxima PARTE desta tese será povoada pelas vozes de seis educadoras e 
educadores da rede municipal de ensino: Glauce Regina, Leno Vidal, Lia Aleixo, Mariana 
Zanetic, Renato Brunassi e Silvania Francisca. 

Seguiremos fortalecendo e ampliando o nosso puxirum!

NARRATIVA 28 -  Rafael, Ana Carolina, Ana Lúcia e Liliane.
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PARTE 2

PUXIRUM DE EDUCADORES: 
conversas para plantar, 
capinar, colher e 
espalhar as sementes
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O nosso puxirum, trabalho coletivo, solidário e enraizado, está sendo construído 
com seis educadoras/es da Rede Municipal de Ensino de São Paulo que fazem das 
artes, da educação e das práticas contra/anti/de-coloniais e antirracistas seu solo de 
resistência. 

Glauce, Lia, Mariana, Renato e Silvania participaram do “Curso de Atualização 
em Arte e Educação para Professores”50 que a Profª Drª Sumaya Mattar, junto com 
o GMEPAE – Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e Educação (CAP/
ECA/USP) –, criou e ministrou no segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 
2021 e do qual fui docente com um plano de trabalho que tratou dos “Pensares e 
fazeres interculturais e decoloniais desde a arte e educação” e que propunha, entre 
outras coisas, o compartilhamento e a reflexão de práticas educativas/artísticas que 
integrassem às epistemologias afro-brasileiras e indígenas em diálogo com as teorias 
que problematizam outros pensares e fazeres na educação. 

Pelos depoimentos gestados por essa proposta, pelas situações aventadas por 
outros docentes do curso e por acompanhar o desdobramento das aulas durante todo 
o semestre, é que fiz o convite para os cinco colaboradores. Dos cinco, já conhecia o 
trabalho da Lia e da Silvania. A Glauce, o Renato e a Mariana, conheci durante o curso. 

O que tinham em comum? Todos já praticavam e discutiam uma educação antir-
racista, responsável com seus pares e eram atravessados por narrativas de raça, classe 
e gênero de forma crítica. Ao ouvir os seus compartilhamentos ao longo do curso, fui 
reconhecendo-as/o como interlocutores da minha pesquisa. Convidei-as/o pela honra 
de tê-las/o em diálogo no enfrentamento da colonialidade e dos racismos nos espaços 
institucionais, seja na Educação Básica ou no Ensino Superior. Todos estão na linha 
de frente desse combate no chão da escola, são pesquisadoras/o e assumem essa 
militância no cotidiano. Além disso, entendem que as artes são campos férteis para 
germinar uma educação para as relações étnico-raciais. 

 Embora sendo o único educador que não fazia o curso, o professor Leno Vidal foi 
convidado porque eu acompanhava, já  há alguns anos, o trabalho por ele realizado e 
que tem como viés condutor práticas assumidamente decoloniais e em diálogo com os 
saberes dos povos originários, principalmente de contexto urbano. 

50 Curso oferecido gratuitamente e presencialmente para professores atuantes na Educação Básica das Redes Públicas de Ensino, 
no Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da USP, sob a coordenação da Profª Drª Sumaya Mattar, 
no período de 21/08/2019 a 11/12/ 2019. O curso tinha como objetivo oferecer aos professores um espaço de estudo, pesquisa, 
reflexão, experimentação e criação, a partir de uma perspectiva decolonial, fazendo frente aos desafios contemporâneos da arte na 
educação escolar. No Módulo I, os participantes tiveram contato com as bases epistemológicas desta perspectiva e vivenciaram ex-
periências que fomentaram o trabalho a ser desenvolvido no Módulo II, voltado aos projetos poético-pedagógicos dos participantes. 
Em decorrência da pandemia do coronavírus, o Módulo II foi adiado para o ano de 2021.

As nossas conversas atravessam os seus percursos formativos e práticas para a 
educação étnico-racial, intercultural e antirracista, fundamentadas por confluências 
das epistemologias afro-brasileiras e indígenas. Nesses encontros, foram compartilha-
das experiências escolares, o contato (ou ausência) com as formações do NEER e suas 
histórias de vida atravessadas por marcadores de raça, classe e gênero. 

Foram conversas longas, de uma a duas horas de duração, transcrevendo de 10 
a 20 páginas de escrita a cada entrevista, ou seja, eu tinha mais de 100 páginas de 
texto decorrentes desses seis encontros. Antes de cada conversa, eu enviei para cada 
colaborador algumas questões para provocar o nosso encontro, que não precisavam 
ser seguidas, mas que, basicamente, tratavam das relações étnico-raciais na educação, 
dos seus percursos formativos e de vida e sobre as suas experiências escolares com 
uma educação antirracista na Rede de Ensino do Município de São Paulo.

O método que utilizei para tratar esses conteúdos foi perceber o que cada pessoa 
trazia de pulsante nas suas falas, cruzando com o que eu já conhecia sobre elas e com 
as/os autoras/es que atravessam a pesquisa e as nossas relações, ou seja, os saberes 
fundamentados pela pluralidade epistêmica.

Os ensaios-diálogos a seguir partem de suas histórias individuais, enquanto su-
jeitos coletivos, e dos elementos que trouxeram em suas narrativas carregadas de afe-
tos, consciência política e compromisso com a arte e a educação pública de qualidade. 

Não por acaso, nossa primeira parceira do puxirum é a Lia, minha comadre, 
irmã, amiga, exemplo de educadora-mãe-artista-curandeira. Mulher que re-elabora 
cotidianamente a sua negritude e seu ser-mulher. Há mais de 20 anos nos formamos 
juntas. Peço licença a ela, que me ensina a ser melhor todos os dias, a compartilhar o 
seu percurso, que muitas vezes cruza com o meu. A ancestralidade que acreditamos 
não está só nos laços de sangue, não é só condição física; é espiritual, histórica e está 
em tudo que partilhamos de forma responsável, com aquelas/es que escolhemos para 
com-partilhar a nossa existência. 
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Saberes cotidianos, 
resistências coletivas 
e práticas educativas 
antirracistas

Ensaio 5
Eliene de Oliveira Aleixo é, como ela mesma diz, social-

mente Lia Aleixo, filha de Dona Lindalva e Seu João, mãe de 
Guilherme Malawa e Rosa Lia. Traz o ser-tão51 de Pernambuco 
dentro de si. Curandeira, macumbeira, arte-educadora e 
pedagoga de formação; aprendiz Griô pelo Grão de Luz, na 
Chapada Diamantina/BA. Participa do Grupo de estudos do 
Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira – CEACA –, sediado 
na EMEF Desembargador Amorim Lima, coordenado pelo 
Mestre de Capoeira e Griô Alcides de Lima, de quem também 
é aprendiz. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-
Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades do 
Diversitas – Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias 
e Conflitos, da FFLCH-USP.

Diálogo com Lia Aleixo

NARRATIVA 29 - Lia e Clarissa, me-
ados dos anos 2000. Foto: Arquivo 
pessoal.

51 Termo que aprendemos com a Profª Drª Adilbênia Machado, moradora do ser-tão piauiense. 
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NARRATIVA 30 - Lia, Malawa e Rosa. Fotos: Clarissa Suzuki.

NARRATIVA 31 - Clarissa, Rosa, Malawa e Lia.  Foto: Arquivo pessoal

Bodes, galinhas d’angola, vegetação seca, jurema, mandacaru quando flora na 
seca, baião de dois, novena, vô e vó, mungunzá, queijo coalho, coalhada, buchada de 
bode, luar do sertão, Luiz Gonzaga, vaquejada, sanfona, Vidas Secas são as imagens 
que habitam seu ser-tão:

NARRATIVA 32 - Lia, tio e galinha d’angola. Lia passeando de jumento no sertão pernambucano com o tio e seus 
estudos de galinhas d’angola no papel e no corpo. Fotos: Acervo Pessoal de Lia Aleixo.
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NARRATIVA 33 - Morte do bode. Sítio Nascente, Araripina/PE. Fotos: Acervo Pessoal de Lia Aleixo.

A minha família é do Pernambuco, uma família que 
entrou nesse processo de migração, do Pernambuco pra 
São Paulo, nos anos 70. Lá mesmo, a trajetória deles já é de 
migração de um lugar pra outro, atrás de condições de sobre-
vivência mesmo, e de conflitos que eu ainda não sei, nem eles 
(risos). Conflitos, enfim, de terra, de serem outros povos, de 
serem o outro.

Mas, aí, aqui, em São Paulo – agora eu posso dizer, 
depois de ler as coisas da família da bell hooks –, eles fazem 
um grande esforço pra reproduzir a família patriarcal e eu 
acho que eles têm sucesso. Conseguiram construir uma casa, 
meu pai criou a profissão dele, que é funileiro, ele é sanfoneiro 
também, ele tem uma grande alegria, então, ele vive ali com 
as criações dele, que dá bastante energia pra ele levar a vida 
e levar a profissão, leonino muito disposto. E, aí, nessa confi-
guração, minha mãe também veio com ele, seguiu ele, criou 
os filhos em casa, se reservou ao papel do lar... Enfim, com 
todos os achatamentos possíveis, de possibilidades femininas 
de ser... E, agora, recentemente, semana passada, essa sema-
na, estando lá na discussão com o CEACA e, também, falando 
com a Letycia Rendy Yobá Payaya, e vendo essa coisa deles 
fazerem esse esforço, passando por todo o processo também 
de branqueamento, em relação a assumir o cabelo crespo, em 
relação a nem falarem que são negros, nem meu pai falar 
que é negro, se a gente usa o cabelo assim, ele diz: “Nossa, 
tá parecendo uma neguinha!” Então, acho que eles lidaram 
comigo assim quando eu era pequena.

j194i
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Lia conta um pouco do histórico da sua família, que é um reflexo da história de 
constituição de muitas famílias negras brasileiras, fruto do mito da democracia racial 
que até hoje fundamenta o racismo que estrutura a sociedade brasileira. A miscigena-
ção racial com capa de democracia racial é um projeto colonial de branqueamento da 
nação. Mas, como em muitas famílias há raízes e sementes de resistência, ela tomou 
pra si esse combate e, no dia da nossa conversa, apareceu no vídeo com a cara e a 
alma da pensadora afrolatinoamericana Lélia Gonzalez:

NARRATIVA 34 - Lé-Lia.. Foto à esquerda: Lélia Gonzalez. Disponível em: <https://www.brasil-
defato.com.br/2018/02/01/intelectual-e-feminista-lelia-gonzalez-a-mulher-que-revolucionou-o-
-movimento-negro>. Acesso em: 02 dez. 2020. Foto à direita: print da tela da conversa virtual 
com Lia Aleixo, realizada em 02 ago. 2020.

Eu fiquei vendo essas mulheres e pensava: “Gente, o que é esse cabe-
lo?” É uma reafirmação tão enorme, né? Todas têm uma foto com o cabelo 
assim! Porque é essa coisa de reafirmação mesmo, de... Como é que fala? 
De resistência ao discurso de branqueamento, né? Mas é muito engraçado, 
porque antes eu não falava assim e agora eu tô falando.

E, hoje, Lélia é uma referência para a Lia, pois ambas têm uma história de enfren-
tamento do reconhecimento do “ser mulher negra” em combate e em uma sociedade 
racista e machista. Ambas, Lélia e Lia, foram se construindo com os enfrentamentos 
familiares, culturais e de classe. Ela lembra que, apesar da coragem da mãe e do pai em 
saírem de Pernambuco jovens e sem dinheiro, não se encontraram com essa militância 
negra do Movimento Negro Unificado – MNU –, onde Lélia militava e que se localizava 
em grandes centros urbanos, muitas vezes dentro dos espaços acadêmicos e mais 

distante da imigração nordestina que ocupou as periferias de forma mais massiva a 
partir da década de 1950. Apesar da distância de classe, que interfere no acesso às 
informações, não está em discussão as fundamentais contribuições políticas, sociais e 
educativas do Movimento Negro para o campo da emancipação social. Segundo a pro-
fessora Nilma Lino Gomes (2017), os movimentos sociais são pedagogas e pedagogos 
no processo de emancipação social, inclusive para nós, pesquisadores, é importante 
ter a consciência de que muitas gramáticas que utilizamos no contexto acadêmico 
foram forjados nos movimentos sociais, termos e conceitos criados por esses grupos e 
apropriados pela academia. Ainda de acordo com a sua tese sobre os saberes constru-
ídos nas lutas por emancipação, especificamente pelo Movimento Negro, ela afirma 
que esse movimento sempre questionou o alcance das políticas públicas, por estar he-
gemonicamente em um lugar de exclusão. E, nesse sentido, educa a sociedade como 
um todo, o Estado e o próprio movimento, quando precisa rever suas estratégias de 
intervenção social. Dessa forma, o combate da desigualdade social está no combate à 
desigualdade racial, pois a maioria da população pobre é negra e indígena. 

É importante compreender que as fronteiras entre os diversos movimentos sociais 

e ações emancipatórias não precisam ser necessariamente barreiras ou zonas 

de conflito. Elas podem ser pontos de contato, livre-trânsito entre os diferentes 

movimentos sociais, com capacidade interna e externa de mobilização, vigilância 

epistemológica e resistência democrática. (GOMES, 2017, p. 140).

Agora o que eu entendi, tanto com a bell hooks quanto com a Sueli 
Carneiro, é que esses movimentos não eram pra periferia e eles não dia-
logavam com o povo na base. E, como esses movimentos não dialogavam 
com a base e não eram pra periferia, não era uma libertação pra periferia, 
não chegou neles, então, eles totalmente desconheciam! Nem com isso, e 
muito menos com os livros de História na escola, a gente se identificava, 
com nenhum processo de transformação ou de dialogar com o poder.

Mas eu tinha diálogo com outros processos de libertação. Eu frequen-
tava uma comunidade fundamentada pela Teologia da Libertação. E lá 
existia essa preocupação com o diálogo, com as transformações sociais. 
Tinha um Jesus Cristo que foi preso político por estar do lado das pessoas 
que eram oprimidas pelo poder. E a gente tinha que pegar essa história 
dele e fazer a análise da história atual. Então, tudo o que Roma fazia com o 
povo de Israel era o que o Estado aqui fazia com o povo.
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Recentemente, vivemos no Brasil essa mesma condição problematizada pela Lia. 
A influência e a intervenção das religiões, principalmente cristãs, nos rumos políticos 
do país. Nos lugares onde há maior desamparo do Estado em relação ao bem-estar 
social, há outras instituições que ocupam esse espaço. Os grupos religiosos cada vez 
mais vêm ocupando lugares de poder, como o Legislativo e o Executivo. A eleição do 
candidato fascista de extrema-direita, em 2018, Jair Messias Bolsonaro, teve interfe-
rência direta e indireta de grupos evangélicos, seja com acordos no Legislativo ou 
com orientação de votos nos cultos religiosos. Nesse sentido, cabe a (auto) reflexão: 
por que as instituições religiosas avançam nos diálogos com o povo, principalmente 
em tempos de fragilidade social e os movimentos sociais têm dificuldade de avançar 
com esses diálogos? Quais as estratégias que nós, militantes dos movimentos sociais, 
criamos para ampliação dos nossos diálogos? Acredito que a professora Nilma nos 
apontou alguns caminhos.

Apesar da influência crítica da Teologia da Libertação acompanhada da Teoria 
Freiriana em sua formação inicial, Lia enfatiza a importância do seu percurso formati-
vo na educação pública, com passagens pelo CEFAM52 e pela ETEC53 Carlos de Campos, 
sendo que essa última escola formou muitos artistas conhecidos na cidade de São 
Paulo, no Curso Técnico de Desenho de Comunicação, atualmente Curso de Design 
Gráfico.

Como nas falas de Giselda Perê, Lia exalta a formação crítica e interdisciplinar 
oferecida pelo CEFAM que, desde a década de 1990, exercitava um currículo inter-
cultural de formação de professores, com amparo material por meio de bolsas de 
permanência para os filhos das periferias que não tinham condição de se manter no 
curso. Outro ponto importante levantado pelas duas foi sobre os posicionamentos 
políticos dos professores-formadores do CEFAM, que eram expressos e defendidos 
com abertura para o diálogo.

Consciente da ausência das relações étnico-raciais em sua formação inicial formal, 
ou seja, aquela que acontece via instituições educativas, ela narra os outros lugares 
sociais que a foram formando, desde o exercício com a umbanda, que frequentávamos 
juntas, levadas pela minha mãe, e o encontro com a galinha d’angola, como símbolo 
ancestral.

52 CEFAM – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério.

53 ETEC – Escola Técnica Estadual, administrado pela Centro Paula Souza, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Governo do Estado de São Paulo.

Eu sempre observava as galinhas. E a galinha d’angola era arredia. 
Lá, em Pernambuco, as galinhas d’angola eram muito arredias, arredia de 
brava, eles falam. Você não consegue chegar perto dela, tipo uns 20 metros, 
você não consegue chegar perto dela, ela sai. Lá, em Pernambuco, porque 
aqui, onde tem galinhas e galinhas d’angola, acho que, como elas são cria-
das em cativeiro, o comportamento é outro. É uma analogia maravilhosa 
da gente, também. Meus parentes que falam do cativeiro, quando você 
pergunta de novo, elas não falam mais, minhas tias mais velhas, bem mais 
velhinhas. Mas, aí, se você pergunta de novo do cativeiro, elas falam de um 
cativeiro no Piauí, de onde a família do meu avô veio.

Quando eu falo de cativeiro, estou fazendo a relação das galinhas 
criadas presas com as pessoas criadas em cativeiro e escravizadas. De ter 
esse comportamento, as galinhas criadas presas, as galinhas d’angola, 
mesmo comportamento, ali, da galinha, e das galinhas criadas soltas terem 
esse comportamento de não poder chegar perto... Elas são tão livres... Elas 
fazem um ninho só – isso eu lembro que era uma informação que eu achava 
impressionante –, todas do mesmo bando botam os ovos no mesmo ninho. 
Então, junta, tipo uns cem ovos, pra chocar. E elas, não sei se naturalmente, 
elas revezam pra chocar os ovos. Mas elas não têm a dedicação da galinha 
comum, de criar os filhotes. Elas são muito mais livres, elas não ficam pe-
gando o filhotinho e cuidando. Mas eu descobri algo interessante sobre os 
nomes delas... Pra gente, aqui, é galinha d’angola; no Nordeste mesmo, é 
guiné, e, aí, de onde vem o nome guiné? Vem de África. E como elas vieram 
pra cá? Vieram nos navios negreiros, um dos motivos era pra encobrir o 
barulho das pessoas que estariam lá embaixo, nos porões.

Um dia, passeando no bairro da Liberdade, eu encontrei um livro que 
é Galinha d’angola: a busca de uma identidade, algo assim. Aí, eu falei: 
“Nossa!” Então, esse é aquele símbolo que aparece na sua vida, que vai 
guiando um pouco. Eu acho que essa é a ponte pra essas coisas. Mas eu 
sempre fui encantada com a diversidade. Sempre pensei: “Por que tem que 
ser assim e não diverso? E como isso pode entrar no processo educativo?”
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Kerere, a galinha d’angola, sempre quis conhecer os segredos da magia. Um dia 

resolveu voar e descobrir, com Zambi, esses segredos. Voou, voou o mais alto possível 

e lá, nas alturas, com Zambi, conheceu todos os segredos. Quando desceu à terra, 

Zambi a tinha transformado em Kerere, a galinha pintada, guardiã dos segredos do 

mundo. Por isso, a galinha d’angola tornou-se o símbolo do saber e dos mistérios da 

vida. (KAJALACY, 2013, p. 4).

O mito acima foi contado pelo sacerdote Tata Kajalacy (Ataualpa de Figueiredo 
Neto), do Ilê NZambi, localizado em Caraguatatuba, litoral norte de SP. Ele é um inicia-
do no Candomblé Angola, desde 1970. 

E como símbolo do saber e dos mistérios da vida, segundo a visão do mundo e do 
cosmos no Candomblé Angola, a galinha d’angola virou um símbolo presente nas pes-
quisas e produções visuais da Lia. Foi tema de muitas obras e reflexões cotidianas. Não 
à toa. Se a galinha d’angola tem conotação sagrada para os povos afro-diaspóricos, 
como, por exemplo, os povos praticantes do Candomblé Congo-Angola, ela é símbolo 
da resistência dos africanos escravizados e de seus descendentes afro-brasileiros. Por 
isso, é importante ressaltar que “Não há como falar dessa resistência sem partir de 
onde começou: a resistência religiosa” (MUNANGA, 2013, p. 9).

Dessa forma, e retomando uma questão colocada anteriormente pela Lia: E como 
isso pode entrar no processo educativo?, afirmamos que tratar da história dos povos 
negros no Brasil, uma obrigatoriedade tardia das leis 10.639/03 e 11.645/08, é tratar 
das suas práticas religiosas. Sendo resistência cultural no processo de colonização, 
não tem o mesmo significado que abordar as religiões cristãs, que inclusive já estão 
garantidas no calendário nacional e fundamentam os discursos hegemônicos na esco-
la e fora dela. Segundo Munanga,

Destruir a memória histórica de um povo e a sua identidade cultural faz parte de 

qualquer processo de dominação. Daí a razão de ser do rolo compressor do sistema 

escravista vigente em toda a América.

Surpreendentemente, a resposta da resistência cultural não demorou. No caso do Brasil, 

começou pela religião, núcleo mais duro da resistência. Os escravizados desenvolveram 

estratégias para driblar as leis e perseguições policiais e continuaram clandestinamente 

a praticar seus cultos e cultuar seus deuses. Estratégias que os estudiosos chamam 

de sincretismo, conceito certamente discutível. Sem música, dança e certos gestos 

apropriados não há como entrar em comunicação com os deuses. Sem objetos 

simbólicos de arte, não há como materializar os deuses e deusas. (2013,  p. 10-11).

De fato, pensar em projetos educativos étnico-raciais, principalmente no campo 
das artes, é compreender os terreiros como espaços de resistência artística, por prati-
carem a música, a dança, as artes visuais e a literatura. Ou seja, as religiões afro-brasi-
leiras são culturas praticadas por meio das artes e isso não pode ser confundido com 
as liturgias ou dogmas religiosos, é re-conhecimento étnico-racial.

No entanto, apesar desse reconhecimento e de entender que saberes cotidianos 
formam e que, se praticados como resistência política e cultural, fazem frente à colo-
nialidade que nos é imposta há séculos pelas instituições sociais e, por isso, permanece 
em nossos corpos e imaginários, sabemos que a maioria de nós, professoras/es, não 
tivemos essas vivências na escola e na graduação, muito pelo contrário, em muitas 
situações tivemos o reforço de estereótipos folclorizantes e preconceituosos. Em de-
corrência disso, Lia ressalta que a sua autoformação étnico-racial se deu através das 
suas práticas cotidianas, como as vivências na Umbanda e os costumes familiares nor-
destinos, dos filmes do Cinema Novo assistidos, das idas a Congressos e Seminários, 
os quais, em sua maioria, frequentamos juntas desde o ano de 2002. 

Como professora da rede municipal de ensino de São Paulo, desde o ano de 2008, 
passou por muitas escolas da cidade, da Zona Leste, Oeste e Sul, e, desde 2014, está 
lotada como professora de Ensino Fundamental I na EMEF Desembargador Amorim 
Lima, e, apesar da sua Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes 
Plásticas, não prestou o concurso como arte-educadora, mas como pedagoga. Sobre 
seu processo de formação continuada em exercício na rede municipal, afirma não ter 
feito nenhuma formação oferecida pelo NEER, mas se recorda do Leituraço e das obras 
étnico-raciais disponibilizadas pelo Núcleo. Conquanto essa ausência formativa, conta 
que na Amorim Lima os próprios educadores, por suas vivências e práticas políticas, 
fomentam formações e eventos relacionados às questões afro-brasileiras e indígenas 
no cotidiano da escola. Retomo aqui meu relato – também citado por ela – da nossa 
ida ao Território Tupinambá, em Olivença/Bahia. Nessa época, eu era professora da 
Amorim Lima e a Lia ainda não havia se removido para lá, o que ocorreu no ano se-
guinte, em 2014. No entanto, essa formação reverberou na escola, através das nossas 
práticas e desdobrou-se em outras ações fora dela, como um Seminário organizado 
pelo NEER, na DRE Butantã.

Diante de tudo o que foi relatado, pergunto o que ela levou para a sala de aula e 
qual experiência significativa ela gostaria de compartilhar. Segue abaixo o seu relato:
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Aqui, na escola (Amorim Lima), a festa junina é uma coisa que a gente 
até discute. Tem hora que se diz que ela tá num lugar especial do currículo, 
tem hora que falam que não, que ela é só pra vivência, e, aí, pra vivência 
não é o currículo, sabe, assim? A gente faz uma mobilização com muito 
aprendizado, muito aprendizado, e é um momento em que a gente coloca 
esse aprendizado no corpo, no coletivo, por exemplo, pega uma brincadei-
ra e brinca... Nossa, é muita coisa que mobiliza. E o último grupo que eu 
acompanhei dois anos, no 1º e no 2º ano, quando a gente foi fazer no 1º 
ano a escolha pra dança, a gente fez uma pesquisa com as famílias, sobre 
o que que elas faziam na festa junina, nesse mês junino. E, aí, uma família 
disse que era de uma Congada em Cotia. Aí, a gente falou: “Uau!” (risos) E 
tem um critério na escola, que também já foi conversado, que eu sinto que 
ele dá uma conduzida nas escolhas das danças. Até sendo uma forma de 
excluir funk, de excluir algumas coisas que também, às vezes, as crianças 
trazem, então, tem esse discurso aí, de serem danças referentes ao ciclo 
junino. Porque também, se a gente abre pra danças populares dos vários 
grupos, que são realizadas, só em São Paulo já são milhares. Quando a 
gente vai no Revelando São Paulo, a gente vê, são milhares. Então, fecha, 
o ano é dividido em ciclo divino, ciclo junino, ciclo natalino. Aí, pega o ciclo 
junino...

O ciclo junino pega de maio até setembro, mais ou menos isso. A con-
gada tem as maiores comemorações no mês de maio, então, dá pra entrar. 
Então, a gente começou a conversar com essa família, e, aí, a criançada 
topou, a Érica Mariposa – que é uma parceira professora de Educação Física 
e contramestra de capoeira, entrou com o cacuriá na Educação Física, mas 
pensando já na multiculturalidade e como trabalhar isso na Educação, não 
pelo esporte. Então, ela tem outra construção de professora de Educação 
Física. E ela adorou também, e a gente falou: “Então, vamos fazer isso, e 
como é que a gente vai fazer?” A gente fez o processo que a gente sempre 
faz: começou a investigar, pesquisar, aí, fizemos uma entrevista com o 
pai e ele veio todo cuidadoso: “Olha, mas você sabe que as músicas que a 
gente canta são pontos, elas trazem divindades que podem não ser aceitas. 
Como é que a gente faz?” Aí, eu falei pra ele: “Olha, você está num lugar 
completamente seguro, pode ficar tranquilo e eu acho inclusive que a gente 
nem deve pensar nisso, a gente deve trazer o que é necessário mesmo”. 
Então, a gente olhou São Benedito, olhou Nossa Senhora do Rosário, olhou 
o símbolo do Divino. Aí, o professor de Música – que é um Mestre de Frevo, 

o Fofão – também se envolveu e trouxe as histórias do Chico Rei, ele começou 
a pegar histórias de reis e rainhas e contar. Porque a gente também centrou 
nessa história de que todo esse cortejo acontece em homenagem aos reis e 
rainhas do Congo. E do Congo é o quê? Ah, é o Chico Rei que vem lá de África, 
então, começou a mobilizar toda essa história. Aí, a gente fez nossas bandei-
ras... E, aí, a gente também conversou disso com o Mestre Alcides de Lima, 
do CEACA, então, mobilizou-os também. O Mestre Alcides fez uma vivência da 
congada com as crianças, porque ele é mineiro e vem de uma congada. Ele é 
mestre de capoeira aqui, mas a família dele é de congada em Minas Gerais e é 
uma outra congada, que não é a desse grupo. Esse grupo de Cotia é do Mestre 
Silvio, que é outra congada, é outra história. Essas nações, enfim... (não sei se é 
nações também que fala). Mas, aí, ele topou fazer uma vivência com, imagina, 
40 crianças, da congada dele, Catupé Cacondê, e foi uma roda superlegal.

NARRATIVA 35 - Vivências escolares. À esquerda, acolhida e sensibilização para receber o Mestre Alcides, com a 
profª. Érica Mariposa. À direita, vivência de Coco com o Mestre Durval do Coco, 2018. Fotos: Lia Aleixo.

NARRATIVA 36 - Vivências escolares. Congada 
na Festa Junina da EMEF Des. Amorim Lima, 
2018. Foto: Lia Aleixo
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Tecer parcerias com a comunidade escolar e com professoras/es de outras áreas, 
com a contribuição das famílias, fortalece a elaboração de um currículo significativo, 
plural e que valoriza as identidades e as variadas culturas trazidas pelos estudantes 
e, no caso dessa escola, essas trocas constituem os princípios do Projeto Pedagógico. 

Dessa forma, torna-se possível apresentar um currículo sustentado por valores 
étnico-raciais e pelas culturas tradicionais, como o criado pela professora Lia e suas/
seus companheiras/os de trabalho que,  ao incluir escolhas temáticas e referentes 
teóricos que fazem frente aos objetivos pedagógicos, articula parceiros que praticam 
outros saberes além daqueles autorizados pelo conhecimento hegemônico e expres-
sos nos manuais de aprendizagem e, principalmente, combate de forma prática o 
racismo epistêmico ainda muito presente nos currículos escolares. Um exemplo disso, 
é a participação de Mestras/es de Capoeira, Coco, Frevo, Congada, Músicos Populares 
e outras pessoas que vivenciam essas culturas ancestrais e de origem negra, como a 
Congada, o Moçambique, o Coco, o Frevo...

Além disso, de alguma forma, essas iniciativas suprem as ausências na estrutura 
material da escola pública, seja pelas trocas, prestações de serviço ou doações de ma-
teriais. Com isso, não estamos defendendo o projeto de sucateamento proposto pelos 
governos neoliberais ao repassarem as suas responsabilidades com a educação públi-
ca para a iniciativa privada, mas defendendo um compromisso público e cotidiano de 
todas as pessoas com a educação pública. Afirmo isso com tranquilidade, pois, quando 
era professora de Arte dessa escola, para além das nossas lutas políticas, contávamos 
com muitas parcerias das famílias e de pesquisadores da própria USP (localizada no 
mesmo bairro da escola), contribuições que só fortaleciam o trabalho escolar.

Quando foi pro outro ano, em 2019, a gente falou: “Vamos continuar 
nessa linha?” Mesmo porque a congada são muitas linhas. Tem a marujada, 
tem o moçambique, tem o maracatu também, todas essas linhas de cortejo 
que saúdam reis e rainhas africanos. Aí, a gente foi pro moçambique. Aí, de 
novo, o mesmo pai, a mesma família topou ensaiar tudo. Tinha outro pai 
que vinha com todos os arranjos musicais, ensaiava o pessoal da música. 
Só que, aí, a gente aprofundou a questão de trazer os reis e rainhas de 
África mesmo, as histórias. Então, a gente aprofundou na história da Rainha 
Nzinga e... Eu lembro que um dia a gente estava conversando sobre isso e 
uma menina branca falou assim: “Mas meus ancestrais não são daí, eles são 
da Itália...” Tipo: “O que que eu tô fazendo nessa discussão aqui?” Quando 
ela falou isso, eu pensei: “Nossa, estamos no lugar certo de discutir!” (risos) 
Eu achei que as discussões estavam funcionando, porque, imagina, uma 

criança de 6 pra 7 anos entrar nesse raciocínio, né?

Após a festa junina, teve a Festa Kizomba na escola, em novembro. Aí, eu 
falei pras crianças e pras famílias: “Vamos reapresentar?”, porque tem tudo 
a ver. E o moçambique e as congadas, que são pra São Benedito, não têm dia 
certo de santo, descobri isso também (risos). É, São Benedito não tem um dia, 
as pessoas se reúnem, e é isso. 

Mas eu acho que o auge também foi, além dessa festa, ter levado a 
discussão com as crianças sobre quem carregava as bandeiras. Nesse ano, as 
bandeiras homenagearam Zumbi dos Palmares, Rainha Nzinga, Chico Rei... 
E, aí, eles colocaram também nomes de avós deles, e o da Marielle Franco54. 
Então, a Marielle tava muito forte nas discussões, também. E, aí, nas nos-
sas bandeiras tá escrito isso, e a gente teve uma discussão, então, de quem 
carregava a bandeira. E a Cica, que é uma outra professora, que também 
tava junto, ela estava lendo as histórias de Nelson Mandela quando a gente 
tava se preparando pra festa da Consciência Negra. Que era essa história do 
presidente, de todas as cores. Que era essa história, então, de que os pretos 
e os brancos têm que estar juntos na luta, porque não adianta ser só de um, 
só do outro, ou nas questões políticas, pra caminhar pra vencer o Apartheid, 
essas coisas. E ela tinha lido uns dois livros do Nelson Mandela pras crianças, 
então, eles estavam super nessa discussão. Acho que tem o Mandela também 
nas bandeiras.

E, aí, a gente conseguiu chegar numa discussão de que quem deveria 
carregar as bandeiras no Dia da Consciência Negra, que fosse uma criança 
preta e uma criança branca. E na sala também tinha os melhores amigos, que 
eram o Akins e o Henrique, e o Akins é uma criança preta, super fortalecida 
em casa, e o Henrique é uma criança branca, mas que a família é também 
super consciente. Ele é super branquinho, os dois, desde o primeiro dia de 
aula do 1º ano, eles são super amigos, até hoje, já estão no 3º ano. São, tipo, 
melhores amigos. Então, a gente teve essa discussão. Até vir a Flora, uma 
criança branca, pintada de um lado com grafismo indígena e de outro lado 
com aquelas pintinhas brancas afro, sabe?

54 Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, foi uma socióloga, defensora dos direitos humanos e de pautas 
como o antirracismo, antimachismo, antihomofobiae. Vereadora do PSOL-RJ, foi brutalmente assassinada, em 14 de março de 
2018. Marielle, presente! 
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NARRATIVA 37 - Vivências escola-
res. Moçambique na Festa Junina 
da EMEF Des. Amorim Lima, 2019. 
Foto: Lia Aleixo.

NARRATIVA 38 - Vivências escola-
res. Moçambique na Festa Kizomba 
da EMEF Des. Amorim Lima, 2019. 
Foto: Lia Aleixo.

A partir do relato dessas experiências, podemos destacar outros aspectos im-
portantes que fortalecem ações antirracistas na escola, em uma perspectiva crítica e 
plural. Um deles é o diálogo com os acontecimentos políticos do presente, pois como 
contribuir com uma leitura crítica de mundo e da própria realidade sem considerar 
diálogos entre contextos históricos, sociais e culturais? Sem respeitar a capacidade 
crítica e curiosa das crianças a respeito do que vivem, ouvem ou assistem na televisão? 
Ao trazer a figura de Marielle Franco junto com outras mulheres lutadoras, como a 
Rainha Nzinga ou Tereza de Benguela, há uma atitude positiva ao localizá-las como 
símbolos importantes na luta da resistência negra e como referencial ético e estético.

A teórica feminista e ativista antirracista bell hooks (2020) chama essa construção 
educativa, presente no projeto da Lia, de Comunidade de Aprendizagem, um momen-
to em que todes, professores e estudantes (eu incluo os parceiros), são convidados 
a pensar com intensidade e compromisso no compartilhamento de ideias de forma 
profunda e aberta. De acordo com hooks,

Quando todas as pessoas na sala de aula, professores e estudantes, reconhecem que 

são responsáveis por criar juntos uma comunidade de aprendizagem, o aprendizado 

atinge o máximo de sentido e utilidade. Em uma comunidade de aprendizagem 

assim não há fracasso. Todas as pessoas participam e compartilham os recursos 

necessários a cada momento, para garantir que deixemos a sala de aula sabendo que 

o pensamento crítico nos empodera. (2020, p. 36).

Outro aspecto importante é a consciência da professora em relação à importância 
de lidar com a diversidade racial em sala de aula, como no exemplo citado por Lia, de 
uma criança branca que reconheceu a beleza das representações gráficas de povos 
negros e indígenas e decide por pintá-los no próprio corpo. O valor educativo dessa 
atitude, e da elaboração reflexiva sobre ela, demonstra a importância da interculturali-
dade crítica em sala de aula, onde todas as culturas e os sujeitos delas são apresentados 
de forma não hierárquica, podendo ou não se identificar com as produções artísticas 
e culturais de diversos povos, mas sem hierarquizá-las. “Essa interculturalidade repre-
senta a construção de um novo espaço epistemológico que promove a interação entre 
os conhecimentos subalternizados e os ocidentais, questionando a hegemonia destes 
e a invisibilização daqueles” (OLIVEIRA, 2018, p. 101).

Vale destacar que estamos falando de crianças de seis e sete anos de idade e 
que,  abordar temas como o racismo e toda a violência que ele gera para as próprias 
crianças e suas relações, só foi possível com muito afeto, coletividade, laços familiares 
e comprometimento de educadores. Nas palavras da Lia,

E eu aprendi muita coisa com essas famílias, muita, muita. Do lado 
das danças e músicas, foi muito rico, mas, do lado do... Chegou uma 
família – eles têm até um canal, “Família Quilombo” –, eles começaram 
a apontar várias coisas pra mim que estavam acontecendo dentro da 
escola, que pra mim já estavam naturalizadas: “Nossa, mas sabe aquele 
menino, ali, que tá fora da sala? Ele é preto!” Eles começaram a apontar 
tudo que eles foram vendo em relação ao racismo, inclusive, aquela frase 
escrita na parede da escola que enaltece a mestiçagem, um trecho de 
uma música do Antônio Nóbrega. Questões já muito cristalizadas, ali, no 
Amorim Lima. Indiscutíveis. (risos).
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Essa disponibilidade de escuta e compartilhamento que a Lia apresenta é o 
que fortalece a Comunidade de Aprendizagem defendida por hooks (2020), em 
uma perspectiva de educação democrática. Ao perceberem essa disponibilidade de 
aprendizagem mútua, tanto as famílias quanto as crianças, sentem-se à vontade para 
partilhar seus saberes e problematizarem o que já está naturalizado no cotidiano. Com 
a mesma humildade intelectual que a Lia fala de quanto aprendeu com as pessoas, ela 
compartilha os desafios que enfrentou:

Um desafio é como transpor a discussão pra crianças pequenas. 
Isso é um desafio. Por exemplo, essas discussões deste momento agora. A 
gente fica: “Nossa, como que a gente vai trazer, como a gente vai tratar?” 
Porque... aí, a gente conta histórias, contextualiza, tem uma discussão boa 
com a companheira de trabalho... Porque, no Amorim, a gente trabalha em 
docência solidária. Isso é uma coisa que facilita muito a reflexão de qual-
quer coisa, pode ver a reflexão toda aí: enquanto eu fazia as reflexões das 
histórias de África e as congadas, a Cica ia trazendo Nelson Mandela. Então, 
sempre um trabalho compartilhado e a reflexão compartilhada também.

Um outro desafio na escola é como não perder o deslumbramento 
e o encantamento mesmo, de chegar na questão fundamental, de ser um 
lugar bonito, bonito no sentido freireano da palavra. Veja essa outra pos-
sibilidade de criar o mundo que as histórias indígenas trazem. São outras 
possibilidades de criar o mundo, a possibilidade que os alimentos nascem 
de pessoas que foram excluídas, geralmente, que é a história da mandioca, 
a história da criação dos alimentos, a origem do milho. O fogo é dado de 
um animal pra uma criança que foi adotada, que também vive na floresta. 
Então, são outras possibilidades de criar o mundo.

Essa coisa de compartimentar tudo, esse processo acadêmico-oci-
dental de separar uma coisa da outra, que, na tradição, isso não existe. 
Você não tem a palavra separada do corpo, separada da música, tá tudo 
ligado no plano espiritual, não tem essa separação. E, aí, a potência de 
conhecimento daquele momento, do que realmente te toca, é muito incrível. 
E, você consegue, dentro de uma devolutiva de uma improvisação, de uma 
partilha, devolver o que você recriou. Então, como é que a gente transporta, 
isso também é uma dificuldade: criar espaços dentro da escola pra que isso 
esteja garantido, pra que essa forma do saber seja garantida.

Agora, eu vejo outra dificuldade, dessas cisões, dessas fragmentações... 
É o processo que está me chegando agora, dos saberes, dos mestres, e acho 
que é o que a gente passou em 2013, no Território Tupinambá. É o saber vivo, 
né? Acho que lá, na aldeia, a gente descobriu o saber vivo, a gente descobriu 
as pessoas. Porque, por mais que a gente fosse no terreiro de umbanda, ele 
cria ali um lugar retirado da sociedade. Ele se faz assim. Talvez, ele criou essa 
história pra uma proteção, pra várias coisas, mas ele se retira. Quando a 
gente foi lá, tava vivo, tava tudo junto, tudo misturado: o fazer político pela 
sobrevivência, a crítica de tudo, era muito misturado, porque até mesmo 
supervigiado, com a Guarda Nacional olhando tudo. E tinha a ver com estado 
de sítio – porque, você não poder sair do seu lugar, é estado de sítio –, então, 
é o saber vivo. E eu acho que a gente, dentro da escola, não sabe o que fazer 
com o saber vivo, que é simplesmente a pessoa contando da vida, contando o 
que ela acha daquilo.

Entender o processo colonial e como ele atua na nossa vida é fundamen-
tal. Neste momento, é isso que eu acho, entender como ele atua na nossa vida. 
E eu digo que, hoje, eu não sei o que o branco tem que fazer, mas ele tem que 
descobrir. Ele tem que fazer.

E, digo mais, minha comadre, faremos juntas, juntos e juntes. Porque não há mu-
dança social profunda sem que todas as pessoas estejam comprometidas, em todas 
as áreas da sociedade e tendo consciência que são atravessadas por marcadores de 
gênero, raça e classe. A notícia boa é que muitas pessoas estão atentas e construindo 
novas possibilidades de ser e fazer no cotidiano, como você, que descoloniza o currí-
culo e as relações na escola com muito afeto, comprometimento e coletividade. Viva 
as trabalhadoras da educação! Viva a escola pública!

Obrigada por compartilhar a vida e os seus saberes comigo! Seguimos juntas, 
lutando e acreditando em dias melhores.
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A pluriversalidade a partir 
da consciência afrocentrada: 
como “denegrir a educação”

Ensaio 6

A câmera abriu e uma rainha negro-africana apareceu 
na tela do meu computador. Ela usava uma coroa e um manto 
da revolução preta que dizia “A revolução não será alisada”.

Era minha mana Glauce, irmã, como ela mesma me 
chama, também autonomeada Ashanti Bintah. Suas irmãs 
são todas as mulheres trabalhadoras que sustentam e são a 
base do próprio povo e, também, lutam pela justiça social, 
racial e de gênero.Diálogo com Ashanti Bintah

NARRATIVA 39 - Ashanti Bintah. Sequência de imagens da 
conversa virtual realizada em 06/08/2020.

Eu tava esperando a Rebeca, minha filha 
mais velha, e eu queria que o nome dela fosse 
Rebeca Bintah, porque eu vi em um dicionário 
de nomes africanos e eu achei lindo esse nome, 
mas, por uma indisposição machista com o pai 
dela, eu acabei não colocando o nome, mas eu 
gostei tanto, que eu adotei pra mim: Bintah! Daí, 
uns anos depois, eu perdi uma pessoa muita 
especial e comecei a pintar e desenhar nas 
paredes e passei a adotar esse nome, como um 
nome artístico.  Em um determinado momento, 
eu comecei a procurar pela minha ancestrali-
dade e um pouco de referências e comecei a 
entender a história do povo Ashanti, a defesa 



j213ij212i

do próprio trono, da terra, da própria história, então, eu comecei a me 
entender como Ashanti dentro dessa busca ancestral. Então, eu adotei 
Ashanti como defesa de um território e Bintah como nome próprio. Depois, 
eu comecei a estudar a Afrocentricidade55, começou com Pan-africanismo56, 
depois Afrocentricidade, e vi que era importante, dentro dos processos de 
autodeterminação, você se autonomear, que é o que acontece muito nesses 
movimentos, as pessoas se autonomeiam.

Ashanti Bintah não chegou sozinha, veio com todas aquelas que resistiram antes 
dela e aquelas que vieram depois. A Sara, sua filha menor, acompanhou-nos em toda 
a conversa. Ora com um pacote de salgadinho nas mãos, ora esticando o chiclete que 
mastigava, como Erê, fez-se presente.

A presença espiritual e intelectual de todas as que lutaram antes sustenta a firmeza 
de sua fala e a consciência política de seu discurso. Glauce é uma fonte de inspiração. 
Quando a ouço, tenho certeza de que ela sabe do que está falando, não porque impõe 
as suas ideias ou é prepotente, mas porque fala do lugar da experiência de quem está 
atenta, de pé, com o braço estendido e o punho cerrado. A minha percepção é a de 
que as suas falas têm uma preocupação afro-referenciada, mas outro dia ela me disse 
que a sua busca é por uma postura estruturada pela pluriversalidade, inspirada pela 
produção intelectual da professora e pesquisadora nigeriana Oyèrónkẹ ́Oyěwùmí e do 
professor e pesquisador brasileiro Renato Nogueira. Ela me explica que “Já que estamos 
aqui nesse território, não tem como não se sentir atravessada pelos conhecimentos dos 
povos diversos, por outras epistemes. A afrocentricidade é fundamental para minha leitura 
de mundo, para eu me reconhecer e me entender dentro desse território, porém existem as 
diversas culturas e histórias que me formam também”.

A ideia de pluriversalidade defendida por Bintah está sustentada pelo reconheci-
mento do lugar de onde ela olha e fala e, ao mesmo tempo, não flerta com os “essen-
cialismos”, mas com uma análise crítica da hegemonia da cultura ocidental, pois foi o 
próprio Ocidente que atribui a si as “essências” positivas e, aos povos não ocidentais, 
as “essências” negativas (LARKIN, 2009).

Bintah, ao trazer o conceito/postura da pluriversalidade, me instiga a pensar que 
esse é um importante princípio educativo que combate o modelo único de escolari-
zação: o do currículo universal estruturado pela monoculturalidade das sociedades 
ocidentais e que anula tantas outras culturas. Como ela citou o professor Renato 
Nogueira, fui pesquisar seus escritos e encontrei um artigo que vai em busca do exer-
cício de “denegrir a educação”. 

Verbo usado e criticado por estudiosas/os do movimento negro, “denegrir” faz 
alusão negativa a uma ação que se associa ao uso cultural da língua de forma racista, 
no qual o que está associado ao “ser negro” é ruim. Porém, Nogueira (2012) assume 
o verbo como possibilidade de tornar plural o âmbito escolar e “conceber a educação 
como um exercício policêntrico, perspectivista, intercultural que busca um polidiálogo 
considerando todas as particularidades” (p. 65). O autor ainda considera:

55 “(...) a afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenô-
menos atuando sobre a sua própria imagem cultural e de acordo com os seus próprios interesses humanos.” (ASANTE, 2009, p. 93).

56 Movimento político e cultural que considera a África, os africanos e os descendentes de africanos de além-fronteiras como um 
único conjunto, e cujo objetivo consiste em regenerar e unificar a África, assim como incentivar um sentimento de solidariedade 
entre as populações do mundo africano. (ESEDEBE, 1980).

Vamos empreender uma incursão filosófica afroperspectivista, trabalhando o conceito 

de denegrir como possibilidade de encontrar sentidos relevantes para uma educação 

pluriversal. Considerando que a educação atravessa uma série de tensões em torno da 

ideia de que o acesso às instituições de ensino é um direito social de todas as pessoas 

e, ao mesmo tempo, o respeito às diferenças exige a diversidade de narrativas, de 

lógicas e epistemologias no currículo. Um dos desafios está na busca da equidade das 

perspectivas culturais e no efetivo exercício da interculturalidade. (2012, p. 62).

Nós que lutamos e nos posicionamos por uma educação plural e antirracista, 
muitas vezes, somos apontados como defensores de um discurso sectário ou exclu-
sivamente identitário, porém, em um contexto de país estruturalmente racista, que 
mantém há séculos uma história única com referenciais brancos e ocidentais, não há 
outra forma de combater esse epistemicídio e a violência racial no contexto educacio-
nal se não for pela crítica fundamentada, pela defesa de outro currículo com outros 
referentes e, principalmente, pela presença da representatividade invisibilizada pelo 
racismo estrutural. Além disso, foi a partir dos processos identitários que a raça bran-
ca se autodefiniu como modelo de existência civilizatória, legitimando os violentos 
processos de colonização que se aprofundam com o capitalismo e o neoliberalismo.

Obviamente que o incômodo sentido por alguns, provocado por aqueles  que 
praticam a pluriversalidade, é um incômodo consigo mesmo, pois, como educadoras 
que somos, muitas vezes trabalhamos para reforçar essa violência, quando não assu-
mimos outros referenciais epistêmicos por desconhecimento ou preconceito.

Não há educação verdadeiramente democrática que não seja pautada por uma 
educação antirracista, que preze pela igualdade de oportunidades e pelo respeito à 
diversidade existente dentro e fora da escola.
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E é partir dessa forma de encarar a educação e o espaço escolar que chega junto 
a professora Glauce Bintah.

Então, tá. Eu sou a Glauce Regina Assis de Paula, sou professora há... 
Já vai fazer uns 20 anos que eu sou professora. Rede, eu já pulei de rede, de 
uma rede pra outra, desde a rede privada, rede municipal, rede estadual, 
já dei umas puladas numas ONGs, já dei muita pulada, uma coisa que eu 
tô fazendo agora que é projeto social. Não tem, assim, um tempo de rede, 
tanto que ontem eu até fui questionada, quando eu quiser aposentar, como 
é que eu vou fazer, né? Porque eu saio pulando de uma rede pra outra, de 
um município pra outro...

E uma coisa que eu descobri é que a minha pegada é com escola 
pública e nas regiões mais periféricas, porque... Bom, querer ser profes-
sora é uma coisa que eu sempre gostei da ideia. É aquela coisa, você tem 
uma pessoa da família e, aí, você se influencia com aquela pessoa, tal... 
No caso, era uma tia minha que era professora e eu ficava: “Nossa, ela é 
professora!” E, aí, eu comecei a brincar de ser professora em casa e acho 
que deu certo, aí, eu fui fazer o Magistério. Gostei da coisa, mas, aí ,eu 
vi que a Pedagogia tinha um recorte muito forte de gênero na categoria, 
achei que Pedagogia não era muito a minha cara e fui fazer Arte, meio que 
pra desconstruir mesmo essa coisa de “a tia boazinha”. E, na Licenciatura 
em Arte, eu descobri que eu gostava muito de dar aula. Aí, eu comecei a 
trabalhar em rede municipal, eu não vou nem saber falar em qual, acho 
que era Taboão da Serra (SP), enfim. Que são essas pequenas cidades em 
que existe uma política meio coronelista, uma coisa muito pesada mesmo, 
sempre aquela diretora indicada que você vê que é uma pessoa que não tá 
ali pra Educação...

A primeira escola que eu fui trabalhar era uma escola lá no São Judas, 
já quase Embu das Artes (SP), bem periférica, favela, essas coisas, né? E eu 
via que os alunos tinham muito respeito por mim. Eu pensava: “Por que 
essas crianças tão me respeitando? Eu sou nova”, e, aí, eu comecei a en-
tender que era por uma questão de identificação, eles me entendiam como 
uma irmã mais velha, uma tia, uma mais velha ali, dentro da comunidade. 
E, a partir daí, eu comecei a ver que essa identificação não era só deles 
comigo, mas de mim com eles também, porque, ali, também eu via a minha 
história. Então, no caminho pro trabalho, eu lembro que eu pegava ônibus 

e ia vendo os bares cheios dos homens, os homens tudo no bar, as crianças, 
as mulheres na rua, andando de chinelo... Então, você vai vendo todo um 
território, ali, construído socialmente de uma forma que a exclusão é muito 
gritante. Todas as formas de exclusão, todas as formas de violências sociais. 
E, aí, eu descobri que a minha parada era essa mesma, era trabalhar pra dar 
aula pros filhos desses caras que estavam no bar, que você via o cara, ali, no 
bar, mas não tava ali... Porque existe muita crítica com essas pessoas que 
ficam no bar, bebendo, mas, de repente, a pessoa tá sem uma perspectiva, 
né? A pessoa perdeu o emprego ou não tem como, enfim... Tava ali enchendo 
a cara e jogando dominó, os caras, em plena duas horas da tarde... Eu pensei 
em dar aulas pras crianças filhas desses caras, até para eles terem outras 
referências também, outras referências dentro do ambiente que eles vivem. 
Não é só assim que se vive, você pode ser professor, você pode ser o que você 
quiser. E, ali, eu entendi... Eu nem tinha esse engajamento de... É o que a gente 
fala sobre teorizar, né? Eu não tinha a teoria, mas eu já tinha essa prática e 
essa necessidade de trabalhar com os meus iguais, e o impacto da minha pes-
soa dentro daquela comunidade... Tanto que, quando eu entro numa escola, 
eu geralmente crio muita empatia com as famílias por conta da identificação. 
Então, eu acabo meio nem sendo “a professora”. Tenho outro papel ali que 
não é bem esse institucional, mas eu entro pelas vias da instituição que é pra 
quebrar tudo mesmo, que é pra xingar mesmo...

A questão da identificação é um fator importante nas relações entre professoras/
es e as/os estudantes. A interseccionalidade atravessa as relações educativas que são, 
em primeiro lugar, relações humanas, sociais e culturais. Essas aproximações entre os 
sujeitos da educação podem se dar por identificação de raça, de classe, de gênero e 
até de idade. 

Recordo-me do começo da minha carreira docente, aos 20 e poucos anos, quando 
dava aulas de Arte no Ensino Médio em uma escola pública no bairro de Ferrazópolis, 
na cidade de São Bernardo do Campo. A identificação dos estudantes com a minha 
aparência e minhas formas de expressão cultural foi o que nos aproximou na sala de 
aula e, apesar da minha inexperiência, a aceitação de uma professora que estava no 
último ano da graduação foi mais fácil. Nós ouvíamos as mesmas músicas, usávamos 
as mesmas roupas, éramos filhas/os de trabalhadoras/es.

Quando Bintah conta essas histórias do começo de sua carreira e da identificação 
com as pessoas negras que ocupam as periferias, revela o compromisso social que 
ela tem com o coletivo e como a educação é um caminho para a emancipação e uma 
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ferramenta contra a exclusão relegada ao povo preto e pobre. A sua história de iden-
tificação com a tia-professora fortalece o seu compromisso de educadora que pode 
inspirar outras crianças a continuarem sonhando...“então, muita criança negra, é uma 
história preta mesmo, né?”. Sim, mana!

Então, eu sinceramente vejo que meu caminho com a Educação é esse 
embate, esse embate mais teórico mesmo, até filosófico e de postura. A 
minha pessoa, a minha presença, o impacto da minha presença nos espa-
ços, porque até eu estando quieta já estou arrumando confusão, porque 
eu não aliso o cabelo, eu não tenho essa atitude aburguesada, de fazer 
diferenciação entre o estudante que é morador da região e eu sou a profes-
sora, então, não tem essa coisa de distanciamento, eu tô sempre próxima, 
abraço memo, dou risada... Eu sei que eu tenho muitas construções pela 
frente, muita coisa pra estudar, muita coisa pra entender e pra aprender, 
mas eu vejo que é muito forte isso no campo da Educação... Só a minha 
presença já é briga comprada...

A partir de sua percepção interseccional do ambiente escolar, de si mesma e do 
comportamento dos estudantes, Bintah compartilha ações que criou para fazer frente 
às suas necessidades e às dos jovens e que estão além das competências e habilidades 
de área de Arte estipuladas nos documentos oficiais. Estão além ou são necessárias 
como uma preparação para que os conhecimentos específicos sejam compartilhados?

Bom, a escola em que eu estava ano passado, o ano inteiro eu lancei 
várias propostas, vários projetos. Diversos projetos que saíam daquela 
configuração de sala de aula. Então, teve projeto de cinema, rodas de con-
versa... E como tinha muitos alunos que saíam muito da sala de aula... Eles 
saíam muito, eles escapavam, sabe aquela coisa de: “Ah, vou no banheiro” 
e nunca mais, né? Como quem diz: “Não suporto esse espaço!” Essa que 
era a verdade! E, aí, eles saíam e, às vezes, eu tava de módulo57, circulando 
pela escola, aí, eu pegava esse moleque que tava circulando e colocava ele 

pra sentar comigo, pra conversar comigo: “O que que tá acontecendo? E, aí, 
como vai?”, aquela coisa bem informal, e, aí, quando você ia ver, o moleque 
tava numa puta duma angústia, num sofrimento louco ou, sei lá, não tava 
aguentando aquele espaço ali porque não contemplava as necessidades dele, 
mesmo, então, ele ia querer quebrar tudo. Eu falava: “Não, senta aí, conversa 
aí comigo, vamo xingar um pouco, vamo...” Enfim, né? (risos) E, aí, rolou 
muito isso, e, aí, eu transformei isso num projeto chamado “Pelos corredores”. 
Então, os alunos escapavam pelos corredores da escola, escapavam pelos 
corredores, escapavam do diretor, da diretora, pra vir conversar comigo. E, 
às vezes, quando eles eram pegos, às vezes eles falavam assim: “Eu quero ir 
conversar com a professora Glauce”. Era só trocar ideia mesmo, só falar, só 
pra conversar... Às vezes, quer uma solução pra um problema simples, que é 
de adolescente, mas que não tinha ninguém que contemplasse ali, também.

57 “Art. 4º - Somente ocuparão vagas no módulo de docentes, os professores lotados e em exercício na Unidade Educacional que 
estiverem em regência de classes/aulas ou ocupando vaga no módulo sem regência”. (PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - SME Nº 7.779 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. Disponível em:< http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secre-
taria-municipal-de-educacao-sme-7779-de-27-de-setembro-de-2017>. Acesso em: 20 mai. 2021.

“Pelos corredores” é uma re-ação fruto de uma educadora comprometida com 
sua função social e que está atenta – de forma crítica – ao seu compromisso social. E 
isso nos provoca a refletir: Que escola é essa que temos e de qual escola precisamos? 
A forma como os currículos escolares estão estruturados servem a quem? Qual é o seu 
sentido prático na vida dos nossos jovens?

Atualmente vivemos sob a legalidade de documentos oficiais como a LDB (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação), a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), entre 
outros calhamaços normativos de ordem local e nacional. Mas quem equilibra essa 
burocracia com as necessidades dos nossos jovens? Somos nós. Fazemos a leitura da 
realidade e mediamos, intervimos. 

Um projeto que acolhe as necessidades primárias das pessoas dentro de uma 
escola é interdisciplinar na sua natureza e atravessa muitas áreas de conhecimento e 
camadas de existência. E ensinar e aprender a ler o mundo, como nos ensinou Paulo 
Freire, é tão importante quanto saber ler e escrever, saber fazer contas e reconhecer 
histórias e geografias, é ler a si mesmo. Esse pensar a respeito da própria condição é 
libertador, também um legado educativo freireano. Ou seja, nos compreendemos a 
partir das nossas próprias experiências e opressões de gênero, classe e raça: somos 
sujeitos de nós mesmos e do mundo que nos cerca.

Outro projeto que Bintah compartilhou em nossos diálogos foi uma roda de con-
versa com educadores da escola e comunidade escolar sobre a necessidade de imple-
mentação das leis 10.639/03 e 11.645/08. Para contribuir com as reflexões, convidou 
o professor Rafael Silva, também nosso colaborador, e uma supervisora da Diretoria 
Regional do Butantã, pois ambos trabalham com as questões étnico-raciais. Relata 
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que houve um incômodo, por parte da gestão da escola, que ela estranhou, pois só 
havia educadoras/es negras/os envolvidas/os:

Você vê... E ele tirou, ele desencarcerou a escola, criou uma nova dinâ-
mica de vivência, de convivência, ali, na escola, né? Então, eu chamei esse 
professor, o Rafael. E chamei o pessoal do Espaço Monte Kemel, que estava 
trabalhando com rodas de maracatu na escola pra trabalhar também as 
questões culturais. No meio dessa roda, quando o negócio tava ficando 
bonito, a mulher cortou a roda, abriu a porta da escola, começou a vender 
sorvete, mandou a gente sair do pátio onde a gente estava, mandou a gente 
pra um quartinho, uma sala dos fundos... E foi isso, foi um fuá, que eu fiquei 
muito brava. E, depois, na mesma semana, era uma semana que aconte-
ceria a avaliação do estágio probatório e essa diretora simplesmente fez 
uma avaliação muito, muito ruim de mim, falando da minha “insubmissão”, 
falando várias coisas nesse sentido e, no fim, ela solicitou a minha realoca-
ção, pediu pra eu sair, mesmo...

NARRATIVA 40 - Roda de conversa. Com educadores da escola e comunidade 
escolar sobre as leis 10.639/03 e 11.645/08. Fotos: Glauce Regina.

É importante falarmos o quanto ações antirracistas na escola enfrentam a resis-
tência e o medo daqueles que não sabem lidar com o assunto e, ao mesmo tempo, 
temem as fissuras que essas ações podem provocar no cotidiano, desestabilizando 
as relações de poder e o próprio racismo institucional. Alguns educadores com os 
quais conversei relatam esse enfrentamento com as gestões, os colegas de trabalho, 
as famílias e até mesmo os estudantes. O fato é que o racismo é uma ferida aberta 
na sociedade brasileira e precisa ser tratada, pois violenta cotidianamente as pessoas, 
tirando direitos e até mesmo a vida. 

Em meu percurso como educadora e pesquisadora, vivi e ouvi muitas histórias 
de resistência ao tratar das culturas afro-brasileiras, das religiosidades, dos racismos 
expressos de forma explícita ou velada no cotidiano escolar. Os preconceitos coloni-
zam-nos pelo viés da raça, da classe, do gênero. Diante disso, a questão que se impõe 
é: Estamos preparados para desconstruí-los?

Uma das coisas que teve nessa roda que eu tinha proposto, depois, 
até, foi uma professora negra que começou a gritar comigo, dizendo que 
racismo não existia! Porque ela nunca tinha sofrido racismo, e a única situ-
ação de racismo que ela vivenciou foi uma vez que ela xingou a coleguinha 
branca de “branquela”. Eu falei: “Cara, eu tô ouvindo isso de uma mulher 
preta, educadora, que já tá prestes a aposentar, meu!” A mulher já tá há 
anos, então, você vê que a questão ainda tá muito fresca, é um debate que 
tá muito fresco, porque um educador que não reconhece racismo na vida 
dele não vai reconhecer na estrutura, na vida dos estudantes, e não vai 
reconhecer que ele é um reprodutor de racismo, ele é um reprodutor, ali, 
dessas violências. Então, essa é a história que eu falei: “Vou compartilhar 
aqui”, porque... Você vê que luta antirracista existe desde 1500, mas você vê 
o quanto esse assunto ainda é novo, o quanto esse assunto ainda tem que 
ser desenvolvido, ele não vai se esgotar tão cedo, porque já tá há 500 anos 
de luta aqui e é muita coisa...

É, minha mana... a luta antirracista existe desde 1500 em solo brasileiro, mas os 
mecanismos de dominação e perpetuação do racismo também são inventados desde lá. 
A objetificação dos povos não brancos é a máxima da colonização, forjada por violências e 
discursos que sustentam imaginários como o da professora negra que diz nunca ter sofri-
do racismo em uma país estruturalmente racista. Uma das principais teorias (ou farsas?) 
que embalam a tese de que no Brasil nunca existiu racismo é o mito da democracia racial 
com suas raízes no livro Casa Grande e Senzala, escrito por Gilberto Freyre, em 1933:
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Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se construiu 

mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro de um ambiente de 

quase reciprocidade cultural que resultou no máximo aproveitamento dos valores e 

experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo da contemporização da 

cultura adventícia com a nativa, da do conquistador com a do conquistado. (2003, p. 160).

Trecho curto e complicado, certo? Começa com a inexistente horizontalidade 
cultural, passa pela mentira da harmonia entre raças e fecha com a avaliação pre-
conceituosa sobre a superioridade do colonizador. Ou seja, uma análise equivocada 
frente a qualquer dado referente ao passado e ao presente da realidade do Brasil, mas 
que formou e ainda forma o imaginário do povo brasileiro.

Segundo dados levantados por Silva (2016, p. 139), um trabalhador negro no 
Brasil ganhava em média 57,4 % do que era pago a um trabalhador branco (IBGE, 
2013) e, se associado ao machismo, a mulher negra não chegava a receber 40% do 
valor. Somam-se a essa realidade de desigualdade racial e de gênero os dados sobre 
o assassinato de jovens pobres e negros a cada 23 minutos59 e que 61% das vítimas de 
assassinatos provocados pelo machismo são de mulheres negras. 

Por isso, faço coro com a Glauce: não é possível qualquer pessoa, seja ela branca, 
negra ou amarela, afirmar que o racismo nunca atravessou o seu corpo ou que nunca 
tenha presenciado uma situação racista, pois uma coisa é a dificuldade em fazer uma 
análise crítica da realidade, a outra é negar dados concretos e toda a história docu-
mentada de um país.

E, levando em conta que o seu relato se dá dentro do contexto escolar, a situação 
é ainda mais complexa, se considerarmos que a/o educador/a é uma referência para 
os estudantes e que seu papel é o de orientar os jovens em sua formação durante 
grande parte da vida. Ou seja, é fundamental refletirmos a respeito e nos comprome-
termos com uma educação antirracista, pois não há instituição nesse país que seja 
livre do racismo e, que, consequentemente, estrutura as relações e as subjetividades.

No desenrolar do nosso diálogo, Glauce resolve compartilhar suas histórias de 
escola e de crianças marcadas pelo racismo:

59 A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295>. 
Acesse em: 01 Jul. 2021.

A gente estava falando da minha história, e a minha história com a 
escola, dentro da escola, a gente já sofre violência. Quando criança, eu 
lembro que percebia algumas situações de coleguinhas, preterimentos de 
amigos e amigas, professores... Hoje eu consigo identificar que eu tinha 
uma professora que era racista comigo, mas, na época, eu era criança e 
não sabia. Mas, qualquer situação, a professora vinha e implicava justo 
com a minha pessoa e eu nem era uma menina bagunceira. Era uma me-
nina quieta, estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Mas já tinha essa 
professora... Então, isso foi me alimentando pra querer ser uma professora 
como uma forma de tentar consertar essa história, de mudar um pouco 
esse caminho...

Quantas crianças, excluídas de processos significativos de aprendizagem e en-
volvimento humano, têm seus sonhos arrancados do peito por conta do racismo na 
escola?

Ela continua a sua história de vida, falando do seu núcleo matriarcal, com sua 
mãe sempre a incentivando a estudar, já que ela própria não pôde. Já na graduação, 
e em contato com as narrativas de outras pessoas negras tecidas de forma mais sis-
temática e consciente, foi se apropriando e fortalecendo as suas questões individuais 
e coletivas. Foi nesse período e, depois, em contato com o pan-africanismo que foi 
alimentando e retomando os estudos acadêmicos...

O pan-africanismo prega basicamente a reunião e representação 
política do povo africano em diáspora. Porque não dá pra voltar, né? Mas 
é a forma de se retomar o poder do povo africano que foi roubado no 
processo de colonização. E, aí, assim, com esses 500 anos de luta antirra-
cista, a narrativa principal, atualmente, é de retomada do poder do povo 
preto, de retomada da nossa própria autonomia enquanto povo. Que é as 
lutas de diversos povos, e o povo preto está nessa também. E isso tem me 
alimentado bastante e tem alimentado as minhas pesquisas, as minhas 
necessidades de estudar e de colocar em prática isso na escola. Só que eu 
ainda estou muito novinha, estou engatinhando nesses estudos, mas uma 
coisa que eu tenho percebido é que a gente está num território – como diz 
a Lélia Gonzalez – totalmente Amefricano.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295
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Segundo Lélia, que eu considero uma das grandes intelectuais brasileiras do sé-
culo XX, pouco estudada, referenciada e reconhecida nas ementas das universidades 
brasileiras:

As implicações políticas e culturais da categoria Amefricanidade (“Amefricanity”) são, de 

fato, democráticas; exatamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as 

limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas 

para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta: 

A AMÉRICA e como todo (Sul, Central, Norte e Insular). Para além do seu caráter 

puramente geográfico, a categoria de Amefricanidade incorpora todo um processo 

histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e 

criação de novas formas) que é afrocentrada, isto é, referenciada em modelos como: 

a Jamaica e o akan, seu modelo dominante; o Brasil e seus modelos yorubá, banto 

e ewe-fon. Em consequência, ela nos encaminha no sentido da construção de toda 

uma identidade étnica. Desnecessário dizer que a categoria de Amefricanidade está 

intimamente relacionada àquelas de Panafricanismo, “Négritude”, “Afrocentricity” etc.

(...)

Ontem como hoje, amefricanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado 

um papel crucial na elaboração dessa Amefricanidade que identifica, na Diáspora, uma 

experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente 

pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que 

o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja: o racismo (...). (GONZALEZ, 

1988, p. 76-77).

Então, eu não posso simplesmente considerar a africanidade que ha-
bita em mim, quando eu sei que, por exemplo, eu tenho uma descendência 
ameríndia também, e isso é muito forte em mim. (...) Então, eu sei que eu 
tenho que fazer algum resgate nessa linha aí também. Mas eu já faço com 
meus estudantes, por exemplo, quando eu consigo entender que o cara 
quer andar descalço! O cara quer ficar livre! Aquela sala fechada, aquilo é 
terrível pra ele! Ele precisa de ar, ele precisa de sol, ele precisa andar, ele 
precisa sentir o circular mesmo ao seu redor. E eu sei que isso tem a ver com 
essa ancestralidade que é viva em todos. E a instituição é extremamente 
violenta, quando ela impõe que a gente fique encarcerado na sala de aula, 
em silêncio e copiando!

Ouço a Glauce e me pergunto: Em que momento uma educadora percebe essa 
ancestralidade presente nos corpos – tantas vezes tachados como indisciplinados – e 
fortalece essas re-existências? Rufino, nosso mestre e amigo querido, alimenta:

Para aqueles alumbrados com os cotidianos e que buscam, em meio aos rodopios 

do tempo, pensar os processos culturais significados no curso da diáspora negra, é 

necessário reconhecer que a produção de conhecimento se dá a partir de uma relação 

de cismar aquilo que naturalizamos como tal. (2019, p. 54).

Ao cismar, não aceitamos o que está cristalizado pelos valores hegemônicos, 
duvidamos, nos lançamos no movimento inacabado, é a transgressão aos regimes de 
verdade mantidos pelo colonialismo. Todo jovem em idade escolar é um devir. Todas 
as educadoras dentro da escola deveriam ser travessia, como é a Glauce. De corpo e 
espírito, presente em sala de aula, percebendo os sinais dados pelas/os estudantes e 
estimulando as suas potencialidades.

Não há reconhecimento de outrem, se não nos reconhecemos em toda a nossa 
inteireza, com mente, espírito, razão emoção, intuição e objetividade, tudo junto, ra-
surando a lógica binária e empobrecida, imposta pelo pensamento colonial e cristão. 

Por isso, precisamos nos armar, para desviar – na ginga mesmo – do que é con-
siderado erro por estar fora dos limites do que foi pré-determinado. O cotidiano nos 
ensina, mas a nossa formação nos orienta para que possamos teorizar a partir da 
nossa experiência. Dito isso, cabe pensar: O que é fundamental em uma formação que 
problematize a colonialidade presente nos currículos, que fortaleça uma educação 
antirracista?

Primeiramente, quando parte da formação do professor, é um currí-
culo no ensino superior, na formação dos professores, totalmente descons-
truído dentro do que a gente tem agora apresentado. Essas teorizações 
sobre constituição de sujeito, sobre identidade, têm que ser uma outra 
literatura. É muito louvável a literatura de Vigotsky, é muito importante, 
Foucault, Heidegger – e é lindo falar, né, Heidegger, Heidegger –, mas, ao 
mesmo tempo, eu queria ver um curso de Pedagogia que tivesse o texto 
Vivendo de amor, de bell hooks, que vai falar de toda uma afetividade que 
é construída dentro do Ocidente, de silenciamento dos nossos afetos mais 
intensos e mais sofridos. E a bell hooks, por exemplo, tem aquele Ensinando 
a transgredir, que é uma revolução! É uma revolução aquele livro, quan-
do ela propõe, por exemplo, tocar o aluno, pra que ele sinta que ele tá 
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ali presente. Que ele possa, por exemplo, ter a fala dele acolhida dentro da 
forma, do formato – que ela fala do “vernáculo negro”, que é uma expressão 
até revolucionária, a forma de revolucionar a linguagem do seu colonizador, 
olha que coisa linda! – e sair desses formalismos... Não sei se é tão necessário 
e qual a urgência disso, mas, pra mim, o que falta, que é importante, é uma 
formação onde a própria literatura que se proponha venha a dialogar com o 
território que está ali posto, presente.

O ensinar a transgredir defendido por hooks (2017) está no contexto de uma 
educação libertadora, pois assume a teoria como prática da liberdade, ou seja, pensa 
ações para transformar, sempre ligadas às experiências dos sujeitos. Há muitos sécu-
los a educação formal no Ocidente – básica e universitária – é um lugar de transmissão 
de conceitos abstratos que, muitas vezes, não fazem sentido dentro da experiência 
dos sujeitos. Como educadoras, hooks nos convoca a refletir sobre o que faz sentido e 
pode ajudar as pessoas a pensarem sobre sua condição. 

Por exemplo, a história dos Panteras Negras, não é contada! Cara, 
o que que foram os Panteras Negras? Eles simplesmente romperam com 
aquele sistema que estava posto e começaram a educar as crianças deles! 
Eles começaram a dar café da manhã, curso disso, curso daquilo, artes 
marciais... E o que sai dos Panteras Negras na mídia? Que eles andavam 
armados e matavam polícia, matavam brancos.

(...)

Eu estava falando da Revolução do Haiti, porque tem uns resquícios de 
que lá também eles já faziam uma espécie de capoeira vinda de Angola. Aí 
é que tá, porque a capoeira tem uma origem angolana, dentro disso, desse 
povo que veio fazendo esse jogo de corpo. Mas, instituído como capoeira, 
como a gente conhece, essa capoeira angola, essa capoeira que a gente tem 
agora, essa regional, foi aqui! Como é que eu não vou construir um corpo 
de um estudante, por exemplo, que... O cara tem que virar uma estrela, o 
cara tem que saber dar um aú, o cara tem que saber dar um rabo de arraia, 
tem que saber isso! Mas, não, porque a gente tem essa orientação “nórdica” 
de estar sempre reto, sempre educado e, na hora que ele for jogar, tem 
que ser um jogo competitivo, não pode ser um jogo brinquedo, um jogo 

dançado... Porque, se o moleque for fazer um jogo dançado na sala de aula 
ou na escola, na quadra, é aquele funk, então, é a dança do maloqueiro, né? 
Isso eu não quero.

Então, pra mim, o que é importante numa formação antirracista é a 
gente reconstruir as nossas epistemologias, os nossos saberes. É como dizem: 
desaprender pra reaprender a partir do nosso território, e sair dessa relação 
de valor entre o que é bom e o que é mau, o que é feio e o que é bonito, o 
que é deus e o que é diabo. Sair dessas dicotomias e começar a enxergar 
as pessoas, não como “o outro” – porque eu acho que isso tem muito nas 
formações de Educação: “o outro”, eu vou ensinar para “o outro”. Mas você 
também é esse outro, porque você está aqui, a terra é sua também, né? É algo 
que eu acho muito bonito na história dos Panteras Negras: a comunidade 
estava ali num processo de aquilombamento – foi um aquilombamento, na 
verdade, que rolou – e, ali, todo mundo se sentia parte de tudo aquilo. Ao 
mesmo tempo que estavam salvando a comunidade, as pessoas estavam se 
salvando a si próprias, também. Acho que falta um pouco isso, sair dessa 
questão do “outro”, da “outridade”, e se sentir parte do processo, e entender 
que educação é um processo de luta. É uma luta em que você, também, está 
se salvando, em que você, também, faz parte daquilo, em que você, também, 
está trabalhando.

Infelizmente, a gente tem que usar o termo “antirracista”, porque a gente 
está afirmando que existe o racismo. Quiçá, daqui a alguns séculos, não sei, a 
gente não vai mais ter esse problema.

(...)

O grande problema do Ocidente é trazer esse conceito da universalidade, 
o único, universal. E nós, como sujeitos, somos humanos e somos pluriversais. 
Então, tá aí: uma luta antirracista na verdade, uma educação antirracista 
é uma educação pluriversal, que acolhe todos os saberes e, a partir desses 
saberes todos, é que constrói um saber maior.
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Essa educação pluriversal, defendida por Glauce, é o que hooks (2017) nomeia 
de educação democrática, que respeita as experiências e os contextos diferentes, con-
templando a diversidade, pressupondo uma ação democrática, que respeita as dife-
renças. Educadoras com visão de educação democrática admitem que o aprendizado 
nunca está confinado a uma sala de aula. Ainda, segundo hooks (2017), o aprendizado 
precisa ser entendido como uma experiência que enriquece a vida em sua integridade.

Para que essa educação aconteça, o/a educador/a deve vivenciar o pluralismo, 
trabalhar para criar uma intimidade que não aniquila a diferença, que é a busca coti-
diana da Glauce, pois não há arte e educação que se sustentem sem a criação de um 
lugar de confiança entre/com todes.

A educação democrática deve instigar a consciência crítica e a reflexão dos modos 
de modificar as estruturas de dominação, ajudando a pensar na justiça social. A edu-
cação democrática valoriza o trabalho para o bem da comunidade e não com vistas a 
uma competitividade individual, como o exemplo da Glauce ao falar da importância de 
os jovens praticarem a capoeira ao invés dos jogos competitivos da tradição europeia.

A sua inquietação com a pluriversalidade caminha lado a lado com a luta de 
classes e, consequentemente, com a consciência de classe. Para ilustrar teoricamente 
essa relação, Glauce cita a decepção imediata ao saber que Frantz Fanon era marxista, 
um susto epistêmico contornado pela pluriversalidade e não pelo pensamento único e 
hegemônico ditado pelo eurocentrismo.

Eu não tenho que simplesmente desconsiderar a fala do Marx, porque 
foi muito importante a fala do Marx, também, pra construção e a consti-
tuição dos processos de luta de classes. E ele tá totalmente presente, por 
exemplo, dentro de uma escola. A luta de classes é fundamental ali dentro, 
essa consciência de classe dentro da escola. Principalmente dentro de uma 
escola periférica. Os moleques têm que saber onde é que eles estão dentro 
de uma trama social como a nossa. Eles precisam se entender. Por isso 
tanta briga. Por que que o moleque briga tanto? O moleque briga tanto 
porque ele tá ali dentro daquela angústia, daquele aparato social, aquela 
instituição opressora, que não dialoga com essas questões que são vitais 
pra ele. O cara mora numa favela. O cara não tem grana. Mas ele viu ali, 
na biqueirinha, que é só ele chegar e distribuir um pouco que ele vai ter o 
tênis Nike, ele vai ter isso e vai ter aquilo. Mas ele não quer fazer aquilo, 
porque ele sabe que o fim daquilo é cadeia, por exemplo. Mas ele precisa 
se entender dentro de uma trama, dentro de um espaço que não aceita 

ele como um aprendiz, não dá pra ele outras oportunidades. Então, nessa 
luta antirracista, é conseguir enxergá-lo a partir de outras epistemologias que 
mostrem pra ele quem ele é dentro dessa trama e que coloquem você também 
como agente transformador desse sujeito, que ajude esse sujeito a se localizar 
e a transformar, mesmo, o espaço em que ele vive. Eu acho que uma luta 
antirracista também tem que dialogar com as transformações do território.

É mais ou menos isso, esse é o caminho que eu tenho chegado, por isso 
que eu desenvolvi essa pesquisa do Bakhtin sobre a questão do dialogismo, 
como que você dialoga com os espaços e com os valores, com os berços civi-
lizatórios que te impõem valores. E, numa perspectiva exusíaca, eu só posso 
desconstruir esse barato aí, só posso quebrar tudo pra poder reconstruir.

A perspectiva exusíaca evocada por ela está presente na Pedagogia das 
Encruzilhadas, encantada por Rufino:

O projeto da pedagogia montada por Exu se lança como uma ação de encantamento e 

responsabilidade com a vida frente às violências operadas pelo racismo/colonialismo. 

Exu, nesse caso, além de um signo complexo, mantenedor de múltiplas potências, 

destaca-se como uma esfera de problematização da vida em sua diversidade. Por ser 

um signo que epistemiza as noções acerca da vida, é totalmente contrário às formas de 

castração, escassez, controle, vigilância, encarceramento e monologização. (2019, p. 74).

Glauce é aquela que cisma, ginga, encanta, abre caminho. E, no finalzinho da 
nossa prosa, ela compartilha um itan de Oxum60, que um dia contou para uma de suas 
alunas, a Alícia, que era briguenta, uma menina negra, alta e muito linda, que estava o 
tempo todo na secretaria de castigo ou fugindo – no caminho – , menina cismada com 
a escola que parece que não foi feita para ela:

60 Itan é uma palavra iorubá que significa história, qualquer história; um conto. De um modo mais específico, itan são histórias do 
sistema nagô de consultas às divindades.
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E, aí, um dia, eu li um itan de Oxum, sobre como Oxum fez pra vencer 
a guerra. E, aí, Xangô saiu do castelo, lá, do reino dele, Iansã foi junto, 
Obá foi junto, mas Oxum ficou. “– Mas você não vai, Oxum? – Não, eu vou 
ficar.” E, aí, Oxum convidou todos os guerreiros que queriam matar Xangô, 
convidou pra casa, pro castelo, riu com eles, bebeu com eles, aquela coisa 
bem Oxum, bem risonha, bem alegre, rindo, deu de comer, deu de beber... 
“Mas você não está com medo, Oxum?” Aí, ela deu a resposta: “Não, não... A 
comida estava envenenada”. Acabou com todo o exército! Então, eram itans 
que eu trazia pro aluno, pra entender que às vezes não é no embate direto. 
É na risada, é na malícia, é no falar, é na ginga, você tá ali, quando você vê, 
envenenou, acabou com aquela quizila.

Laroiê, minha irmã! Que os seus caminhos continuem cruzando com muitos ou-
tros – como cruzou o meu – para que todes possam aprender com as suas sabedorias, 
que buscam desarticular a opressão do ambiente escolar, por meio de uma educação 
em prol da comunidade, na luta pela igualdade na diversidade de gênero, raça e classe.
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As folhas en-cantam e se 
espalham: comunidade e 
natureza como lugares 
de aprendizagem e 
fortalecimento 

Ensaio 7

Kosi Ewé, Kosi Orixá!61 Chegou o filho de Ossain! Ewé Ô! 
Certo de onde vem e para onde vai, declara com firmeza 

a sua ligação com a terra e a natureza. Sem a natureza nada é 
possível. Sem natureza não há orixá.

Diálogo com Renato Aguessy

NARRATIVA 41 - Renato Aguessy. Print da tela da entrevista 
online realizada com o Renato, no dia 06/08/2020.

61 “As ‘cantigas de folha’ (korin ewe) são aquelas destinadas a invocar o axé e apregoar as 
virtudes atribuídas a cada espécie vegetal. A imprescindibilidade das plantas, atestada por seu 
uso recorrente em todas as cerimônias religiosas e pelo dito kosi ewe, kosi orixá (‘sem folhas 
não há orixá’), é reforçada pelo sigilo que cerca a sua coleta, seu emprego litúrgico e seu uso 
em preparações de beberagens, chás e banhos.” (BARROS & TEIXEIRA, 2008, p. 204).
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Omi Imólè n’ile (ní ewe) awo
Omi Imólè aseke b’ewe

Omi Imólè n’ile (ní ewe) awo
Omi Imólè aseke omo

Oju odo aseke oju orò
Osibata oro oloke omi
Omi Imólè aseke omo

A mãe dos espíritos das águas tem folhas para o culto,
A mãe dos espíritos das águas preparou uma grossa sopa de 

folhas
A mãe dos espíritos das águas tem folhas para o culto,

A mãe dos espíritos das águas preparou uma grossa sopa para os 
seus filhos

Dentro d‘água preparou a sopa com ojú odo (aguapé), ojú oro 
(alface-d’água) e osibatá (flor-de-lótus),
Senhora das águas altas (cachoeiras),

Senhora das águas da vida preparou uma grossa sopa de folhas 
para os seus filhos

É um trecho de uma cantiga de Sassanhe, cantada para folhas de Oxum. Pedi 
para o Renato uma cantiga de folha (korin ewé) que ele gostasse e me enviou essa. 
No candomblé, Sassanhe significa “cantar para Ossain ou cantar folhas” e é um ritual 
cantado que desperta os elementos mágicos, a energia vital das folhas. Ele possibilita o 
equilíbrio e a renovação das energias de tudo e de todos. Começamos assim, pedindo 
licença e buscando a força que está na gente e nas folhas. Segundo Simas & Rufino,

Ossain seduz as folhas com seu canto. Ele é o próprio espírito que nelas reside, aquele 

que conhece os segredos mais profundos da vida, sua diversidade e ambivalência, 

podendo ora ser remédio, ora ser veneno. O orixá cruza o Atlântico como saber 

praticado por aqueles que aqui aportaram destituídos de dignidade pela escravidão. 

Assim, podemos incorporar Ossain como palavra remediada de cura que confronta o 

quebranto colonial e as múltiplas faces do racismo, como o epistêmico e o ambiental, 

envenenando seus praticantes. (2019, p. 64).

O filho de Ossain, curador dos “quebrantos coloniais”, é Renato Brunassi Neves 
dos Santos Silva, o Renato Aguessy. 

Eu também ganhei um nome quando eu me iniciei, que é um apelido. 
Na verdade, não tem uma função litúrgica como alguns nomes têm, que 
se chamam dijinas, que eles têm função litúrgica. O meu não tem função 
litúrgica, mas é um apelido, que é Aguessy, que significa “filho de Agué”, que 
é um vodunsi, um Vodun associado a Ossain, que é de onde a minha família 
de axé vem, do Ketu, raiz Ketu, então, eu fui iniciado pra Ossain e não pra 
Agué, porém meu apelido é Aguessy, porque, no final das contas, no Brasil 
acaba sendo muito tudo junto e misturado, então, não tem problema. Até 
porque eu não conheço nenhum iniciado em Agué de fato. As pessoas são 
iniciadas em Ossain, normalmente, ou em Katendê, que é da Angola.

Renato é professor de História da Rede de Ensino Municipal de São Paulo, desde 
o ano de 2013; doutorando e Mestre em Ciências, subárea Interdisciplinar, pelo 
programa Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, do Núcleo de Estudos das 
Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que é o DIVERSITAS, ligado à FFLCH-USP; ainda, 
especialista em Gestão da Educação Pública, pela UNIFESP e em Educação e Direitos 
Humanos, pela UFABC. 

É uma pessoa que tem prazer em se dedicar aos estudos e que transita entre áreas 
do conhecimento humano e aposta principalmente nas Artes. Na sua apresentação, já 
revela um traço importante da sua concepção de mundo: fala de seus ancestrais com 
consciência histórica, ele conhece os caminhos que o trouxeram até aqui e nós sabe-
mos que é uma condição rara no Brasil, país de apagamentos históricos, violências 
com os povos subalternizados e branqueamento das famílias. 

Eu me reconheço nessa condição, pois, diante de tanto sofrimento em decorrên-
cia das imigrações, fugas da guerra, da pobreza e de tantos outros fatores comuns a 
muitas famílias operárias brasileiras, eu também não sei muita coisa sobre os meus 
ancestrais. Renato continua...
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A minha história, bom... as minhas origens ancestrais são muito di-
versas. Eu tenho ancestrais negros, que vieram pra São Paulo, de Alagoas, 
e a história deles se perde em Alagoas, eu não consigo saber de onde eles 
vieram antes de serem de Alagoas. 

Eu tenho ancestrais alemães e italianos que vieram na imigração do 
começo do século XX pro Porto de Santos, aquele esquema Porto de Santos 
(São Paulo) - interior de São Paulo. Daí, eles foram pra região de Ribeirão 
Preto, uma cidade chamada Guariba, e esses são os meus ancestrais pela 
família da minha mãe. Pela família do meu pai, eu sou descendente de 
portugueses e indígenas que se miscigenaram há muito tempo atrás, lá 
no interior de Minas, na trilha do ouro que faz Diamantina - Paraty, numa 
região da Serra do Cipó que se chama Conceição do Mato Dentro, que é 
uma porção de subdistritos. A família do meu pai vem de lá, todos os lados, 
então, é todo mundo dessa mesma região há muitos anos. Eu, fazendo pes-
quisas, descobri que as minhas origens indígenas, por parte dessa família, 
vêm de uma cidade chamada Itapanhoacanga. Não é uma cidade, é um 
distrito. E, na região, a maior parte, 90% da população indígena que vive 
naquele território, é Krenak. Então, é grande a possibilidade que a minha 
ancestralidade indígena seja Krenak.

Eu tenho bastante informações, por exemplo, sobre de onde a minha 
família veio da Itália. Por exemplo, eu sei até a praça que tem o sobrenome 
Brunassi, que é o que eu tenho. Existe uma praça na cidade de Argenta, na 
Itália, que chama Praça Brunassi, por causa da minha família que morava 
lá. Então, esse tipo de facilidade de encontrar as suas referências ances-
trais pela parte europeia contrasta com a dificuldade de achar pela parte 
africana e pela parte dos povos originários do Brasil. Mas é algo que eu 
tenho feito aos poucos, porque eu acabei me encontrando, como referência 
pra minha narrativa pessoal, sobre quem eu sou, eu acabei encontrando 
muitas respostas no candomblé, então, meio que deu uma aliviada nessas 
tensões existenciais. Mas tem, eu ainda tenho e ainda busco.

A respeito da sua infância, conta sobre os preconceitos que sofreu por ser uma 
criança estudiosa e homossexual, diferente da maioria dos meninos que habitavam os 
imaginários e as periferias da cidade de São Paulo, jogando bola e empinando pipa, 
estereótipos presentes ainda hoje nos processos de construção das identidades de 
gênero e sexualidades. 

Como no depoimento da Lia, que destaca a importância da vivência cristã nas 
periferias, ele fala sobre o acolhimento religioso que teve na adolescência por ter 
habilidades com as artes.

Então, eu comecei a criar, lá no colégio, no Ensino Médio, as amizades 
que eu carrego até hoje, a tal da “família gay”. A gente começou a criar essa 
família gay antes mesmo da gente saber que era gay, ou antes mesmo da 
gente assumir que era gay. Tinha uma coisa que nos unia, meninos e meninas. 
E essa descoberta da sexualidade veio junto com uma vivência muito forte que 
eu tinha na igreja evangélica na época. Eu me batizei aos 11 anos de idade, 
eu era da igreja batista. E, aí, eu fui professor de educação de crianças, né? 
Escola Bíblica Dominical, eu era professor. Eu era barítono do coral e teve até 
um momento em que eu comecei a receber solo, eu solava – hoje eu já perdi 
toda aquela voz que eu tinha... a vida levou embora. Teatro, eu fazia aula de 
teatro no começo e, depois, eu comecei a produzir os espetáculos de teatro da 
igreja. A gente fazia pelo menos três por ano: era na Páscoa, no Natal e um 
pras crianças. Sempre era assim. E, aí, eu produzia e, como eu trazia algumas 
referências das aulas de teatro que eu fazia em outros espaços, laicos – eu tive 
professor da Escola Livre de Teatro no Colégio Pentágono, eu tinha esse trân-
sito –, aí, quando eu levava essas coisas inovadoras pro universo religioso, o 
pessoal adorava e sempre dava na minha mão pra eu fazer as peças, porque 
eu fazia de um jeito diferente. Eles falavam: “É porque Deus te inspira”. Mal 
sabiam eles que era o pessoal da Escola Livre de Teatro que estava me inspi-
rando na verdade... E, daí, eu passei por essa fase, e foi gostosa, um momento 
maravilhoso da minha vida, adolescência, tal.

E, como diz o ditado popular, caçador que sabe o valor da caça não a ataca, a seduz.
Retomo aqui uma reflexão que fiz anteriormente sobre o papel das igrejas católi-

cas e protestantes que ocupam as periferias das cidades. Apesar de serem um legado 
colonial da catequização dos povos, em muitas localidades que são desassistidas pelo 
Estado e apresentam segmentos sociais vulneráveis, elas conseguem estabelecer diá-
logos e despertar em algumas pessoas as suas potencialidades, encorajando-as. Digo 
isso convicta dos processos de dominação, alienação e conservadorismo que guiam 
algumas religiões, porém atenta às ausências e possibilidades de aprender com todas 
as experiências humanas. Em muitos casos, principalmente nas igrejas pentecostais, 
as/os pastoras/es têm uma fala próxima a dos frequentadores, abordam assuntos do 
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cotidiano e se colocam à disposição para ajudar na superação das dificuldades que as 
pessoas estão enfrentando, ou seja, lá encontram solidariedade e empatia. Há uma 
rede de proteção nessas igrejas que fortalecem os sujeitos, e isso é fundamental; além 
disso, elas estão alinhadas aos ideais do capitalismo. O que quero dizer com tudo isso 
é que, apesar de saber o quanto é historicamente nociva a atuação da Igreja – católica 
ou protestante -, não podemos ignorar o quanto elas fazem parte do cotidiano das 
pessoas, principalmente daquelas que não estão nos grandes centros. É uma situação 
real e, como educadoras/es, temos o dever de ampliar diálogos, ter uma escuta atenta, 
não no sentido de esvaziar essas experiências, mas de criar outras relações humanas 
e, portanto, educativas.

Renato compartilhou a sua experiência de protagonismo dentro da igreja protes-
tante mesclada ao não acolhimento da sua família com a sua sexualidade. Afastado 
por um momento dessas instituições, encontrou o afeto nos amigos, na criação da 
sua própria família. Nesse sentido, a questão não é negar uma família, mas estar com 
outros núcleos familiares. É, também, um legado colonial e cristão a ser combatido 
– porque nega as existências –, o ideal de família mononuclear que garante as proprie-
dades privadas, monocultural, porque desenha uma única forma de ser e monoteísta, 
porque prega um único deus. A natureza é diversa e negá-la é invisibilizá-la.

Bom, depois que eu já tava mais liberado de sexualidade, já tinha 
meio que me resolvido – pelo menos pra mim mesmo, mais ou menos, eu 
tinha assumido só –, eu fui fazer cursinho, porque eu queria entrar na USP. 
E, daí, eu fiz um ano de cursinho e entrei na USP. Eu acho que isso foi a 
transição pra minha vida adulta, porque, quando eu saí de Santo André, 
lá da Zona Leste, já cheio de sonhos, cheio de vontades, curioso, e fui pra 
USP... Puta, achei o que eu queria! Sabe? E, aí, eu entrei no ano da greve 
de 2002. E aquela greve, eu fui todos os dias pra faculdade. Então, eu me 
formei na greve. Foi maravilhoso, eu assistia todas as aulas que tinha, dos 
professores, sabe, que eles faziam aula no gramado, aula disso, aula daqui-
lo, eu participava de todas as plenárias, das cervejas, e dos corredores, e de 
tudo, sabe? E eu me formei naquele ano de 2002, politicamente falando. Eu 
já tinha algumas tendências políticas de esquerda, porque meu pai e meu 
avô, falecido, sempre foram do PT. Meu avô escrevia pro jornal do bairro, o 
irmão dele foi do Partido Comunista, foi torturado pela ditadura. Meu pai 
e meus tios por parte de pai foram presos, mas foram soltos pela ditadura, 
não sofreram tortura. Minha tia, Virgínia Rosa, na época – minha prima, 
minha tia-prima, prima de segundo grau –, cantava, já nessa época, músi-

cas da Elis Regina, Ivan Lins, Belchior, Itamar Assumpção, músicas contra o 
regime, de protesto, lá no bairro da Casa Verde, e, também, no Sapopemba, 
quando ela ia, e eles também já ficavam nesse clima da cultura contra o 
regime. Então, eu recebi uma formação política na infância e adolescên-
cia, dentro dessa família, que eu acabei levando como semente. E, lá na 
escola, na universidade, isso pôde florescer, né? Eu conheci o DCE, conheci 
o Dario Neto, que hoje é professor universitário de Língua Portuguesa, em 
Corumbá. Ele e eu, mais algumas pessoas – Mário de Carvalho, que também 
é professor universitário no Rio, a Dani Pan Dora, que hoje em dia mora em 
Londres e trabalha como performer, já faz um tempo, o Rafael Baioni, que é 
professor universitário na área de Psicologia, o Bruno César, que é escritor 
–, a gente fundou o Grupo Prisma, que foi um grupo do movimento estu-
dantil de diversidade sexual, pra debater diversidade sexual, lá em 2002. Eu 
fiquei nesse grupo até mais ou menos 2006, 2007, que foi quando a gente 
colocou o carro do DCE na Parada GLBT, agora LGBTQIA+. Acho que foi a 
única vez que o DCE teve um carro na Parada Gay, e fui eu que fiz, eu fiz do 
começo ao fim. 

Todo lugar é lugar de fazer política. E a natureza é a expressão imanente da di-
versidade. Renato cumpriu seu papel na universidade e, depois, com a sua família, que 
precisou durante um tempo da sua força de trabalho em um negócio próprio. Do seu 
percurso, conta sobre seu encontro com Daniel, o seu marido, e com Oxum, orixá que 
fundamenta a sua casa e orienta o seu babalorixá.

Quando eu comecei a saber quem era Oxum, conhecer Oxum, eu falei 
assim: “Gente! Essa mãe tá me salvando e eu tô me sentindo tão acolhido 
que...” A imagem de uma asa te pegando, igual à galinha, pega os pintinhos, 
isso é muito Oxum, mesmo, sabe? Quando você recebe um abraço d’Oxum, 
você sente exatamente essa sensação, de você estar acolhido, protegido e 
você é tudo o que ela quiser que você seja.

É nos braços acolhedores dessa Yabá que Renato se fortaleceu e passou a vibrar 
de outra forma: passou em dois concursos públicos para professor, do Estado e da 
Prefeitura de São Paulo, e voltou a trabalhar na sua área de formação, a História.
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Eu conheci o DIVERSITAS, encontrei a Pedagogia Griô, da Lilian 
Pacheco62, encontrei o Sérgio Bairon, e comecei a planejar um projeto de 
mestrado que envolvesse candomblé, envolvesse etnografia audiovisual, 
segundo o que eu trabalhei, por isso tem a ver com Comunicação... E fui 
embora! No meio do processo, eu me iniciei, em 2014. Dia 19 de julho de 
2014 foi a saída do meu orixá, o dia do meu orunkó, como se fala, do orunkó 
do meu orixá. E é o meu odu desde então. E, de lá pra cá, eu tenho sempre 
colocado, acima de tudo, a vontade de orí, como o principal a ser louvado; 
aperfeiçoamento do meu ìwà, que é o meu caráter, como principal caminho 
a ser perseguido; a comunidade como principal lugar de fortalecimento. 
E, tudo isso, pra fazer com que eu me torne um ser digno de ser lembrado 
como ancestral. Isso pra mim é o resumo do candomblé. Tudo está em nós. 
Os orixás vivem na vida das pessoas por meio da gente, então, não tem 
como eu ficar esperando milagre do orixá. Isso é coisa cristã: esperar um 
milagre acontecer, a graça que eu não mereço, eu recebo não. Com o can-
domblé não é assim que funciona, você tem que buscar as suas potências, 
a sua ancestralidade, e, aí, sim, você vai ser o próprio orixá. Você vai cada 
vez mais expor o orixá, a força que o orixá pode ter por meio de você. Me 
lembro que Foucault disse uma vez – acho que foi em algum texto dele ou 
numa palestra –, ele falou assim: “A coragem é sempre um cão corajoso”. 
Ou seja, não existe uma coragem lá no céu, ela é sempre um fenômeno 
de algo no qual você reconhece ali coragem. E, quando eu entendi isso, eu 
parei de esperar as coisas acontecerem. Se você não vai atrás, as coisas não 
acontecem, se você não for a mudança que você quer no mundo, não vai ter 
mudança nenhuma, sabe? 

E de que forma nós, educadoras/es, podemos despertar a energia da mudança, 
como faz o sassanhe? Renato nos aponta duas possibilidades. Uma delas é a responsa-
bilidade com o passado e o futuro, a outra é a responsabilidade de ação como sujeito 
coletivo. 

Falar de ancestralidade e encantamento entendendo-os como inspirações formativas 

é possível desde a cosmopercepção africana por esta ter um modo outro de pensar, 

olhar para a sensibilidade, perspectivas do educar o olhar, todos os sentidos, 

assim como reconhecimento da sua potência, a consciência da formação como um 

processo epistêmico, político e ético, como um processo contínuo de reconhecimento 

e valorização. Reconhecimento e valorização da potência de modelos outros de 

organização social, política e econômica. (MACHADO, 2019, p. 296).

Ou seja, pensar o mundo desde essa cosmopercepção é estar atento a outras re-
alidades. Por isso, o nosso exercício, meu e do Renato, nesse diálogo, transita entre as 
mitologias, as religiosidades, as filosofias, as artes, a educação, a história, um exercício 
consciente de outras formas de pensar, ver, sentir e ser.

Um projeto que eu trabalhei, que foi em 2014, foi no ano da minha 
iniciação no candomblé, logo depois que eu me iniciei (começou um pouco 
antes, aí, depois que eu me iniciei, terminou), foi o projeto “Na Trilha dos 
Mestres: Identidades, histórias e culturas afro-brasileiras pelos princípios 
da Pedagogia Griô”. Era inspirado na Pedagogia Griô. Foi uma sequência 
didática que demorou um ano, com os 4ºs anos daquela escola. E esse pro-
jeto me valeu o prêmio, que na verdade não foi um prêmio, foi uma menção 
honrosa, eu fiquei em 4º lugar, vamos dizer assim, então, eu não ganhei. 
Mas porque tinha sido meu primeiro projeto que eu fiz, me colocando por 
inteiro, então, eu fiquei muito, muito, muito feliz, teve gosto de vitória pra 
mim, porque o primeiro lugar era um projeto que acontecia há 20 anos, 
e o meu projeto tinha 1 ano de idade. E, nesse mesmo ano, eu participei 
do Seminário Novembro Negro, do NEER/SME, e apresentei meu projeto 
lá, fiz um relato de prática que, basicamente, depois de dois bimestres de 
sensibilização para as temáticas da africanidade com os estudantes, eu 
passei a convidar mestres da oralidade. Então, a gente chamou, primeiro, 
as avós, tias mais velhas, mães, pais, avôs, tios mais velhos dos alunos que 
quisessem ir até a escola pra falar sobre a infância deles e sobre como é 
que crescer e ter de cuidar das crias. E, aí, no decorrer das conversas, a 
gente puxava as temáticas. Isso foi muito legal pros alunos, principalmente 
a parte da culinária que chama muito a atenção deles, essa idade gosta 

62 “A Pedagogia Griô é uma pedagogia facilitadora de rituais de vínculo e aprendizagem entre as idades, entre a escola e a comuni-
dade, entre grupos étnico-raciais e de gênero, territórios de identidade, saberes ancestrais de tradição oral e as ciências, artes e tec-
nologias universais, por meio de um método de encantamento, vivencial, dialógico e partilhado para a elaboração do conhecimento 
e de um projeto de comunidade/humanidade que tem como foco a expressão da identidade, o vínculo com a ancestralidade e a 
celebração do direito à vida.” (Líllian Pacheco, apostila do curso de formação, 2015). Disponível em: <http://pedagogiagrio.com/>. 
Acesso em: 07 ago. 2021.

A cosmopercepção africana é o que permeia essa síntese existencial traçada 
por ele, que enlaça ancestralidade, fortalecimento e encantamento. Nos enlaces de 
Adilbênia Machado (2019), encantada por Flor do Nascimento,



j241ij240i

muito, porque, aí, a gente ia lá e fazia comidas, trazia comidas...

E, depois, eu comecei a convidar mestres de capoeira pra irem até a 
escola, de jongo... E a gente foi fazendo um trabalho que teve críticas den-
tro da escola, eu sofri resistência dos professores evangélicos – isso é uma 
realidade nas escolas, os evangélicos têm uma ideologia de história única. 
Porque, pra eles, só Jesus salva, e é o deus deles que está certo e eles, além 
disso, têm que pregar essa verdade e se opor à diversidade. Então, é difícil a 
gente encontrar um professor que consegue separar esse lado pessoal dele do 
lado profissional, que é outra cartilha. É um Estado laico. E ainda mais num 
espaço público. Então, eu tive algumas dificuldades, mas sempre leve, nunca 
sofri nenhum tipo de resistência explícita nem violência física. E esse projeto 
ficou marcado na minha história, porque foi muito bonito.

NARRATIVA 42 - Visita ao Museu 
AfroBrasil, ação do Projeto Na Trilha 
dos Mestres: Identidades, histórias e 
culturas afro-brasileiras pelos princípios 
da Pedagogia Griô. Visita com foco nos 
temas “Festas: O sagrado e o profano”, 
“Trabalho e escravidão: tecnologia e 
conhecimento africano” e “As religiões 
afro-brasileiras”. Foto: Acervo pessoal de 
Renato Brunassi Neves dos Santos.

NARRATIVA 43 - Roda de capoeira, parceria com os mestres no Projeto Na Trilha 
dos Mestres: Identidades, histórias e culturas afro-brasileiras pelos princípios da 
Pedagogia Griô. Foto: Acervo pessoal de Renato Brunassi Neves dos Santos.

Ao valorizar a oralidade como forma privilegiada de transmissão de 
conhecimentos, criando tempos e espaços alternativos na escola, nos quais 
mestres, professores, estudantes e familiares compartilharam a regência 
das aulas, os atores do projeto vivenciaram a heterarquia, ou seja, a po-
tência transformadora de uma classificação não hierárquica dos saberes 
e o respeito pela diversidade cultural em enriquecimento mútuo, tanto do 
currículo quanto da vida que é compartilhada em comunidade. Essa me-
todologia abre a possibilidade do reencontro da escola com sua vocação 
pública e democrática para a interculturalidade, provocando o educador 
para ocupar um lugar de intercâmbio e rearticulação da prática docente. 

O encantamento dos corpos é um acordar dos sentidos e do desejo de viver-saber. 
Ao propor vivências que extrapolam os muros da escola e a cultura livresca, Renato 
despertou os corpos adormecidos pela rigidez das desconfortáveis cadeiras escolares, 
dos protocolos disciplinares e dos espaços quadrados. Rodas, movimento, cantoria, 
olhos curiosos, bocas que falam e saboreiam, corpos vivos têm memória!

Na redação desse projeto, Renato justifica que
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E acho que foi por isso também que eu tentei me aproximar um pouco 
da Arte-educação, porque eu percebo que é um caminho em que a teoria e 
a prática andam juntas, então, você meio que é vacinado daquela possível 
“empáfia acadêmica”, de dizer assim: “Olha, eu vou falar desse tema porque 
eu sei tudo sobre ele”. Porque é difícil você dizer que você sabe tudo sobre 
povos indígenas, né? Você precisa ser um pouco sem noção pra acreditar 
nisso. É a mesma coisa a cultura afro-brasileira, é a mesma coisa falar de 
negritude, de cultura negra. Você dizer assim: “Eu vou falar porque eu sei”, 
é muita falta de conhecimento mesmo, porque a gente sabe pouco ainda 
e, por mais que os trabalhos já estejam disponíveis, muita coisa está dis-
ponível, a nossa formação não nos capacitou, então, a gente tem que ficar 
correndo atrás. Então, talvez, o caminho seja outro, o caminho seja por 
meio da experiência estética, ir buscar... É mais ou menos aquele caminho 
que a Lilian Pacheco desenhou lá na Pedagogia Griô. Você faz uma busca 
de autoconhecimento, você vai atrás das culturas tradicionais, tenta se 
relacionar, aprender através da experiência. A forma de transmissão de 
conhecimento do candomblé, por exemplo, é isso, é a experiência, a con-
vivência, a troca, acho que aí você consegue um pouquinho avançar mais 
e sair daquele lugar de ver como um tema de pesquisa. Porque, se você vê 
como um tema de pesquisa, ele vai entrar naquela lógica curricular. E a 
gente está buscando uma transformação da episteme, está buscando uma 
espécie de revolução, que alguns podem chamar de interdisciplinaridade, 
por exemplo, pode chamar de crítica decolonial, pode chamar de vários 
modos, mas que, no fundo, é um questionamento profundo sobre as bases 
por onde a gente caminha como profissional da Educação. E isso é um 
desafio tão grande que a gente tem que ser muito humilde, muito humilde. 

A arte-educação que Renato compartilha é a mesma que defendemos, que 
nem sempre foi a que foi exercitada e defendida nas universidades e nas escolas. 
Acreditamos que os diálogos interdisciplinares e interculturais são fundamentais no 
percurso de problematizar criticamente as bases que nos formam, não no sentido de 
invisibilizar pessoas e ideias, mas de pluralizar e respeitar os percursos individuais e 
coletivos. 

Apesar de a arte-educação no Brasil se estruturar historicamente pela teoria e 
prática, pelo interpretar e o fazer, pelo artístico e o estético, ainda há desafios circuns-
critos a essa área do conhecimento e o primeiro deles é o da sua fundação em bases 

colonialistas, sendo que os saberes e os métodos eurocêntricos e estadunidenses são 
a sua base epistêmica. O segundo grande desafio é a hierarquização dos saberes e, 
portanto, das autorias, que vem embalado pela legitimação acadêmica e pelo pen-
samento teórico convergente. Como parte integrante desse campo, assumo a nossa 
responsabilidade em problematizar e não reforçar os desafios que enfraquecem os 
avanços possíveis – horizontais e coletivos – na arte-educação no Brasil.

No que diz respeito às culturas afro-brasileiras e indígenas, a sua inserção na 
educação escolar e no Ensino Superior, ao mesmo tempo que favorece o conhecimen-
to da nossa diversidade cultural e social, aponta os conflitos subjacentes a um modelo 
educacional, que, historicamente, se recusou a considerar esses saberes e experiên-
cias como formas credíveis de conhecer e estar no mundo. O imperativo racial e étnico 
é um elemento central na dinâmica de distinção das produções simbólicas oriundas 
desses grupos, dado que no Brasil o racismo é estrutural e estruturante, operando 
na desqualificação de seus conhecimentos e incutindo nessas populações a noção da 
inferioridade de suas culturas como verdade indiscutível. 

Daí a necessidade de pesquisas e ações como as propostas pelas pessoas que 
colaboraram com esta tese, comprometidas com a reconstrução, o registro e a refle-
xão sobre processos culturais, históricos, sociais, epistemológicos e pedagógicos que 
marcam o legado das populações negras e indígenas no Brasil, a fim de que se revele 
a complexidade de suas redes de saberes e práticas inventivas de organização social, 
política e comunitária.

  É importante reconhecer que a luta pelas práticas de educação que contemple 
a experiência e as formas de produção de conhecimento das populações negras e 
indígenas não se encerra na garantia de torná-las presentes nos currículos, já que 
esses saberes podem se fazer presentes de inúmeras maneiras nos espaços formais 
de ensino, inclusive subjugados a abordagens essencialistas e folclorizantes, o que 
contribuiria ainda mais para a manutenção e o fortalecimento de estigmas e estereó-
tipos sobre o conhecimento e as práticas culturais desses grupos.

O entendimento dessa diversidade de expressões culturais – suas opções esté-
ticas, seus modos de funcionamento e de contestação, suas formas de organização 
social, entre outros aspectos – constitui um desafio aos educadores e às educadoras, 
bem como às instituições de ensino e aos órgãos definidores de políticas públicas para 
a área da educação. O desafio decorre, especialmente, da necessidade de se desfazer 
equívocos históricos que deturpam e reduzem a complexidade das populações negra 
e indígena, de suas cosmovisões e cosmopercepções, quando se lança mão de modos 
de inteligibilidade ocidentalistas, que limitam o reconhecimento dos vários Brasis que 
se apresentam sob múltiplas faces – inapreensíveis a modos de racionalidade que se 
pretendem únicos – e que, apesar das diferenças que guardam entre si, se cruzam 
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abrindo infinitas possibilidades de diálogo. 
  Renato tem razão, por ser terreno da expressividade, da subjetividade e da 

invenção, a arte se mostra um campo privilegiado para levar adiante esse desafio. 
Para tanto, é fundamental que possamos transpor e transgredir modos convencio-
nais de abordagem das linguagens da arte, especialmente no que diz respeito a sua 
fragmentação em campos especializados de manifestação (dança, teatro, música, 
visualidades). E não estamos defendendo a polivalência que fragiliza e desrespeita a 
formação inicial da professora e do professor, mas, sim, de assumir outras lógicas de 
lidar com o conhecimento.

Nas culturas tradicionais africanas e em grande parte das práticas culturais e 
liturgias afro-brasileiras, por exemplo, a música se expressa, quase sempre, em con-
junto com a dança, com a finalidade de invocar e louvar divindades, exaltar feitos de 
um herói ou de um povo, amenizar a lida do trabalho, manifestar um sentimento etc., 
não sendo apenas um meio de expressão simbólica, de fruição e de prazer estético. 
A palavra e o canto têm efeitos concretos na realidade e na vida de seus praticantes, 
“é sopro animado e que anima aquilo que expressa” (HAMPATÉ BÂ, 2010). Isso se 
evidencia, por exemplo, na tradição jeje-nagô ou iorubá, em que a palavra e o som têm 
o poder de conduzir axé, força vital que possibilita o dinamismo da existência.

Dialogando com as formas que alguns povos ameríndios concebem cosmologi-
camente a música, podemos citar o modo como os A’uwe Uptabi (Xavante) relacionam 
essa prática com “os sonhos, sobretudo no que se refere à prática de ouvir cantos, me-
morizá-los e levá-los para fora do sonho” (FUSCALDO, 2016, p. 39). Para muitos povos 
indígenas brasileiros, a música, além de ser uma forma de construção e manutenção 
da cultura, está diretamente ligada ao xamanismo em sua dinâmica que envolve seres, 
substâncias e acontecimentos, sendo que os trânsitos entre mundos são possibilitados 
por sonhos e cantos (IDEM, 2016). Cabe ressaltar que a concepção a partir da qual os 
indígenas se relacionam e se diferenciam de outros seres que coexistem no mundo, o 
que inclui seu entendimento da ideia de sonhos e de música, é distinta das concepções 
hegemônicas do Ocidente, o que amplia as possibilidades epistemológicas de produ-
ção do conhecimento no campo das artes.

Dessa forma, considerando os modos próprios de sentir/fazer/pensar que fun-
damentam as culturas de matriz africana (e suas diásporas) e as indígenas, as áreas 
do conhecimento não estão fragmentadas como pressupõe o discurso ocidental, pelo 
contrário, elas articulam, de forma dinâmica, linguagens e campos do saber diversifi-
cados, como a dança, as visualidades, a música, a culinária, a filosofia, a história oral, 
a religiosidade, a festa etc., o que justifica a proximidade teórica e metodológica da 
experiência cotidiana. Esses saberes, apesar de muitas vezes não serem reconhecidos 
nos currículos das instituições de ensino formal, vêm sendo criados e recriados no 

cotidiano das práticas culturais e liturgias afro-brasileiras e indígenas, como o jongo, o 
toré, o samba, a capoeira, os candomblés, as pajelanças, macumbas etc. Ao reconhecer 
suas epistemologias, reconhecemos também outras formas de expressão e, portanto, 
outras pedagogias, assentes em princípios estéticos, políticos, comunitários, relações 
espaço-temporais que confrontam a perspectiva ocidentalista de mundo e os padrões 
de representatividade e educação sugeridos pelo cânone. 

Por isso, apostamos que o diálogo entre docentes e pesquisadores de institui-
ções de Ensino Superior e professores da Educação Básica oferece contribuições para 
o aprofundamento conceitual e a ampliação das possibilidades metodológicas de 
abordagem da história e das culturas afro-brasileiras e indígenas nos diferentes níveis 
de ensino e em direção a uma educação antirracista, além de incentivar a pesquisa e 
o estudo das referidas temáticas e de suas epistemologias. Nesse contexto, pergunto 
ao Renato o que ele compreende como fundamental em uma educação antirracista:

Olha, eu acho que é importante a gente não ficar importando muito 
ideias e perspectivas que não estão nascendo da nossa vivência. Isso é muito 
importante, porque... Por exemplo: o movimento negro mundial – o caso 
George Floyd demonstrou isso – é muito pautado pelo movimento negro 
americano. A comunidade negra americana tem uma vivência que não é 
a vivência da comunidade negra brasileira! Apesar de a ideia do Atlântico 
Negro ser uma ideia potente (há, de fato, coisas em comum entre todas as 
populações afrodiaspóricas que estão nas Américas), a gente tem que ir 
devagar com o andor, quando a gente vai fazer uma transferência de pro-
jetos. Que nem aquela fala da Angela Davis: “Vocês estão todos me vendo 
falar neste dia histórico aqui no Parque do Ibirapuera, mas vocês têm uma 
intelectual negra brasileira que é minha referência e que vocês pouco leem, 
que é a Lélia Gonzalez!” Sabe? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto: 
intelectualmente, a gente tem que buscar as referências brasileiras, porque, 
apesar de sermos todos filhos dessa diáspora africana − quando a gente 
pensa nessa perspectiva da educação antirracista, a gente é tudo desse 
colonialismo, dessa estrutura colonial, dessa sociedade colonial −, mas há 
certas circunstâncias específicas do lugar de onde a gente vem, que é o que 
vai fazer com que o seu discurso ecoe em quem tá te ouvindo e faça sentido 
e não pareça só uma coisa que você leu e está repetindo. O segundo ponto 
é que você tem que ter uma relação próxima com alguma comunidade 
com a qual você se integre e atenda, a partir da sua vivência, e que aquilo 
transforme você como pessoa.
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NARRATIVA 44 - Renato e o seu baba-
lorixá. Foto: Acervo pessoal de Renato 
Brunassi Neves dos Santos.

Compreendemos que educar desde a cosmovisão africana é educar pelo viés das 

experiências, pois o verdadeiro pode ser efêmero, conhecimento vem de dentro, 

do lugar do nosso lugar de origem, ou seja, do nosso pertencimento, da nossa 

comunidade, do nosso modo de ver e sentir. Assim, educar o olhar é exercitar a 

capacidade do sentir, ter a emoção como base da razão, ter a criação como base do 

conhecimento. (MACHADO, 2019, p. 182).

Dessa forma, compreendemos que os processos de ensino e aprendizagem en-
volvendo a história e as manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras integram 
e incluem a comunidade escolar como um todo – todo mundo ensina e todo mundo 
aprende, estudantes, corpo docente, familiares, moradores do entorno etc. –, forman-
do o que poderíamos chamar de comunidades de aprendizagem. 

É nesse sentido também que assumimos a escola viva e todo espaço educativo 
como território de produção e circulação de conhecimentos e histórias de vida de 
sujeitos subalternizados pelos discursos e narrativas hegemônicas. A escola é um es-
paço onde se faz circular outras falas, outros olhares, outras histórias, outros saberes, 
é intercultural por natureza, onde as linguagens artísticas se cruzam com os meios 
de expressão contemporâneos, provocando fissuras e práticas de re-elaboração que 
contribuem na afirmação e construção das identidades e estéticas plurais.

Então, assim, a pesquisa tem que ser constante, mas, na tentativa de 
você não apartar a sua pesquisa da sua prática como ser humano e da sua 
prática como profissional, tem que estar tudo ligado. A educação a partir 
da vida, com todas as contradições que isso implica.

Ewé njé
Ògún njé

Ògún ti ò je
Ewé re ni kò pe

As folhas funcionam
Os remédios funcionam

Remédio que não funciona
É que tem folha faltando.

(BARROS & TEIXEIRA, 2008, p. 226).

Esse provérbio (ofo) é de um babalossaim nigeriano e confirma: não há medicina 
sem magia, não há razão sem afeto, não há indivíduo sem coletivo. 

Sigamos inteiros, circulares, dançando no vento como as folhas, não é, mano?
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A roda da vida: histórias, 
culturas populares e os 
saberes vivos da educação  
e das artes

Ensaio 8

NARRATIVA 45 - Formação de professores. Roda de conversa 
sobre mitologia africana e contação de histórias sobre os mitos 
dos orixás. Registro de uma formação de professores de Sala 
de Leitura, realizada pela Silvania. Foto: Acervo pessoal de 
Silvania Francisca de Jesus.

NARRATIVA 46 - Formação de professores. Sala de Leitura 
da SME/SP, na DRE Pirituba (2016), coordenada pela Silvania. 
Foto: Acervo pessoal de Silvania Francisca de Jesus.

Diálogo com Silvania Francisca de Jesus
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Mas a cultura popular está presente até pelas minhas raízes, porque eu 
sou filha de cantadora de folia de reis, que fazia o seu caboclo, dançava com 
as rodas de sanfona, as cantigas de rodas, todas... Eu venho desse meio, eu 
fui criada assim, então, a minha infância passou por toda essa cultura po-
pular, bem próximo, não tão longe, ali, no Vale do Jequitinhonha, um berço 
de muita cultura. Eu nasci na cidade de Serranas do Rio Doce, o povo Krenak 
está bem ali perto, então, eu acho que eu devo ter um pouco de Krenak, fico 
curiosa pra saber. Então, a gente vai trazendo um pouco dessa vivência da 
própria família pra nossa prática e vai se formando enquanto sujeito que tem 
condições de falar, de vivenciar, de sentir no espaço em que estiver. Eu me 
sinto eu em qualquer espaço em que eu estiver, sem me diminuir.

E é um reconhecimento pra nossa família, que é uma família de agri-
cultores, meus pais eram agricultores e sempre colocaram a terra como 
elemento essencial para a sobrevivência. E disso nos educou e nos mostrou 
o mundo, que a gente poderia ir muito além, se a gente acreditasse na 
gente mesma. Então, nós temos esse potencial muito forte de ir além, supe-
rar preconceitos – preconceito social, preconceito racial, que a gente sofreu 
todos eles, porque passamos por trabalhos domésticos, entendeu? Somos 
em dez mulheres e todas passaram por esse processo, só uma delas que 
não passou, mas as outras todas passaram. É uma vida de superação, de 
cabeça erguida...Então, pra gente, é muito importante trabalhar a questão 
da negritude e a questão do feminino também, pois nós temos o nosso lugar 
de fala, sim, e a gente não se diminui em nenhum espaço que a gente chegar.

NARRATIVA 47 - Silvania Francisca 
preparando uma roda de contação 
de histórias, em uma escola da DRE 
Pirituba, em um “Encontro sobre 
diversidade”. Foto: Acervo pessoal de 
Silvania Francisca de Jesus.

Quando eu recebi por email essa foto 
da Silvania, logo pensei que essa seria a 
foto de abertura do ensaio. Eu a vejo 
exatamente assim, sentada no chão com 
todes (olho no olho, sabe?), cheia de reta-
lhos coloridos, com referências estÉticas 
afro-brasileiras e indígenas, rodeada de 
brinquedos, instrumentos musicais e com 
essa postura de acolhimento, sorrindo. 
Ela é uma encantadora de pessoas e a 
arte é o seu instrumento!

Apesar de vivermos em São Paulo, eu 
a conheci em janeiro do ano de 2018, na 
Chapada Diamantina, interior da Bahia, 
território de encantados e encantarias, 
em uma vivência da Pedagogia Griô, mais 
especificamente em um módulo do curso 
de formação criado e desenvolvido pela 
mestra Lílian Pacheco e o mestre Márcio 
Caires, da Associação Grãos de Luz Griô, 
pessoas que me inspiram e que eu admiro 
muito.

As rodas da educação são as rodas da vida, que giram com os impulsos das 
histórias, das memórias e das artes. Assim nos ensina a Silvania, mulher-educado-
ra-artista-brincante, nascida no interior das Minas Gerais, fortalecida por suas raízes 
afro- brasileiras e indígenas e que aprendeu na resistência da vida os caminhos da 
emancipação de si como pessoa coletiva, que tem um compromisso com o seu povo e 
sua ancestralidade.

Criada no meio de muitas irmãs e dois irmãos e praticando em casa as culturas 
tradicionais, ela aterra as suas raízes em solo freireano. 

Diálogo como prática formativa não hierárquica e respeito às diferenças culturais 
são conceitos que permeiam a obra do professor e mestre Paulo Freire e estruturam 
essa conversa que Silvania e eu tecemos para uma compreensão ético-crítico-política 
da educação e das culturas. E é no território do diálogo que Freire conceitua cultura 
“como resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, do 
seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens.” 
(FREIRE, 1979, p. 45). 

Além disso, a defesa freireana de uma educação popular, que se fundamenta na 
existência das pessoas e no reconhecimento das suas identidades culturais sempre 
em construção, aponta para uma educação intercultural crítica, a mesma que inspirou 
Walsh (2007a, 2007b), Candau (2012) e tantas outras pessoas pesquisadoras ao teori-
zarem sobre o assunto. 

Filha de trabalhadores da terra, que tinham consciência da importância da edu-
cação para a emancipação social e da “existência em e com o mundo” (FREIRE, 2002, 
p. 77), Silvania relata como sua mãe e seu pai foram importantes no seu processo 
formativo e no de seus irmãos:
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NARRATIVA 48 - Trilha Griô. Imagens registradas em 18/01/2018, na “Trilha Griô – Comunidade Quilombola 
do Remanso (Lençóis/BA)”, de uma vivência do curso Pedagogia Griô. Fotos: Clarissa Suzuki.

Chegamos pela manhã na Comunidade Quilombola do Remanso. Sentamos 
em roda sobre esteiras de palha. Lá estavam Dona Judite, de 86 anos, a mulher mais 
velha da comunidade, Quitéria, Domingas e Deovan. Logo chegaram, em cortejo, o 
velho griô (Mestre Márcio) e outros brincantes do quilombo, en-cantando, tocando e 
dançando. Os moradores do quilombo nos receberam para almoçar em suas casas, 
eu almocei na casa de Quitéria e Leão. Conhecemos algumas atividades cotidianas do 
lugar, como a produção de farinha e o trançado das redes de pesca, circulamos em 
canoas pelo Pantanal dos Marimbus, que faz parte do território do quilombo. À noite, 
fomos ao Jarê, um ritual religioso afro-brasileiro, também conhecido como “candom-
blé de caboclos”, por seus cruzamentos com saberes indígenas e cristãos e que só é 
praticado na região da Chapada Diamantina. As Trilhas Griô

são coerentes com os princípios da Pedagogia Griô, do Grãos de Luz e Griô, que 

inaugura, no Brasil, a palavra e o conceito griô, valorizando os saberes tradicionais das 

comunidades e criando o lugar do griô aprendiz, que facilita o encanto, a participação 

e a celebração da vida e do conhecimento entre escola e comunidade, através da 

vivência de trilhas, caminhadas, cortejos, vivências, espaços de criação coletiva, ofícios 

artesanais, aulas espetáculo, círculos de cultura, encontros temáticos, rodas das 

idades, rodas de prosa, danças do trabalho, danças de celebração, bênçãos, contação 

de histórias de vida, mitos e causos. (...)

Ao integrar pedagogia griô nas trilhas griôs, as atividades das trilhas passam a 

fazer parte do cotidiano da comunidade com uma didática em que o visitante 

vivencia, reconhece o valor dos griôs e mestres da cultura oral e ressignificar sua 

própria identidade e ancestralidade, bem como seu estilo de vida e possibilidade de 

transformação do mundo63.

63  Disponível em: <http://graosdeluzegrio.org.br/compre-nossos-produtos/trilhas-grio/>. Acesso em: 22 ago. 2021.

Desde essa época da formação da Pedagogia Griô, reencontrei a Silvania em al-
gumas atividades e mais recentemente no Curso de Extensão da ECA/USP, no qual ela 
foi cursista. Mas, no meu imaginário, a forma como a percebo vem desde esse tempo da 
nossa con-vivência na Chapada Diamantina. Formalmente, ela segue se apresentando...

Meu nome é Silvania Francisca de Jesus, eu estou na rede municipal há 
um bom tempo, vai fazer dez anos agora, em setembro de 2020, e eu entrei 
na rede como alfabetizadora. Mas, antes de eu entrar na rede municipal de 
São Paulo, eu trabalhei na rede estadual – eu ainda atuo na rede estadual 
–, em 2002 foi meu ingresso como professora contratada, dando aula de 
Inglês e de Língua Portuguesa, no período em que eu estava fazendo Letras, 
na PUC. No meu segundo ano de faculdade, eu já comecei a lecionar e, 
naquela época, eu me sentia tão frágil pra entrar em sala de aula, eu tinha 
medo, medo de muita coisa. De ser uma mulher negra que sofreu tanto 
preconceito racial na sua infância, na sua adolescência, e, aí, de repente, na 
vida adulta, decide ser professora e encarar pessoas. Porque trabalhar com 
gente é estar vulnerável a pessoas que não pensam como você. As pessoas 
podem te agredir, podem ir contra as suas ideias e usar isso pra te ferir. 
Então, nos meus primeiros anos escolares como professora, eu sofri tanto 
quanto eu sofria quando eu entrei pra ser alfabetizada.
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Mas isso não me desanimou, não tirou de mim o sonho – eu sem-
pre fui uma pessoa muito sonhadora – e a minha primeira formação foi 
Magistério, fiz quatro anos de Magistério. Aí, depois, eu decidi fazer Letras 
ou História. Até prestei História na USP, mas não consegui; como jovem 
negra da periferia, sem condições de pagar pré-vestibular, a USP acaba 
sendo um sonho bem longe, né? Então, eu procurei a PUC, porque o pessoal 
falava assim: “Lá, na PUC, é fácil conseguir bolsa, também lá tem o cursinho 
pra negros, você pode tentar”. E, aí, eu tentei o cursinho, não consegui, mas 
fui com a cara e a coragem, prestei vestibular pra Letras e entrei. E, aí, logo 
no primeiro semestre, eu ganhei a bolsa de estudo. Então, a minha segunda 
formação, que eu considero em Educação, é essa de Letras, Licenciatura 
Português/Inglês. E, depois que eu terminei Letras, passou dois anos e eu 
comecei a fazer Pedagogia também, que eu sentia falta um pouco da teoria. 
Embora a prática de sala de aula eu aprendi no Magistério, mas, mesmo 
fazendo Magistério, eu não me sentia apta para encarar os pequenos, dar 
aula pra criança. Eu não quis alfabetizar. Então, meu público sempre foi 
adolescentes, jovens e adultos.

Depois que eu fiz Pedagogia, em três anos, eu resolvi fazer Artes Visuais, 
porque eu sempre pensei assim, a Arte, pra mim, ela me dá um apoio. Eu 
me sinto confortável trabalhando com arte e alfabetizando, ou trabalhando 
a arte dando aula de Inglês, a arte pra mim é um suporte interessante. 
Então, eu fui fazer Artes Visuais. Tenho licenciatura também, não dou aula 
de Arte, nunca dei. Eu trago a arte ligada à cultura popular, para abrir um 
pouco mais a mente pra eu trabalhar na minha prática. Então, foi minha 
terceira graduação.

Depois que eu fiz Artes Visuais, eu resolvi prestar o concurso para 
entrar na Prefeitura de São Paulo, e, aí, eu entrei em 2010, nós estamos 
em 2020, vai fazer dez anos. E, aí, eu tive uma formação dentro da rede de 
ensino municipal de São Paulo sobre questões étnico-raciais, que me cha-
mou muito a atenção porque eu trabalhava como professora orientadora 
de Sala de Leitura e, trabalhando como professor de Sala de Leitura, eu tive 
contato com muitos livros que eu não tinha tido antes, e, aí, eu consegui 
participar dessa formação na Diretoria de Ensino, e eu já tinha um projeto 
que eu fazia com as crianças na alfabetização, sobre questões étnico-ra-
ciais. E esse projeto eu ampliei depois, quando eu fui pra Sala de Leitura. Eu 
trabalhei o ano inteiro com as crianças alfabetizando através da leitura. O 

Kiriku e a Feiticeira, a gente assistiu ao vídeo, e depois de assistir ao filme 
nós resolvemos trabalhar com a leitura e escrita, então, eu levava pros 
estudantes fragmentos da história e ali eles iam reescrevendo e a gente foi 
montando um caderninho. Cada um, no final do ano, pra resumir, levou 
pra casa um livrinho do Kiriku e a Feiticeira. Foi um projeto de ano inteiro, 
só que eu fiz isso muito sozinha, porque os outros professores não comun-
gavam comigo. E foi bem interessante que, depois que os coordenadores da 
escola viram meu projeto, eles falaram: “Nossa, Silvania, você precisa levar 
esse projeto pra escola inteira! Então, acho que você tem que ir pra Sala 
de Leitura”. E, aí, eu acabei caindo na Sala de Leitura e ampliei o projeto 
em que eu trabalhava sobre diversidade, com os bonecos – eu tenho um 
kit da diversidade, representando diferentes continentes e povos –, e, aí, eu 
trabalhei com isso. O pessoal da Diretoria de Ensino, vendo meu projeto, me 
convidou pra dar formação na DRE Pirituba-Jaraguá, aí, eu fui pra diretoria 
dar formação para os professores de Sala de Leitura...

No Ensaio sobre o Projeto Político-Pedagógico do Núcleo de Educação Étnico-Racial 
da SME/SP, as professoras e o professor que colaboraram, também compartilharam 
os projetos que envolviam tanto a compra de materiais pedagógicos relacionados à 
educação para as relações étnico-raciais, quanto os programas de formação ofereci-
dos, enquanto política pública na rede municipal de educação. A multiplicação des-
centralizada das formações realizadas pelos próprios educadores da rede, por meio 
das Diretorias Regionais de Educação (DREs), e a formação em horário de trabalho se 
constituíram como uma ação positiva comentada pela professora Ana Lúcia e agora 
pela professora Silvania. 

Em tempos de ataques diretos aos trabalhadores e às instituições públicas bra-
sileiras, que inclui a invisibilização, a privatização e o aparelhamento por militares do 
Ministério da Educação e outros Ministérios, é de extrema importância relembrarmos 
o que já foi feito como política pública no campo da Educação e da Cultura. Não somos 
um país e um povo sem memória e acredito que uma das funções das pesquisas aca-
dêmicas é também a de salvaguardar a nossa história, enquanto registro público e 
democrático. Exu, que é movimento-além-tempo, nos ensina por um oriki (narrativa 
mítica iorubá) que podemos reinventar o passado a qualquer momento: “Exu matou 
um pássaro ontem, com a pedra que jogou hoje”.
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E, aí, eu trabalhei quase dois anos na formação dos professores que 
eram meus colegas antes. Acompanhei a formação que a SME encaminha-
va, que vinham os antropólogos, os geógrafos, os historiadores, falavam 
sobre a questão da cultura indígena e a história dos povos indígenas no 
Brasil, e, também, na América Latina, e a questão da negritude. Então, foi 
uma formação durante o horário de trabalho dos professores, e isso me 
deu um apoio muito grande pra eu pensar no meu mestrado. Eu parei nas 
graduações por não ter condições de pagar, mas eu pensei: “Quem sabe eu 
vou na PUC...” E, aí, eu acabei entrando no Formep64, que é um mestrado 
profissional, e eu tinha que fazer uma pesquisa sobre a minha prática, a 
minha própria formação, né? E, aí, eu resolvi fazer a minha pesquisa de 
mestrado sobre a literatura afro-brasileira e indígena na Sala de Leitura, 
porque isso já estava me acompanhando desde o momento em que eu 
comecei a alfabetizar.

Então, a minha formação parou no mestrado65, mas, nisso, eu busquei 
a formação sobre a questão da cultura popular. Eu queria conhecer um 
pouco mais sobre a cultura brasileira, então, eu fui pro Brincante e, de re-
pente, eu acabei descobrindo a Pedagogia Griô que, pra mim, me assentou 
no que eu queria, eu pensei: “Agora, eu vou tratar um pouco da minha 
história de vida também”. A Pedagogia Griô pra mim foi uma abertura de 
janelas, portas, para um outro mundo.

Silvania segue enfatizando as proposições do NEER/SMESP, de 2013 a 2016, na 
rede e em rede, por envolver todos os profissionais da escola. 

64 Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –PUCSP

65 Ainda no ano de 2020, Silvania ingressou no Doutorado do Programa de Pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras 
Legitimidades do Diversitas, FFLCH-USP. Viva!

Isso mesmo, era uma parceria entre o NEER e o Núcleo de Sala de 
Leitura de SME/SP. Então, era a parceria deles que fazia essa formação, não 
só para os professores de Sala de Leitura, mas também pra toda a rede, 
então, os diretores também tiveram formação pra educação étnico-racial, 
embora muitos diretores fossem contra. Eu tinha que acompanhar esses di-
retores nas formações, porque eu estava na Diretoria de Ensino e eu estava 

sendo aquela ponte – eu mais alguns colegas, nós éramos uma equipe –, eu 
era uma das pontes entre SME e Diretoria de Ensino, certo?

O NEER deu a formação desde 2013, quando começaram os encontros. 
E, aí, veio pra a Sala de Leitura o Projeto Leituraço, como política pública, 
pra colocar na Sala de Leitura de todas as escolas da rede livros escritos por 
indígenas, como autores, escritores, e, também, da literatura afro-brasilei-
ra e da literatura africana. Então, as Salas de Leitura tiveram contato com 
autores diferentes dos clássicos, que os estudantes estavam acostumados a 
ter. Assim como os professores de Sala de Leitura, que estavam acostuma-
dos e acharam até estranho a formação não falar nada sobre os clássicos, 
durante quatro anos falando só sobre literatura indígena, afro-brasileira 
e latino-americana, foi um susto pra eles, até questionavam isso. Mas foi 
interessante que foi um recorte mesmo, uma opção da formação de pro-
fessores pra que eles realmente, durante a leitura, ou do seu projeto de 
literatura na escola, não reforçassem os estereótipos. Então, tinha todo o 
cuidado na formação, na escolha do melhor livro, qual autor realmente 
está trazendo conceitos interessantes para serem estudados. Então, o NEER 
fez uma parceria incrível e foi um dos projetos mais lindos que eu vi dentro 
da rede. 

E, durante as formações que os professores tiveram, foram autores 
muito bons que os formadores levaram. A pesquisa deles estava bem funda-
mentada. Então, o NEER teve todo esse cuidado. O Rafael com a equipe dele, 
foram excelentes! Eles foram bem criteriosos na escolha dos formadores e 
isso deu um resultado espetacular. Então, foi um momento que realmente 
a gente esteve no auge das formações de qualidade na rede municipal de 
ensino de São Paulo.

E, hoje, eu não vejo o NEER... Logo que acabou a gestão Haddad (PT) 
– acho legítimo falar disso –, destruíram o Núcleo. O NEER foi destruído 
ali, deixaram apenas uma pessoa pra olhar pra rede inteira, pra fazer as 
formações. Só que formação do nível que era de 2013 a 2016 não aconteceu 
mais. E isso eu tenho acompanhado, porque minha pesquisa de mestrado 
foi sobre isso. E as professoras que eu pesquisei na época, algumas ainda 
estão na Sala de Leitura fazendo um trabalho bem interessante e falam pra 
mim: “As nossas formações tinham um sabor diferente de agora”. Era uma 
formação bem consistente, ligada à questão da História, da Geografia, da 
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Arte, não ficava naquela abordagem folclórica ou sem aprofundamento, 
como a gente vê em algumas formações que a Diretoria de Ensino faz agora.

E, apesar do desmonte ideológico e físico do NEER, como já abordamos anterior-
mente, Silvania ressalta que essas formações articuladas pelo NEER tiveram impacto 
na rede, principalmente o Leituraço, pois, até hoje, as literaturas indígena e afro-bra-
sileira permanecem nos projetos de Sala de Leitura, não somente pelo acervo que foi 
adquirido, mas pelos desdobramentos pedagógicos.

E as escolas passaram a criar projetos de valorização da beleza negra, 
que eu achei bacana também, além de fazerem mais visitas às aldeias, 
conheceram mais sobre os Guaranis do Jaraguá, que está ali perto, que 
está dentro da DRE Pirituba/Jaraguá. Muitas escolas começaram a pensar 
também em visitar quilombos, fazer estudo do meio, então, foram projetos 
que foram surgindo a partir das formações do NEER.

Bom, pra mim, participar de todas essas formações, de todo esse pro-
cesso, na minha vida foi bem interessante, porque eu, como mulher negra, 
a minha história de vida está muito ligada à questão da cultura indígena e 
afro, porque faz parte da minha ancestralidade. Então, todos os assuntos 
que envolvem a questão da negritude e indígena eu abraço, porque é como 
se eu trouxesse a minha tataravó, os meus tataravôs em si, para o presen-
te. Eles, que foram silenciados, minha mãe fala que a minha tataravó foi 
laçada, foi raptada, foi tratada de uma maneira como se fosse um animal e 
tiraram dela a vida. E, a minha história, se eu não a reverenciar, é como se 
eu não me sentisse pessoa mesmo, entendeu? Uma pessoa que valoriza sua 
história e busca sua formação dentro disso. Então, todas as pesquisas que 
eu faço hoje, as contações de história que eu faço, quando as escolas me 
chamam, eu falo que essa história está falando da minha história também. 
Esse reconhecimento não é fácil pra muitos professores. Tem muitos pro-
fessores que são negros e não se assumem negros ainda, mesmo passando 
por toda a formação dentro das escolas, como aconteceu, tem muita gente 
que ainda não se aceita.

Mas, o processo bonito que aconteceu, durante as entrevistas que eu 
fiz com as meninas, é que muitas garotas se assumiram. As escolas faziam 
desfiles da beleza negra. Isso foi muito interessante, sendo o produto, o 

resultado do Leituraço, então, a literatura foi um ponto de transformação. 
Esse foi o ponto central da minha pesquisa: se a formação que os profes-
sores tiveram valeu a pena ou não. E interessante que, na época, eu usei 
Paulo Freire. E, quando o pessoal me chama pra falar sobre a pesquisa, 
eu falo: “Bom, eu que venho de uma família muito pobre de Minas Gerais, 
dez meninas negras com dois irmãos, minha mãe e meu pai que não tive-
ram chance de ir pra escola, a única coisa que eles falavam pra gente era: 
“Estudem, porque só o estudo vai poder dar a vocês um futuro melhor do 
que este presente agora.” Então, quando uma menina negra e um menino 
negro assumem isso como meta, como eu assumi e minhas irmãs também, 
isso me fortalece.

Hoje, a gente, mesmo saindo de um lugar bem pobre, nós estudamos. 
Nós passamos por empregos domésticos pra sobreviver e a gente supe-
rou isso. Então, é sem vergonha de dizer que eu tive que limpar tapete de 
alguém, que eu tive que limpar a privada da casa de alguém, mas eu me 
olhava no espelho e dizia: “Eu sou negra, mas eu sou muito mais que isso, 
eu vou em frente, eu vou conseguir sair daqui”. E foi isso que a gente fez.

Como nos ensinou Paulo Freire, a educação pode ser um lugar para o alargamen-
to da consciência crítica, em que há espaço para o diálogo e o envolvimento ou pode 
ser o lugar onde se assimila os valores e as atitudes do opressor. A nossa escolha é 
educar para a dominação ou educar para a libertação? Faremos da educação uma 
ferramenta de colonização ou de descolonização?

A escritora e ativista negra bell hooks diz que a “Educação é uma questão política 
para pessoas exploradas e oprimidas” (2019a, p. 207). O contexto dessa afirmação é a 
história da escravidão e da educação nos Estados Unidos, porém, pode ser usada em 
qualquer contexto geográfico e histórico, se considerarmos que a educação sempre 
foi a ferramenta utilizada em contextos de dominação, como os processos de colo-
nização, para legitimar uma cultura, uma história, uma religião, uma única forma de 
pensar e ser. Por outro lado, a história escrita e falada nos ensinou que a educação 
também é um meio de resistência e descolonização, quando praticada de forma crítica 
e em diálogo com as diversas realidades.
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A educação representou um meio de resistência radical, mas também levou a uma 

divisão de casta/classe entre o educador e o não educado, pois significou que a pessoa 

negra letrada podia adotar mais facilmente os valores e as atividades do opressor. A 

educação podia ajudar a assimilação. Se não dava para se tornar o opressor branco, 

podia-se, pelo menos, falar e pensar como ele ou ela, e em alguns casos as pessoas 

negras estudadas assumiam o papel de mediadores – explicando sobre as pessoas 

negras não escolarizadas para as pessoas brancas. (IDEM, 2019a, p. 207).

Eu leio esse último trecho de hooks como um aviso para nós, pesquisadoras/es 
e professoras/es que estamos nas instituições de ensino, seja de educação básica ou 
superior. Digo isso pois, nos últimos anos, em decorrência do avanço das discussões 
sobre as questões de raça, classe e gênero, vimos com alegria a inclusão dessas pautas 
nos currículos, inclusive embaladas por teóricas/os antes subalternizados pelos epis-
temicídios e etnocídios. Porém, ainda persiste inconteste a cultura letrada, legitimada 
pelas instituições,  pipocando nas salas de aula, agora com títulos decoloniais, negros 
e indígenas. O que percebo é que, apesar de algumas pautas sociais já fazerem parte 
dos Planos de Ensino e Projetos Político Pedagógico de alguns cursos, ainda há uma 
predileção por uma cultura educacional chancelada pelas elites intelectuais.

O que quero dizer com tudo isso é que não basta trocar os referentes teóricos e 
os temas dos Planos de Ensino, já que essas questões são pautas sociais que vêm prin-
cipalmente como exigência de mudança por meio da luta e emancipação dos povos. É 
preciso, como a Silvania defendeu em seu depoimento, colaborar com os processos de 
emancipação social, buscar formas de alterar as estruturas de poder e compreender 
que não há possibilidade de lidar com as histórias e culturas dos povos afro-brasileiros 
e indígenas sem assumir as suas presenças, as suas gramáticas e suas pautas de luta. 
Freire nos ensinou que a experiência do povo deve ser a base da sua própria formação:

A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos 

feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação 

democrática uma prática de real importância. A aprendizagem da assunção do sujeito 

é incompatível com o treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se 

pensam donos da verdade e do saber articulado. (1996, p. 42 - grifos do autor).

Há os grupos – hegemonicamente da raça branca e masculinos – que sempre 
tiveram o seu lugar garantido nas prateleiras das bibliotecas, nos espaços expositivos 
e espaços de poder e, portanto, os seus referentes políticos, éticos e estéticos sempre 
foram a base do pensamento e da ação para todos os outros grupos, a sua gramática 
sempre foi a base de entendimento do mundo, mas, e as demais gramáticas? Será que 

Muitos de nós descobriram que alcançar o sucesso na própria educação que haviam 

nos encorajado a buscar seria mais fácil se nos separássemos da experiência do povo 

negro, da experiência desprivilegiada da classe baixa negra, que era a nossa realidade 

de base. (2019a, p. 208).

De todas as formações que eu tive, todas elas, eu aproveitei em sala 
de aula. Então, a minha prática como professora sempre se diferenciou 
dos outros colegas e se diferencia ainda. Eu estou no CIEJA e o meu jeito de 
trabalhar é bem diferente dos colegas... O pessoal fala: “Mas como é que 
você consegue dar aula cirandando? Como é que você consegue dar aula 
fazendo uma cantiga de roda? Eles estão aprendendo alguma coisa?” E, aí, 
eu brinco com os meus estudantes: “E, aí, gente, estão conseguindo?” E de 
repente está todo mundo aprendendo sem ficar enfileirado um atrás do 
outro, entendeu? E isso foi graças às formações que eu tive e levei a sério. 
As práticas, as vivências da Pedagogia Griô que eu levo pra sala de aula. 
E agradeço à Lilian Pacheco e ao Márcio Caires por terem me acolhido, e, 
ainda hoje, a gente dialoga bastante.

as estruturas simbólicas que analisam as literaturas eurocentradas são as mesmas 
que fazem compreender as africanas ou as latino-americanas? Será que os referentes 
estéticos que analisam as artes visuais gregas fazem jus à constituição estética das 
artes indígenas brasileiras?

Silvania nos alerta para a importância dos processos educativos que respeitam 
e valorizam a realidade das pessoas, que assumem a si e o outro, considerando os 
marcadores de classe, raça e gênero, e bell hooks fala a partir da sua experiência:
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NARRATIVA 49 - Vivência escolar. Aula 
vivencial da Pedagogia Griô com as crian-
ças de uma EMEF da DRE Pirituba, em 
2017 (à esquerda). Aula de contação de 
histórias em uma escola da Rede Estadual 
de Ensino de SP (à direita). Fotos: Acervo 
pessoal de Silvania Francisca de Jesus.

Durante as formações, o que eu consegui fazer com as professoras foi 
a gente criar sarau sobre a questão da literatura afro-brasileira e indígena, 
além do Leituraço, com a proposta de estar com esse sarau também na 
escola. Então, algumas escolas conseguiram continuar fazendo sarau. E a 
questão do Leituraço que ficou, que é pela SME mesmo. E, uma outra coisa 
que a gente conseguiu, como prática também, é levar os professores em 
diferentes espaços que refletem um pouco sobre a questão da literatura 

indígena, literatura latino-americana. Como fazer formação dentro do 
Memorial da América Latina, por exemplo, que foi uma prática bem inte-
ressante para aprofundar os autores latino-americanos. E a questão do 
projeto, de ter nas escolas – que é uma coisa que eu fazia quando estava na 
Sala de Leitura –, era o “cantinho das histórias”, todas as histórias, o canto 
da diversidade. Isso eu fazia e levei como prática para as professoras, e 
algumas continuaram. E o pensar em fazer a sua aula sempre nas rodas, 
olhando um para o outro, né? Isso foi uma prática que a gente conseguiu 
levar, e é uma prática que eu faço também. 

Eu realizava uma formação por mês. No mês que eu iniciava a forma-
ção, e é claro, eu trouxe a arte da contação de histórias. E eu trouxe a arte 
da dança para o grupo. Eu trouxe a arte da musicalização, a gente usava 
muitas músicas para tocar no assunto daquele encontro. Então, pra mim, a 
arte, ela estava ali permeando tudo. A arte literária em si. Então, a arte, pra 
mim, vai alinhavando, ela vai criando liga, então, não dá pra fazer... Dar 
uma aula sem a arte, pra mim, é uma aula seca, falta alguma coisa... Você 
precisa ter um contato... A arte corporal, por exemplo, a questão da cultura 
do corpo, ela é muito especial nas aulas, nas nossas práticas, nas nossas 
vivências. Porque o corpo... Não dá pra eu usar só a mente, não consigo. 
Tem pessoas que conseguem isso muito bem, mas eu não consigo trabalhar 
só a mente e não usar o corpo junto, o corpo tem que estar, o movimento 
tem que estar junto. Nas minhas aulas, eu sempre começo fazendo uma 
atividade corporal, porque a partir dali os meus estudantes vão trabalhar 
um assunto que está ligado com o que nós fizemos com o corpo, e ele não 
vai esquecer. 

A Arte Visual foi muito usada durante as formações, foi bem interes-
sante também. Até para conhecer melhor a questão da cultura. Quando a 
gente foi no Museu Afro, por exemplo, e as professoras que não conheciam 
ficaram assim: “Nossa, estamos bebendo a arte africana aqui, que a gente 
sequer tinha contato...”

Então, é por aí, eu não consigo ver a arte fora de uma prática, seja 
qual for a linguagem artística.
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A concepção cosmológica – porque compreende a complexidade de tudo e todas/
os de forma correlacionada – da vivência e da produção do conhecimento que a Silvania 
compartilha está assentada nos valores civilizatórios dos povos que não fazem a se-
paração dos seres por partes, até porque é um entendimento de mundo equivocado, 
reducionista, porém praticado desde a colonização nas instituições de educação no 
Brasil. Por exemplo, quando na escola se convenciona que práticas corporais devem 
ser feitas somente nas aulas de Arte e Educação Física e que nas aulas de Matemática, 
Língua Portuguesa e outras é onde se pensa e se aprende coisas sérias, estamos 
negando a condição de qualquer ser humano que pensa, respira, conta, canta, fala, 
corre, dança, tudo ao mesmo tempo, com o mesmo corpo. Por isso, aprender com 
as experiências que a Silvania compartilhou generosamente conosco é fundamental 
para, simplesmente, não negarmos a condição humana de qualquer pessoa.

Sil, agradeço profundamente esses aprendizados que alimentam uma concepção 
coletiva, contra colonial e esperançosa sobre a educação, pois, como diz hooks (2017, 
p. 86), “A teoria não é intrinsecamente curativa, libertadora e revolucionária. Só cum-
pre essa função quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse 
fim”. Que o conhecimento continue rodando por aí!

Ciranda de roda
De samba de roda da vida

Que girou, que gira
Na roda da saia rendada

Da moça que dança a ciranda
Ciranda da vida

Que gira e faz girar a roda
Da vida que gira...66

66 Trecho da música Roda Ciranda (1984), de autoria do sambista Martinho da Vila e interpretado por Alcione e Maria Betânia.
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Cultura visual, relações 
étnico-raciais e o estado de 
recepção e participação na 
educação (antirracista) 
das artes

Ensaio 9

NARRATIVA 50 - Mariana Zanetic. Print da tela da entrevista 
online realizada com a Mariana, no dia 05/08/2020.

Sorrindo e protegida visualmente pelas Yabás, termo 
utilizado para se referir às orixás femininas e do Iorubá, que 
significa “mãe” ou “aquela que alimenta seus filhos”, ela 
começa reverenciado a força das mulheres pelas imagens de 
Iemanjá, Iansã, Oxum e Ossain – esta última de verde e rosa e 
representada por um arquétipo feminino, fato raro. Segundo 
ela, esse “quase jogo de tarot”, é um presente muito especial 
do seu pai, que trouxe da Bahia e a presenteou quando tinha 
uns 6 ou 7 anos. Desde lá, essas imagens a acompanham, 
inclusive em algumas proposições nas suas aulas de Arte.

Mariana é arte-educadora, formada em Educação 
Artística, com Habilitação em Artes Plásticas, como eu, e é 
professora de Arte da Rede Municipal de Educação de São 
Paulo, desde o ano de 2012.

Diálogo com Mariana Zanetic
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Eu sempre gostei de desenho e sempre pensei, em várias épocas da 
minha vida que, de alguma forma, eu ia mexer com essa área de Artes 
Visuais. Acabei fazendo mesmo faculdade nessa área, trabalhei um pouco, 
tanto com as Artes Visuais como com artesanato e ilustração. Eu fui e voltei 
pra sala de aula e, também, trabalhei como arte-educadora em museus.

Vivi uma experiência de ser mediadora na formação de uma metodo-
logia, no período da gestão Haddad (PT), na Diretoria Regional de Ensino. 
Foi uma mediação de professores pra gente discutir o currículo e ajudar a 
desenvolver, na área de Arte, os Direitos de Aprendizagem.

Essas foram as minhas experiências, mais ou menos, né? O básico... 
Agora, eu tô começando a participar de um grupo de danças maranhenses, 
que é o Cupuaçu, e pra mim isso daí enriquece o sentido... Eu não penso 
em... metodologia somente, mas em pluralidades no mundo de arte: “Ah! 
Eu tô aprendendo dança maranhense, então, eu tenho uma modalidade 
de um tipo de dança, uma situação de ensino de arte”. Não é assim... eu 
penso mais naquela coisa do mergulho, nesse estado de participação, de 
recepção, nessa forma de aprendizagem de arte. Do como ser aprendiz e 
educador no ensino de arte popular de matriz africana. A importância se dá 
mais por aí do que a técnica em si. Mas claro que técnica a gente aprende 
junto e é claro que ela é necessária também em tudo que a gente vá fazer.

Na faculdade, eu fui fazer, meio por acaso, capoeira. Eu fiz capoeira 
a graduação inteira. Uma amiga minha que fazia dança me chamou logo 
que a gente entrou na faculdade, nos primeiros meses: “Ah! Tá rolando uma 
capoeira, vamos comigo, não quero ir sozinha”, insistiu, eu fui, só que, no 
fim, eu que fiquei. Então, eu tive uma graduação em capoeira (risos).

E, daí, por conta de eu fazer capoeira, a gente tinha uma disciplina que, 
na época, o próprio professor falou que tinha um nome ruim já, um nome 
obsoleto... que chamava Folclore. Ele falou assim: “Vocês vão estudar algu-
ma coisa que vocês queiram saber sobre arte brasileira, cultura popular, 
o que vocês quiserem e que vocês achem que tem a ver com o tema”. Nem 
sei se o que tem a ver com o tema, se hoje em dia iria soar até pejorativo, 
mas, o que eu pensei em arte e cultura popular, eu pensei na influência 
afro na nossa cultura e, daí, eu fui estudar um pouquinho dos negros nas 
artes visuais brasileiras. Ninguém sabia mais o que me aconselhar, qual 
material pesquisar, daí, me aconselharam, eu buscando em departamentos 

diferentes, um grupo de estudos de afrodescendentes na UNICAMP. Tanto 
é que eu fui a uma reunião e só tinha negros, só eu lá de branca... E, até o 
final da aula, todo mundo me olhando. Daí, no final, eu falei: “Então, eu sou 
estudante de Artes e tô aqui porque tô querendo estudar esse tema”. Daí, eles 
me recomendaram um livro que é A mão afro-brasileira, você deve conhecer.

O relato da Mariana nos convida a refletir sobre a importância de se viver múltiplas 
experiências culturais e estar disponível para reelaborá-las de forma crítica e dialógica, 
enquanto processo formativo do ser-educador/a. Ao compartilhar a sua experiência 
artística em um Grupo de Danças Tradicionais, como o Cupuaçu, ou os anos de capoei-
ra na graduação, ela nos provoca a pensar sobre situações de aprendizagem que não 
se fixam em metodologias, mas em “estados de participação e recepção”, em como 
ser aprendiz e educador/a no mesmo contexto. É, também, uma postura pedagógica 
firmada na palavra pelo mestre Paulo Freire, quando diz que “Quem ensina aprende 
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”, pois “foi aprendendo que, historica-
mente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar.” (1996, p. 23).

Tratar de outras epistemologias na educação das artes, principalmente pelas 
confluências afro-brasileiras e indígenas, é estar de corpo inteiro no processo, é se per-
mitir afetar, em todos os sentidos, é conceber a pluralidade cultural como abordagem 
metodológica em qualquer relação pedagógica, desde que horizontal. A complexidade 
planetária – das pessoas, dos animais, das florestas, das pedras, da água – exige plura-
lidade epistêmica. Nesse sentido, não há como separar a imaginação do pensamento 
lógico ou o espírito da matéria, o micro do macro, a subjetividade da materialidade, o 
individual do coletivo.

Nessa toada, vamos ao encontro da Pedagoginga, uma proposição pedagógica 
complexa e pensada na relação com as pessoas envolvidas, do mestre Allan da Rosa, 
que propõe, nesse diálogo de saberes, um jogo de transmissão e experimentação no 
qual não há vencedores ou vencidos, mas que se estrutura no respeito às identidades 
e pelo exercício da autonomia. Em suas palavras,

A miragem vibrante da Pedagoginga é firmar no fortalecimento de um movimento 

social educativo que conjugue o que é simbólico e o que é pra encher a barriga, o que 

é estético e político em uma proposta de formação e de autonomia, que se encoraje a 

pensar vigas e detalhes de nossas memórias, tradições, desejos. (2019, p. 25).
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Ao reconhecermos os desafios que embalam o trabalho na educação das artes, 
reconhecemos também proposições que aquecem o coração e apontam outros cami-
nhares que desmontam o projeto colonial engendrado pelo capital. Enquanto aborda-
gens que inspiram e encantam, a Pedagoginga, do mestre Allan da Rosa, a Pedagogia 
das Encruzilhadas, do mestre Luiz Rufino, e a Pedagogia Griô, da mestra Lilian Pacheco 
e do mestre Márcio Caires, são caminhos do e para o Sul, tentativas pedagógicas que 
inspiram e chacoalham as nossas in-certezas. Destaco essas três, pois, além de terem 
sido citadas pelas pessoas que compartilharam seus saberes conosco, são educadores 
que vivem no nosso tempo, fincam as suas raízes no solo fértil da Educação Popular 
e são guiados por um projeto ético e estético de combate às violências históricas e 
cotidianas.

Combate também encarado com coragem e responsabilidade pela Mariana nas 
aulas de Arte e nas ruas, por sua atuação política junto ao sindicato dos professores 
municipais de SP. Ela conta que passou a se preocupar de forma mais sistematizada 
com as/os estudantes negras/os e os seus enfrentamentos na escola, quando assumiu 
o cargo de professora na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Nesse momento, 
passou a estudar outras gramáticas estéticas para praticar as relações étnico-raciais 
nas aulas de Arte. 

Daí, fiquei pensando um pouco nisso, fui ver a questão do Adinkra e, 
por acaso, eu descobri esses símbolos que são quase um dicionário de pa-
lavras, de signos. Então, eu fui estudar um pouco, pra falar também sobre 
sinais, símbolos, e a gente falar um pouco desse lado simbólico e, também, 
de um lado estético, que foge um pouco dessa estética eurocêntrica.

E, depois, veio essa questão dos tons de pele... A primeira vez que eu 
trabalhei com os tons de pele, eu não tinha o giz de cera. A gente pensou 
na questão dos tons de pele trabalhando com guache e criando novos tons 
de pele, criando os tons de pele através de mistura de cor, de tons do bege 
ao marrom, do marrom ao bege, sei lá, um degradê... Mas foi uma coisa 
bem assim, pra eles trabalharem o autorretrato, pra gente simplesmente 
desmistificar que existe um único tom de pele. Não tão racionalizado, mas 
essa era a ideia. A UNIAFRO criou, junto com uma empresa, uma coleção 
de giz de cera com diversas cores que representassem a diversidade racial. 
As  pessoas estavam discutindo essa questão de trabalhar a valorização do 
corpo das pessoas brasileiras nas suas inúmeras facetas, do negro e dessa 
mistura, criticando o embranquecimento.

E a gente trabalhou também o vídeo Lápis de cor, junto com uma 
professora do 4º ano, ela é negra e trabalha a questão da negritude, da 
matriz, e eu também me interessava pelo tema, eu era professora de Arte 
da turma dela e a gente começou a trabalhar juntas e nos colocamos como 
modelos pra sermos desenhadas, até pros alunos primeiro olharem pra 
gente e a gente abrir essa discussão do que que a gente tem de parecido, 
de diferente... Qualquer coisa, né? Desde “As duas são professoras”, até 
personalidade, até ir na questão da característica, do corpo, da raça. E, pra 
depois, eles também, em dupla, fazerem isso: um desenhar o outro e depois 
se desenhar. E, daí, com os gizes eles foram procurando os tons. Claro que 
eles poderiam pedir orientação da gente, mas pra eles irem buscando os 
tons. E era legal que a gente, às vezes, descobria que algumas pessoas 
tinham que misturar dois tons pra encontrar um tom mais parecido  ... O 
giz não dá nem conta... E ver retrato e autorretrato de artistas de diferentes 
culturas, pessoas também com diferenças étnicas, né? Pra gente ver isso na 
arte, porque a arte também olha pra essas várias questões. Então, era uma 
conversa nesse sentido, de valorizar e de se olhar quem é e superar alguns 
estigmas, ou o medo do estigma ou até também aquela coisa de você apa-
gar a sua origem, né? O que a sociedade faz, ou mesmo a família faz, no 
sentido, às vezes, de proteger de dor. Às vezes, é pra proteger mesmo.

Acho que esse foi um dos trabalhos que a gente mais entrou mesmo 
na temática. Daí, pedi pros alunos escreverem também o que eles achavam 
do vídeo Lápis de cor, pra gente discutir o tema abordado, não só ter a ex-
periência, não só ver trabalhos artísticos, mas, também, ver a abordagem 
do tema de alguma forma. 

Na escola, principalmente na aula de Arte, essa questão do “lápis cor de pele”, há 
alguns anos, vem despertando reflexões e debates sobre as formas de representação 
do corpo humano a partir dos processos de identificação na sociedade brasileira es-
truturalmente racista, que apostou no embranquecimento da população, sustentado 
pela farsa da tese da democracia racial. Toda imagem carrega em si valores culturais 
que produzem e refletem concepções sociais, individuais e coletivas. 

Convidar as crianças a experimentarem outras formas de representação, utili-
zando outras cores na pintura de suas peles, além do comum “lápis rosa-salmão”, 
estimula a percepção das diferenças de si e das/os outras/os no caminho da proble-
matização de estereótipos visuais e, como consequência, das relações de respeito. 
Como o exemplo que a professora compartilhou, trazer junto outras situações de 
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aprendizagem que envolvam encontros, observação, contação, interpretação, refle-
xão, debate, experimentação e compartilhamentos, como estratégias educativas que 
contemplam uma práxis antirracista, fortalecem as propostas pedagógicas em uma 
perspectiva intercultural e crítica. 

O trabalho artístico, como a Mariana articulou, em parceria com outra professora 
e as/os estudantes, é concebido pela Cultura Visual – em sua trama teórico-metodoló-
gica transdisciplinar aterrada nos Estudos Culturais – como uma prática que 

(...) a ênfase não tanto na leitura das imagens como nas posições subjetivas que produzem 

as imagens (seus efeitos nos sujeitos visualizadores). Isso significa considerar que as 

imagens e outras representações visuais portadoras e mediadoras de significados e 

posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós 

mesmos como sujeitos. Em suma, fixam a realidade de como olhar e nos efeitos que 

têm em cada um ao ser visto por essas imagens. (HERNÁNDEZ, 2011, p. 32).

Ou seja, nessa perspectiva da cultura visual, situada pelas práticas culturais, é 
proposta uma mudança do foco do olhar e do lugar de quem vê. Penso que é uma 
perspectiva educativa desestabilizadora, já que a tradição do olhar ocidental, que 
fundamenta as nossas práticas no ensino das artes visuais, comumente está voltada 
para o próprio objeto artístico ou ao sujeito criador. A forma como nos vemos está di-
retamente ligada à forma como vemos outras imagens e, consequentemente, como as 
produzimos. Por isso, esse trabalho desenvolvido pela Mariana na escola é fundamen-
tal, se pensarmos que há séculos reproduzimos uma História da Arte eurocentrada, 
carregada de estereótipos visuais selecionados para garantir a manutenção do poder 
daqueles que elegeram a si mesmos como formas universais e superiores.

O que acontece em nossas aulas quando assumimos as histórias e as imagens 
invisibilizadas pelo racismo?

Esse foi talvez um dos trabalhos... Eu acho que foi mais profundo... 
Talvez não, porque, daí, depois veio essa questão de trabalhar a questão dos 
direitos humanos com a Marielle Franco. Eu fiz essa relação da discussão 
sobre o assassinato da Marielle, uma forma disso ser divulgado estetica-
mente, com a questão do Quem matou Herzog?, que é uma obra do Cildo 
Meireles. E, daí, eu comecei a trabalhar entendendo que eu tô trabalhando 
o tema racial e o tema de direitos humanos dentro do currículo de Arte. Aí, 
sim, uma arte que está problematizando relações sociais de poderes. Daí, 
surge a questão do fascismo, do racismo, do antirracismo. 

NARRATIVA 51 - Estêncil. Fotos dos stencils produzidos pelos estudantes. Foto: Mariana Zanetic.
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Talvez, não falando diretamente, mas entrando nessas questões do 
lado emocional mesmo, das feridas também. Porque eu trabalhei com 
a Rosana Paulino – Parede de Memória e, também, aqueles rostos dela, 
costurados... Toda essa questão da violência contra a mulher negra e do 
espaço de participação social dessas pessoas.

NARRATIVA 52 - Obra Rosana 
Paulino. Rosana Paulino. Parede 
de Memória, 1994/2015. Tecido, 
microfibra, xerox, linha de algodão e 
aquarela. 8,0 x 8,0 x 3,0 cm cada ele-
mento. Disponível em: <https://www.
rosanapaulino.com.br/>. Acesso em: 
19 set. 2021.

NARRATIVA 53 - Obra Rosana Paulino. Rosana 
Paulino. Bastidores, 1997. Imagem transferida sobre 
tecido, bastidor e linha de costura. Disponível em: 
<https://www.rosanapaulino.com.br/>. Acesso em: 
19 set. 2021.

Uma educação das artes visuais que se pretenda decolonial, contra colonial ou 
anticolonial só é possível aliada ao antirracismo, assumindo as histórias e imagens in-
visibilizadas pelo racismo. E não se trata de contemplar somente os diálogos formais, 
conceituais, biográficos e dos contextos históricos inerentes às produções artísticas, 
mas provocar reflexões que tensionam as relações sociais e de poder entre os envol-
vidos na situação educativa e, indo mais além, criando estratégias de ação política 
– ética e estética – dentro e fora da sala de aula. O discurso de que é na sua aula 
que o professor resolve os desafios educativos, de certa forma me parece alienado ou 
mal-intencionado, se consideramos o projeto de sucateamento da educação pública 
brasileira descrito nos documentos que organizam a Educação Básica, como a BNCC, 
que vai desde a privatização, passa pelo autoritarismo e tecnicismo, até os ataques 
diretos aos trabalhadores da educação, mirados com extinção de direitos, salários 
defasados e punições de toda ordem.

Daí a importância do exemplo que o professor ofereça de sua lucidez e de seu engajamento 

na peleja em defesa de seus direitos, bem como na exigência das condições para o 

exercício de seus deveres. O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua 

tarefa docente. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, 

sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições 

são de tal maneira perversas que nem se move. (FREIRE, 1996, p. 66).

Todo currículo, entendendo currículo como tudo aquilo que organiza e identifica 
uma escola, é estruturado por uma macropolítica. Por isso, é importante que a luta 
por uma educação pública de qualidade aconteça coletivamente dentro e fora da sala 
de aula, para que em condições muito precárias de trabalho, o/a professor/a não seja 
culpabilizado/a por todos os problemas da educação pública.

Acreditamos nos encontros compromissados com a mudança e como eles podem 
disparar outros modos de ver, sentir, criar na invenção de outros mundos melhores 
para todes, formas outras de nos relacionarmos com as artes que produzam efeitos no 
cotidiano e nas nossas relações com o meio. Frente às legislações e políticas públicas, 
como assumir uma educação antirracista das artes visuais?
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Acho que todos os trabalhos desenvolvidos nessa perspectiva foram 
importantes de alguma forma, mas esse da Marielle foi muito importan-
te, talvez, pra eu perceber, pra se descortinar na minha frente o quanto 
o racismo institucional tá presente e o quanto as pessoas ficam violentas 
quando você toca nesse assunto. O quanto você vivencia barreiras pra você 
enfrentar. Esse enfrentamento acontece com todo mundo que trabalha e 
que mexe nessa ferida da nossa sociedade, né? É o “calcanhar de Aquiles” 
da nossa sociedade, que é o racismo institucional e sistêmico.

Talvez seja por aí, até que a gente tenha essas duas leis, que é a 10.639 
e a 11.645, que são leis pra você trabalhar uma equidade e uma superação 
do racismo. Não é apenas pra poder trabalhar outras culturas que com-
põem o panorama de culturas brasileiras, mas é uma superação de uma 
relação de violência da sociedade.

Eu cheguei a levar esse assunto até a Diretoria de Ensino e a superviso-
ra que me atendeu falou que ela não podia fazer nada, porque hoje em dia 
tem professoras/es falando que não precisa estudar a História da África... 
Então, tanto ela tá se colocando numa posição “neutra”, porque não é nada 
neutra, mas eu posso dizer que ela tá perpetuando o racismo institucional 
e defendendo o racismo institucional. 

Ela é concursada como diretora, ela está em situação de supervisora, 
então, ela é liderança na área de ensino. E, em vez de ela estar defendendo 
uma pauta, que inclusive ela deveria defender por obrigação, uma vez que 
é uma lei maior, de orientação obrigatória curricular e ainda da minha 
disciplina, ela, pelo contrário, fala que não pode defender essa pauta, não 
pode... Porque eu estava defendendo que, se tá tendo esse problema na 
minha escola, isso significa que a gente precisa ter uma orientação obriga-
tória da escola de parar  pra refletir  e pra discutir como trabalhar essas leis 
(10.639 e 11645).

Neste caso, especificamente, uma professora fotografou meu trabalho 
secando na sala de professores, ela publicou no Facebook, falando que eu 
tava tratando de denunciar o presidente Bolsonaro como responsável pelo 
assassinato da Marielle, que a minha questão era trabalhar a mulher na 
cultura brasileira e que isso significa doutrinação ideológica. Isso rendeu 
mais de 160 postagens e compartilhamentos, com ofensas e orientação de 
ameaças à violência. 

Na verdade, eu estava pedindo duas coisas: uma, a escola precisa tra-
balhar essas leis, e pensar as metodologias de ensino dessas leis, e a escola 
tem que trabalhar também uma outra questão, que é o código de conduta 
ética. É, porque ela fugiu disso, a pessoa fez uma perseguição política, e isso 
não pode acontecer. Dela pegar um trabalho não público, do seu colega... 
Eu fiquei sabendo da foto e ainda recomendei que ela não tinha o direito de 
uso da imagem, e a escola não fez nada. Daí, a Diretora de Ensino também 
resolveu não fazer nada com esse argumento. Porque se nada for feito, 
você acaba desencorajando uma pessoa que vai trabalhar no sentido de 
transformar a sociedade. Essa transformação que a gente quer: arrancar 
as raízes do racismo da nossa sociedade.

As leis 10.639/03 e 11.645/08, enquanto políticas públicas, impulsionam uma mu-
dança necessária na educação que inclui investimento em formação continuada, ma-
teriais pedagógicos, mas, também, protegem aquelas e aqueles que assumem tratar 
de assuntos velados no cotidiano, os quais tensionam as relações de poder e violência 
cometidas por uns e sofridas por outros. Trabalhando com formação de professoras 
e professores há quase 10 anos, ouvi, em encontros ocorridos em quase todo o Brasil, 
muitos relatos sobre as dificuldades e os desafios que esses educadores antirracistas 
enfrentam no cotidiano escolar. E, hoje, como professora na graduação e pós-gra-
duação, também enfrento a resistência de estudantes, gestores e companheiros de 
trabalho, pois assumir a nossa responsabilidade frente aos preconceitos desestabiliza 
as relações nos contextos educacionais. 

Sobre isso, Mariana também compartilha situações de desconfiança por ser uma 
mulher de raça branca:

Por existir uma dor, existe uma desconfiança, às vezes... de um branco 
trabalhar essa temática. Que ele pode tá querendo, de alguma forma, usar, 
sei lá, usar a cultura de forma estereotipada. Ou de não ser uma pessoa 
comprometida e ser uma pessoa oportunista. E essas coisas vão acontecer 
mesmo, porque tem muita gente que não trabalha isso e, também, tem 
muita gente que sofre essa violência e acaba sendo dura ao menor sinal de 
que algo possa estar acontecendo. 

Na verdade, o racismo é uma violência e todos que estão perto do 
racismo, ou seja, os que mais sofrem são os povos que são vítimas... Os que 
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mais sofrem, assim, numa escala muito maior, mas as pessoas que também 
tentam trabalhar, elas sofrem a desconfiança. Então, às vezes, a gente fica 
num lugar meio perigoso, de pessoas aceitando que você leve essa pauta 
ou de pessoas desconfiando. Também dos próprios brancos não aceitando 
a pauta e o povo que sofre o racismo desconfiando de você trabalhar com 
essa pauta. Então, você acaba ficando num lugar meio no fio da navalha. 
É entender melhor isso, talvez, pra sofrer menos consequências disso. Pra 
saber elaborar e defender.

É com coragem e consciência que Mariana fala sobre essas questões, pois como 
uma mulher branca ciente dos benefícios inerentes à sua branquitute, ela assume a 
sua responsabilidade social como educadora implicada com um projeto democrático e 
antirracista. Trabalhar na escola, com pautas que historicamente foram invisibilizadas, 
demanda uma preparação na teoria e na prática e, principalmente, uma consciência 
política sobre seu lugar no mundo, porém, tendo como princípio o respeito ao lugar 
do outro.

Como professora não branca, que também assume uma educação antirracista, 
desde o princípio eu procuro afirmar meu posicionamento político com consciência 
de classe, a minha intenção com a proposição pedagógica e falar do lugar que ocupo 
para que assim as relações comecem a se estabelecer no dia a dia. Estamos falando 
de narrativas, histórias e lugares sociais em disputa e isso não é tão simples assim, 
porém, assumir os problemas é o começo do caminho para resolvê-los. 

Por isso, retomo as duas perguntas que, segundo o Ailton Krenak, resumem a 
humanidade: uma é ‘De onde eu vim?’ e a outra é ‘O que eu tô fazendo?’. Nesse 
sentido, o reconhecimento ancestral dos povos brancos é tão importante quanto a 
busca ancestral dos povos subalternizados pelo colonialismo, pois pode despertar 
uma re-orientação de percursos e estratégias de luta e vida. 

Eu sou descendente dos dois lados... um de italianos comunistas 
libertários e, outro, de iugoslavo desertor de guerra étnica, que também 
acaba sendo, porque o entreguerras, o final da Primeira Guerra também 
é antifascista. E, daí, eu tô pensando muito nessa questão de refugiados, 
que não são considerados refugiados nesse período, porque não existia lei 
de refúgio, que é um grupo que nunca foi documentado na história. Uma 
história de pessoas que estão lutando contra o fascismo há muito tempo 

também, contra os problemas étnicos que não está ligado exatamente à 
África, necessariamente, mas tá ligado com “entreguerras” (período entre 
Primeira e Segunda Guerras Mundiais) étnicas que acontecem ao redor 
do mundo.

Daí, comecei a fazer um trabalho de uma leitura, porque se o teu as-
cendente já vem realmente desse grupo étnico que escravizou ou passa por 
esse viés, que é o suprematista, não significa que eu sou racista, mas venho 
de uma família que, de alguma forma, se beneficiou disso, trabalhou isso, 
ganhou com isso – explorou muito, ganhou muito, viveu dessa exploração.

E, daí, eu comecei a ver que, não necessariamente, no Brasil, todos os 
brancos têm essa origem. Quando eu fui estudar a Iugoslávia, vi que ela 
não colonizou nem África nem América, então, é um país que não colonizou. 
Era colônia austro-húngara, então, é uma outra história (digo daqueles 
que não têm reflexão suprematista dentro dessa história). Mas isso é uma 
história que não existe, não foi escrita. Porque ninguém discute o fato de a 
gente ter recebido, no período da imigração, os refugiados. Isso acontece 
também com o Oriente, só que se discute um pouco mais, por conta da 
bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki e a discussão da questão do 
refúgio no Oriente e de guerras étnicas.  Mas não se discute isso... A gente 
luta pra não estigmatizar um povo, mas, pra não estigmatizar, você começa 
a estigmatizar outro. 

É um pensamento totalmente meu, pelo menos eu já procurei e não 
achei ninguém falando sobre isso. A minha reflexão tem a ver com a ques-
tão do judeu, do quanto ele pode ser visto como o oprimido quanto como 
o opressor (oprimido na relação com o Nazismo e opressor na relação 
com a Palestina), depende do momento em que ele está. Então, a gente 
tem que acabar é com essa cultura de oprimido e opressor. Eu acho que o 
antirracismo e o antifascismo, ele anda aí, numa perspectiva que é aquela 
autoexploração do homem pelo homem, que é uma coisa mundial, digamos 
que é a maior doença que a gente tem em termos de espécie. Tô olhando 
um pouco por esse lado. 

Mas, se eu penso assim, se existe um erro histórico, então você não tá 
baseando numa ciência humana em todos os pontos, está faltando alguns 
pontos para se dar a laçada certa. Se você for pegar a imigração no período 
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das guerras (terá essa fatia de brancos descrita acima) e, se você for pegar 
a ditadura militar, se for pensar nos filhos da ditadura e nos torturados da 
ditadura militar, você vai ter muito branco (de uma nova fatia, que inclui 
quem descende de português e espanhol nos outros países latinos e outros 
contra esse sistema opressor). E, na verdade, você vai ter um suprematismo 
branco do outro lado. E você vai ter um que é “não branco” para os ingle-
ses, que são os portugueses. Então, você tem, digamos, uma complexidade 
dessa discussão que é muito grande. Porque eu posso ter uma colega minha 
que pode falar: “Eu sou negra”, mas ela descende de escravagista ou nazi/
fascista, por quê? Porque os avós dela já foram donos de banco (no Sul 
do país), descendência direta da elite financeira brasileira. E eu sou mais 
branca, mas meus avós trabalharam na lavoura de café. 

Só queria pontuar pra encerrar isso, pra ser coerente com a minha 
maneira de pensar. Não tô falando isso, que a gente vai reverter e falar 
assim: “Existe racismo contra o branco”. Eu não acredito nisso, o racismo é 
histórico e cultural e não há racismo reverso. Não tô problematizando que 
eu tenho um lugar que é mais confortável e que a gente pode chamar isso 
de privilégio. Essa palavra é móvel, depende do que você tá falando, né? Se 
você tá falando de elite financeira, eu não sou privilegiada. Agora se você 
estiver falando de ser mais bem vista nos lugares, no sentido... se a gente 
tem a polícia, alguém vigiando o lugar, entradas e saídas, sim, eu tenho 
privilégio. Se estiver falando de dívida histórica, com certeza eu não sofro 
dessa dívida histórica diretamente. Querendo ou não, foi uma escolha fugir, 
foi uma escolha querer vir pro Brasil. É diferente de um povo que tá aqui 
e sofre genocídio ou que é raptado e não tem escolha. São extremamente 
diferentes. Porque, às vezes, as pessoas pensam que você tá querendo com-
parar as dores e as violências, e não é isso.

Segundo Hall (2009, p. 30), “a identidade é irrevogavelmente uma questão his-
tórica”, mesmo que ele esteja se referindo ao povo caribenho, eu compreendo que 
o povo brasileiro também é marcado pela historicidade da sua colonização. Vivemos 
em uma sociedade composta por muitos povos, de origens e relações distintas com 
os seus territórios, porém, resultado de uma modernidade ocidental marcada por ex-
propriação, exploração, genocídio, escravidão e longa tutela da dependência colonial. 
Infelizmente, são essas condições que marcam todes aqueles que não ocupavam o 
posto de colonizador e ou aristocrata na “fornalha da sociedade colonial” (IDEM, 2009, 
p. 31) brasileira.

Mariana tem razão ao citar as diferenças históricas, culturais e econômicas que 
definem os imigrantes que povoaram o Brasil, porém, depois de aqui instalados, 
passaram a partilhar a mesma condição colonial e é isso que foi estruturando de 
forma dinâmica as famílias e as demais instituições sociais. E, se considerarmos que 
o marcador racial justificou a dominação de um povo sobre o outro, os povos não 
brancos nunca tiveram os mesmos direitos que os povos brancos desde 1500, apesar 
das hierarquias entre eles mesmos – portugueses, ingleses, franceses, holandeses...

A ideia de superioridade racial constituinte da identidade racial branca, não é um traço 

de essência, é uma construção histórica e social, por isso, pode ser desconstruída. Aliás, 

trata-se de uma tarefa a ser realizada cotidianamente por brancos antirracistas, que 

vivem o conflito de, por um lado, pertencerem a um grupo opressor e, por outro lado, 

colocarem-se contra a opressão. (CARDOSO, 2010, p. 623).

Em seus estudos que buscam definir e compreender a branquitude crítica e a 
branquitude acrítica, o professor e pesquisador Lourenço Cardoso afirma que ambos 
os grupos significam lugar de privilégio racial, porém o que os distingue, além da 
consciência e compromisso com a luta antirracista, é a invisibilização ou não de sua 
identidade racial e a forma como lidam com a hierarquização das raças. Em suas 
palavras,

Os privilégios que resultam do pertencimento a um grupo opressor é um dos conflitos 

a serem enfrentados, particularmente, pelos brancos antirracistas. Esse conflito pessoal 

tende a emergir no momento em que se visibiliza a identidade racial branca. Desta 

forma, a branquitude crítica segue mais um passo em direção à reconstrução de sua 

identidade racial com vistas à abolição do seu traço racista, mesmo que seja involuntário, 

mesmo que seja enquanto grupo. A primeira tarefa talvez seja uma dedicação individual 

cotidiana e, depois, a insistência na crítica e autocrítica quanto aos privilégios do próprio 

grupo. (2010, p. 624).
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NARRATIVA 54 - Objeto. Pisando em ovos, 
2019, Mariana Zanetic. Foto: Clarissa Suzuki.

A partir das minhas experiências, o que eu acho que é fundamental 
em uma formação para uma educação antirracista é problematizar essas 
relações. O compromisso das pessoas, estar ligado, mesmo com o respeito 
aos outros e com o entendimento do quanto a violência e o sofrimento des-
troem futuros, destroem histórias. E, quando a gente está falando desses 
povos, são pessoas que estão na linha, às vezes, até de serem extintos en-
quanto etnias. Que vivem há séculos uma violência extrema. Então, a gente 
também está falando de desenvolver uma cultura da diversidade, mas, ao 
mesmo tempo, você tá abordando questões que lidam com uma saúde que 
é física e que também é mental, então, também envolve questões ligadas 
ao psicológico. E, também, falar que a gente tem uma multiplicidade de 
crenças e culturas e que todas têm que ser igualmente valorizadas, que não 
existe uma que pode se sobrepor à outra. 

Para encerrar (por enquanto) a nossa conversa, lembrei de uma pequena e deli-
cada escultura, intitulada Pisando em ovos, que a Mariana criou e apresentou em uma 
das aulas do curso de formação de professores da ECA/USP e diz muito sobre a sua 
busca ancestral:

Sobre uma toalhinha de crochê feita pela avó, mãe de seu pai, uma bonequinha 
negra dança sobre um ovo, ela gira, se equilibra. Está sobre uma estrutura muito 
antiga de um fóssil de baleia. O ovo é sagrado, uma partícula de vida que anuncia a 
esperança.

Mari, agradeço a sua coragem. Obrigada por me ensinar a importância de buscar 
a si mesma para seguir com coerência e consciência, acreditando que tudo pode ser 
diferente, já que somos sujeitos da história. Como disse o mestre Paulo Freire (1996, p. 
65), “Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma das 
virtudes indispensáveis – a da coerência”.
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Metodologia do Ver, Sentir, 
Vivenciar e Ser: o ensino 
de arte e as cosmologias 
indígenas no contexto escolar 

Ensaio 10
Eu conheci o professor Leno em setembro de 2016, 

durante as gravações do documentário sobre o seu projeto 
Eu venho do mundo: a reafirmação das raízes Pankararu no 
contexto escolar67, quando ele foi vencedor do XVII Prêmio 
Arte na Escola Cidadã, na categoria EJA – Educação de Jovens 
e Adultos. Na época, eu era a coordenadora desse Prêmio68, 
uma ação do Instituto Arte na Escola, e acompanhava todo o 
processo de organização, das inscrições dos projetos realiza-
dos em aulas de Arte de todo o país, das comissões de seleção 
nacionais e regionais até a produção e gravação dos vídeos 
que eram um dos registros documentados e divulgados em 
muitos meios de comunicação. 

Entrevistar o Leno após quatro anos, já que a nossa con-
versa aconteceu em agosto de 2020, despertou as suas me-
mórias e as minhas. Depois desse encontro em decorrência 
da premiação do projeto, nos cruzamos em muitos momentos 
de arte, luta e vida e nos tornamos amigos. 

Esse documentário tornou-se significativo para a educa-
ção das artes em diálogo com a Lei 11.645/08, sendo usado 
em cursos de formação de professores, em universidades, 
em eventos públicos e privados, transmitido na TV aberta em 
programas dedicados à educação e à cultura. 

Ainda hoje eu lembro dos arrepios que senti ao ver os 
Praiás Pankararu defumando uma sala de aula na preparação 
do Toré e circulando pelos corredores da escola municipal no 
bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. Me recordo dos 
outros tempos e espaços que foram criados na escola pelos 
Pankararus da comunidade urbana do Real Parque, que não 
eram os mesmos da equipe de filmagem que estava realizan-
do o documentário... Esse foi o primeiro aprendizado.

Diálogo com Leno Vidal

67 O documentário pode ser assistido em: <https://youtu.be/GKyliGGY9ro>. Acesso em: 25 set. 
2021.

68 Informações sobre o Prêmio em: <https://artenaescola.org.br/hotsites/premio2016/?pa-
ge_id=67>. Acesso em: 25 set. 2021.
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NARRATIVA 55 - Leno Vidal. O professor de 
Arte, Leno Vidal, durante a gravação do do-
cumentário do projeto Eu venho do mundo: 
a reafirmação das raízes Pankararu no 
contexto escolar, na EMEF José de Alcântara 
Machado Filho, São Paulo/SP, 2016. Foto: 
Clarissa Suzuki.

NARRATIVA 56 - Estudantes da EJA durante 
a gravação do documentário do projeto Eu 
venho do mundo: a reafirmação das raízes 
Pankararu no contexto escolar, na EMEF 
José de Alcântara Machado Filho, São Paulo/
SP, 2016. Foto: Clarissa Suzuki.

NARRATIVA 57 -  Praiás Pankararu. Os 
Praiás Pankararu durante a gravação do do-
cumentário do projeto Eu venho do mundo: 
a reafirmação das raízes Pankararu no 
contexto escolar, na EMEF José de Alcântara 
Machado Filho, São Paulo/SP, 2016. Foto: 
Clarissa Suzuki.

NARRATIVA 58 - Praiás Pankararu. Toré 
com os Praiás Pankararu durante a 
gravação do documentário do projeto Eu 
venho do mundo: a reafirmação das raízes 
Pankararu no contexto escolar, na EMEF 
José de Alcântara Machado Filho, São Paulo/
SP, 2016. Foto: Clarissa Suzuki.

Meu nome é Leno Ricardo Vidinha de Freitas, tenho 39 anos, sou de 
Belém do Pará, sou paraense. Me formei em Artes Visuais e Tecnologia da 
Imagem e decidi, a partir da formação, como se diz, “coloquei o diploma 
debaixo do braço” e vim embora pra São Paulo atrás de uma nova pers-
pectiva de vida. E passei, então, a conhecer uma outra cidade, um outro 
espaço, e, aqui, depois de um ano e meio vivendo em São Paulo, consegui 
passar num concurso público da Prefeitura, e que foi o que me ajudou a me 
estabilizar financeiramente, como vida aqui... como pessoa em São Paulo. 
Então, aqui em São Paulo há 13 anos, vivendo e morando, trabalhando e na 
Rede Municipal de Ensino vai fazer 10 anos, 11 anos... 

E, ingressar como professor de Arte na Prefeitura de São Paulo, foi 
esse processo que me fez também ser uma pessoa que pesquisa fora da 
academia, né? Que é bem interessante, porque agora que eu tô voltando 
na pós-graduação na ECA/USP... Mas, nesse período todo, toda essa minha 
vivência dentro desse meu campo, hoje, que eu me descobri, a gente precisa 
se reencontrar na verdade pra começar a trabalhar no campo do universo 
decolonial. E foi em 2015 que eu comecei. Na verdade, foi quando a minha 
ficha caiu... Esse meu olhar para o universo das práticas do universo indíge-
na dentro da Educação, foi em 2015, quando eu entrei na EMEF Alcântara 
Machado e descobri que eu ia trabalhar com indígenas que vivem em 
contexto urbano – que até então esse indígena pra mim era um indígena 
completamente distanciado, por mais que eu tenha minha raiz, a minha 
origem lá em Belém do Pará, né? Na Amazônia, onde a gente tem esse 
corpo maior das populações indígenas brasileiras, naquela região, a minha 
vivência, desde pequeno, sempre foi com a cultura, com as tradições na an-
cestralidade, mas, ao mesmo tempo, esse indígena estava distanciado pra 
mim mesmo. Eu tinha só as referências de lá. Mas o contato total mesmo, 
eu não tinha.

E essa ficha caiu aqui, em São Paulo, com o povo Pankararu. Que aí 
eu fui perceber esse indígena... e a desconstruir todo o estereótipo que eu 
adquiri no decorrer da minha vida, desse indígena da Amazônia, achando 
que esse indígena era genérico, e que não é. Esse indígena tem suas especi-
ficidades no território brasileiro, tanto no seu lugar de origem como no seu 
lugar, hoje, que ele vive em contexto urbano, né? Fazendo essa relação de 
idas e vindas.
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E, aí, eu descobri que esse indígena Pankararu é negro, esse indígena 
Pankararu é branco, ele é pardo... Então, ele já traz essa mistura carregada 
porque é uma identidade, é um povo que foi constituído a partir de diversas 
etnias de uma região do Nordeste e que é considerado um povo dentro de um 
novo... como se diz... é um povo do século XVIII, é um indígena mais atual.

A reflexão que o Leno compartilha em relação à desconstrução dos estereótipos 
do “índio brasileiro” é fundamental ao contemplar uma abordagem do tema na sala 
de aula. Considerando que o imaginário, em relação ao indígena brasileiro, está fixado 
no passado e apresenta uma representação colonialista, próxima à representação 
única do fenótipo amazônico ou embranquecida. 

Essa estrutura imagética foi construída historicamente por pinturas românticas, 
como as de Albert Eckhout e Victor Meirelles, por personagens ingênuas, violentas e 
preguiçosas, como descritas nas obras literárias de José de Alencar e em produções 
cinematográficas como O Guarani e Iracema, todos embalados por uma ótica euro-
cêntrica. Sem contar a figura do “índio” de tanga e pena na cabeça que ilustrou por 
décadas os livros didáticos adotados nas escolas de educação básica no Brasil.

NARRATIVA 59 - Moema, 1866. Victor Meirelles. Óleo sobre tela, 190,00 cm x 129,00 cm. In: ENCICLOPÉDIA 
Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/obra1068/moema>. Acesso em: 01 out. 2021. Verbete da Enciclopédia. 

NARRATIVA 60 - Índia Tupi, 1641. Albert 
Eckhout. Óleo sobre tela, c.i.d.163,00 cm x 
274,00 cm. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural 
de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2021. Disponível em: <http://en-
ciclopedia.itaucultural.org.br/obra14526/
india-tupi>. Acesso em: 01 de outubro de 
2021. Verbete da Enciclopédia.

NARRATIVA 61 - Recorte de livro. 
IN: MELANI A.R.M. Projeto Pitanguá 
História: Componente Curricular. São 
Paulo, Moderna, 2º, 3º e 4º ano, 2008. 
Disponível em: <https://edisciplinas.
usp.br/pluginfile.php/2074339/
mod_resource/content/1/ARILD.pdf>. 
Acesso em: 01 out. 2021.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1068/moema
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1068/moema
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É o discurso colonial de caráter eurocêntrico que acaba por negar as múltiplas e 
dinâmicas identidades nacionais, em especial as identidades indígenas e negras. Em 
muitos documentos históricos, como as imagens anteriores, as mais de 300 nações 
indígenas falantes de mais de 270 línguas69 são representadas sob a mesma gramática 
visual e linguística, sempre de forma passiva em uma relação amigável. Uma farsa 
histórica construída por narrativas visuais e textuais, desde a Educação Infantil, que 
fomentam o epistemicídio que forma o povo brasileiro. Observemos o exemplo da 
imagem e do texto reproduzidos do livro Projeto Pitanguá História, da Editora Moderna, 
para os dois anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Durante séculos foram essas ilustrações estereotipadas que ilustraram os livros 
didáticos e paradidáticos adotados nas escolas de Educação Básica de todo o Brasil. 
Atualmente, ao folhearmos alguns livros adotados pelas escolas, encontramos regis-
tros fotográficos de várias nações, apresentando a diversidade identitária e cultural 
que constitui as diversas nações indígenas brasileiras. Essa mudança pode ser per-
cebida de forma mais recorrente após a aprovação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, 
porém, elas ainda coexistem com representações visuais e textuais estereotipadas e 
folclorizantes.

Garantir pedagogicamente a diversidade de representações visuais dos povos 
brasileiros de forma positiva e, portanto, descolonizada, possibilita a identificação que 
elas podem despertar nas/os jovens estudantes em processo de formação. Em quais 
espelhos elas/eles podem se mirar? Nos espelhos da depreciação ou da valorização? 
Da aceitação ou da negação de si? O nosso desejo é que todes possam se olhar no 
espelho d’Oxum, que reflete fora e dentro, um abebé de fortalecimento e amor!

69 IBGE, 2010. Disponível em: <https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena/lingua-falada>. Acesso em: 01 
out. 2021.

Então, esse processo desse indígena, que eu descubro, faz eu me re-
descobrir na vida, né, enquanto ser humano dentro desse universo todo. Pra 
perceber essas diferenças... Então, ali começa meu processo de ruptura para 
essa minha descoberta de vida. É uma descoberta comigo mesmo, porque 
vai provocar, até onde eu não conhecia e passei a conhecer, o novo que me 
foi negado no passado. É esse processo todo que eu vivenciei e que vivencio. 
Então, o meu processo de romper com esses padrões hegemônicos colo-
niais que a gente vai aprendendo, é exatamente aí, com o povo Pankararu, 
quando eu vou pro Alcântara Machado. E ali, então, começo a desenvolver, 

a perceber as minhas práticas, que até então eram muito segmentadas, eu 
começo a dar um corpo de um novo olhar para a minha forma de ensinar 
e trabalhar dentro do contexto escolar. Aí, eu pego essa linha de trabalho 
e começo a estudar a minha prática em cima dela. E transformar minha 
prática, criar, pensar numa nova prática em cima de tudo isso.

E aí começa, né? A desdobrar todo o processo que eu vivenciei de 
reconhecimentos, mas, o mais importante pra mim não foram os reconhe-
cimentos, o mais importante pra mim é o meu processo de desconstruir 
tudo que eu pensava antes e como eu posso trazer isso hoje e fazer ter 
uma continuidade. Porque não é só pensar lá e ficar lá, não! É toda uma 
continuidade, porque a gente tá em processo de transformação constante.

É bem interessante esse processo que vai me dar essa formação, essa 
vivência comigo mesmo. É justamente aí, nesse caminho que eu venho fa-
zendo ao longo desses anos. Então, se a gente for ver, essas minhas práticas, 
elas vão se dar mesmo de 2015 pra cá. Ou seja, eu tenho cinco anos nesse 
movimento todo e não é uma coisa que é da noite pro dia, também. São 
cinco anos aí, dentro desse contexto, de possibilidades de novas práticas 
e que hoje eu busco, além de perceber tudo isso mais ainda, como eu vou 
mais profundamente nisso, como eu mantenho isso, porque não é fácil, 
também... Porque a teorização faz com que a gente pense que é muito fácil, 
tá muito lindo falar, mas não é. É uma prática que é difícil, porque você 
confronta todo um sistema: político, sociológico, educativo, que é feito com 
hierarquias. E, aí, romper com essas estruturas, com essas hierarquias de 
hegemonia que existem, né? Porque quando a gente começa a confrontar, 
ninguém quer sair do seu local de conforto. Tem isso, também... Tu provo-
cas o rompimento, porque tu leva pro coletivo e ninguém quer também 
trabalhar no coletivo... é complexo demais...  (risos)

Vivenciar outras cosmologias e se permitir transformar por elas, revendo formas 
de ser, pensar e fazer na escola, rompe com hábitos pedagógicos cristalizados e colo-
nizados que nos formaram pelas teorias e práticas acomodadas e hierarquizadas em 
nosso cotidiano pedagógico. Como nos afetar pelas culturas (existências) daqueles que 
compartilham conosco a sala de aula a ponto de transformar nossa prática educativa e 
a nós mesmos? Como reconhecer que os movimentos sociais e políticos inerentes ao 
campo educacional nos formam em direção a uma práxis educativa coletiva? Há como 
pensar em educação sem pensar em humanização e humanização sem educação?
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As intersecções entre o pedagógico e o decolonial apontam alguns caminhos. 
Dialogando com Walsh a respeito das possibilidades para “pensar o decolonial peda-
gogicamente e o pedagógico decolonialmente” (2013, p. 31), também encontramos 
Miranda & Riascos (2016, p. 570) que concluem: 

Para localizarmos projetos que apresentam interseções com o pensamento decolonial, 

é preciso considerar as iniciativas que foram pautadas na solidariedade e na 

cooperação, na subversão favorecida por práticas comunitárias e desobedientes. Por 

isso, qualquer proposta educacional terá que partir de uma escuta sensível (no sentido 

de rever as suas insuficiências em termos do que não conseguimos desnaturalizar 

nos currículos) – algo que se confronta, que denuncia a violência também epistêmica 

e que pode gerar proposição de estratégias que nos levem a descolonizar nossos 

corpos e nossas práticas discursivas.

Durante nosso diálogo, Leno conta que foi através das vivências cotidianas com 
pessoas que buscavam processos de decolonização autônoma que ele foi se formando. 

Então, eu acho que foram essas contribuições que fizeram com que 
eu fosse me alimentando, alimentando a minha alma. Esses saberes que a 
gente vai adquirindo, que vai muito ao encontro desse processo da ances-
tralidade, das tradições ancestrais, da gente absorver a sabedoria através 
da oralidade, sem esse engessamento, e a gente fazer essa constituição da 
formação pra nós mesmos.

Ao narrar a sua busca, Leno citou os encontros com os Pankararus, com os movi-
mentos indígenas, com o Casé Angatu e a criação do nosso coletivo de estudos, no ano 
de 2017, chamado Decolonialidade e Vinho. Durante os anos de 2017 e 2018, fazíamos 
encontros periódicos em nossas casas para estudar a decolonialidade, a educação  
e temas relacionados, cozinhar e beber vinho, também frequentávamos juntes atos 
políticos e festas em quilombos e aldeias. Participavam desse grupo o Leno, eu, Maria 
Pinheiro, Vinícius Azevedo, Roberta Villa, Letycia Payayá, Lia Aleixo, Cristina Morales, 
Thais Hércules, Alexandre Oshiro e Roberta Ninin. 

Essa memória do Leno despertou as minhas memórias também, pois esses encon-
tros foram fundamentais na estruturação desta tese e na criação, em 2018, do I Ciclo de 
Conferências em Artes e Educação: A Lei 11.645/08 - Perspectivas Indígenas e Afro-brasileiras, 
realizado junto com o GMEPAE – Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e 
Educação da ECA/USP –, grupo do qual faço parte desde o ano de 2010.

O “I Ciclo de Conferências em Artes e Educação: A Lei 11.645/08 - Perspectivas Indígenas 

e Afro-brasileiras” foi realizado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo, no segundo semestre de 2018, em meio a um conturbado processo de 

eleições presidenciais no Brasil, tendo como principal objetivo contribuir com a formação 

de professores de Arte e de disciplinas correlatas, bem como de artistas, pesquisadores 

e estudantes de graduação e de pós-graduação, no que se refere a currículos, políticas 

públicas e epistemologias fundamentadas em perspectivas indígenas e afro-brasileiras, 

em diálogo e como desdobramento das Leis 10.639/03 e 11.645/08.

(...)

No total, foram realizadas dez mesas de conferências, cujos temas representam questões 

fundamentais relacionadas à abordagem das histórias e das culturas afro-brasileiras e 

indígenas, desde uma perspectiva antirracista, na Educação Básica e no Ensino Superior. 

As mesas foram compostas por pesquisadores, artistas, professores da rede pública 

de ensino, mestres de culturas tradicionais e representantes de movimentos sociais e 

culturais, que expuseram e debateram os temas propostos, a partir de suas pesquisas, 

reflexões e experiências. (SUZUKI; MATTAR; PINHEIRO, 2019, p. 463).

As leituras e vivências no contexto do coletivo autônomo Decolonialidade e Vinho 
foram o motor de inspiração para que Maria Pinheiro e eu – na condição de doutorandas 
do Departamento de Artes Visuais – propuséssemos o I Ciclo, que foi acolhido pronta-
mente pela nossa orientadora, a profª Drª Sumaya Mattar e os demais componentes 
do GMEPAE. Inclusive, praticamente todos os integrantes do coletivo compartilharam, 
de alguma forma, suas experiências com as relações étnico-raciais nas atividades do 
evento. A seguir, segue o cartaz do Ciclo, que contou com a colaboração do grande 
artista Marcelo D´Salete na diagramação e identidade visual:
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NARRATIVA 62 - Cartaz Ciclo ECA/USP

O Ciclo gerou muitos debates e fomentou tantos encontros, parcerias e pesquisas 
que um de seus frutos foi o ebook A lei 11.645/08 nas artes e na educação: perspectivas 
indígenas e  afro-brasileiras70, publicado pela ECA/USP.

Essas ações alinham-se à defesa do compromisso político das universidades 
públicas com a necessidade de criar dispositivos legais e metodológicos para inserção 
de saberes populares e tradicionais na formação inicial e continuada de professoras/
es, garantindo que sejam ministrados pelos próprios grupos detentores dos conhe-
cimentos e experiências enfocados pela Lei 11.645/08, desfazendo hierarquias nos 
campos do saber e do poder, tanto no que diz respeito à inserção desses grupos 
nos quadros docentes, quanto à sua participação na construção e consolidação de 
programas curriculares em instituições de Ensino Superior. Algumas experiências 
e programas desenvolvidos em universidades públicas federais nos oferecem con-
tribuições significativas nesse sentido, como o Programa Encontro de Saberes nas 
Universidades Brasileiras71, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no 
Ensino Superior e na Pesquisa, da Universidade de Brasília, e o Programa de Formação 
Transversal em Saberes Tradicionais, da Universidade Federal de Minas Gerais, ambos 
com o objetivo de introduzir as artes e os ofícios tradicionais no Ensino Superior, sob a 
orientação de mestras/es de culturas tradicionais diversas, que atuam em colaboração 
com docentes universitários, abrindo a universidade para experiências de ensino e de 
pesquisa pluriepistêmicas (SUZUKI; MATTAR; PINHEIRO, 2019).

Considerando a realidade escolar, além do diálogo com a universidade, ações em 
rede e de compartilhamento de práticas e teorias são uma possibilidade de fortalecer 
o que se produz de conhecimento nas salas de aula. Seria uma espécie de descen-
tralização e decolonização da produção de saberes concentrados pelas produções 
acadêmicas. Leno conta que 

70 Disponível em: <http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/525>. Acesso em: 02 out. 2021.

71 Disponível em: <https://encontrodesaberes.tumblr.com/>. Acesso em: 02 out. 2021.

72 Disponível em: <https://www.saberestradicionais.org/>. Acesso em: 02. out. 2021.

Nesse percurso junto com os Pankararus, na EMEF Alcântara Machado, 
da abertura lá, o que marcou foi a experiência de multiplicar, a ação multi-
plicadora – que é o que eu acho que eu faço até hoje nessa relação dentro 
da Rede Municipal – para os professores da Rede. Porque o que é mais 
interessante é que, além do projeto em si, dentro do Alcântara Machado, 
ele me possibilita promover, então, esse diálogo com diversas regiões da 
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Rede. E, automaticamente, eu vou juntamente com os indígenas, não só os 
Pankararus, mas diversas outras etnias que eu vou conhecendo e eu vou 
buscando esse elo de conexão em diversos lugares. E, assim, promovendo, 
dentro da Rede, essa possibilidade de diálogos e de trocas das minhas prá-
ticas. E eu acho que é fundamental nesse percurso também, né? Esse con-
taminar o outro. Então, essa experiência de contaminar o outro da mesma 
Rede... ver que existe a possibilidade de se fazer uma prática diferenciada, 
já voltada pra esse campo, tanto do étnico-racial, e que corrobora com todo 
esse universo decolonial, pra mim é fundamental. E, aí, é onde faz mais 
sentido ainda, né? Porque, aí, é quando a gente faz a ligação com o outro, 
das parcerias. Essa parceria vai sendo uma conexão dentro dessa rede.

Daí, você vai fomentar práticas que se inspiram na sua e que vão se 
transformar dentro desse universo delas e vai te inspirar também. Então, 
aquilo que deu certo comigo passa a dar certo com o outro. A minha meto-
dologia passa a dar certo com as outras pessoas. E foi a metodologia que 
eu digo que é do “ver, sentir, vivenciar e ser”.

Essa metodologia nasce dentro do Projeto Raízes, ela nasce a partir 
das raízes, e, aí, ela se desdobra dentro desse universo dos indígenas, de 
como eu posso fazer esse movimento do indígena com o ensino da arte. 
Das possibilidades sensoriais que nós vivenciamos através da arte. É onde 
eu faço esse campo de conexão...

NARRATIVA 63 - Vivências escolares. Fotos das experiências vividas nas aulas de Arte, da EJA, do professor 
Leno Vidal, na EMEF José de Alcântara Machado Filho, São Paulo/SP. Foto: Leno Vidal. 

O ensino da Arte com a prática indígena, que é o “Ver”. Eu vejo a his-
tória, eu vejo esses povos e, a partir do momento que eu vejo tudo isso, eu 
vivencio isso. Então, é o “Vivenciar”, mesmo. Não fica só no ver, no olhar. 
Aí, eu vou vivenciar no “Sentir”, no “Ser” esse povo, de “Ser” esse indígena, 
porque eu preciso me colocar dentro desse outro, no lugar desse outro, pra 
poder produzir esse processo todo, e isso se dá a partir dos elementos que 
você adquire, esses elementos de simbologias, que são simbologias muito 
simples que eu digo até... é a palha, é o milho, é a raiz, é a tapioca que tá no 
cotidiano das pessoas. É a pena – e eu vou dançar com a pena com os meus 
alunos –, então, todos esses elementos simbólicos que estão ali presentes, 
eu vou trazer pra essa prática e desdobrar. 

NARRATIVA 64 - Vivências escolares. Fotos das experiências vividas nas aulas de Arte, do Fundamental I, do 
professor Leno Vidal, na EMEF José de Alcântara Machado Filho, São Paulo/SP. Foto: Leno Vidal.
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É tão fora desse contexto que a gente traz do eurocêntrico, dessas 
artes eurocêntricas que vão influenciar o mundo inteiro e a gente descobre 
que o sentido maior de se viver o processo étnico-racial indígena, especifi-
camente do qual eu desenvolvo e possibilito, desse campo decolonial todo, 
ele é muito simples, porque ele tá ligado muito com essas pequenas coisas 
do nosso cotidiano. É o pedaço de pano de chita, é o pedaço de algodão, é a 
serapilheira, é a folha que cai, é a terra que você pisa, é a pipoca – que hoje 
o milho virou pipoca, virou doburu de Obaluaiê, a flor na qual você pisa no 
candomblé, e que tá muito interligado com essas práticas todas ancestrais, 
de memória.

Hoje mesmo uma professora me perguntou: “Mas como é que eu 
consigo fazer com que eu não trabalhe de uma forma estereotipada com 
a criança da CEI? Eu disse: “Amada, é muito simples, porque na CEI ainda 
é mais fácil do que quando tu tá lá no Fundamental já, com adulto ou com 
adolescente”. Porque na CEI você é o exemplo, você traz os exemplos, você 
na CEI deixa de falar “índio”. Você começa a desconstruir as tuas falas car-
regadas de estereótipos, então você deixa de falar “o índio” e passa a falar 
“o indígena” pra essa criança, passa a falar que é chamado de Munduruku, 
de Yanomami, de Tamicuã, Guajajara, Guarani, Tupinambá... Que esses 
indígenas têm nomes comuns, mas eles têm sobrenomes que representam 
os seus universos. Então, pra criança, é muito mais fácil ela absorver tudo 
isso do que pro adulto, que precisa desconstruir todos os trejeitos que ele 
se engessou.

NARRATIVA 65 - Vivências escolares. Fotos das experiências vividas nas 
aulas de Arte, da EJA, do professor Leno Vidal, na EMEF José de Alcântara 
Machado Filho, São Paulo/SP. Foto: Leno Vidal. 

Uma das reivindicações políticas e epistêmicas dos movimentos e dos intelectuais 
indígenas é a garantia do respeito à pluralidade cosmológica das nações indígenas 
brasileiras. A própria palavra “índio” é fruto do olhar colonizador e classificador que, 
no processo colonial da racialização dos povos, buscou denominações homogenei-
zantes aos diferentes povos e seus territórios, partindo de idealizações e concepções 
padronizadas que anulariam histórias e traços culturais diferentes, apesar de os povos 
originários partilharem traços comuns. A poesia “Índio eu não sou”, da escritora Márcia 
Wayna Kambeba (2018, p. 27),  diz:

Não me chame de “índio” porque
Esse nome nunca me pertenceu.
Nem como apelido quero levar
Um erro que Colombo cometeu.

Por um erro de rota
Colombo em meu solo desembarcou

E no desejo de às Índias chegar
Com o nome de “índio” me apelidou.

Esse nome me traz muita dor
Uma bala em meu peito transpassou

Meu grito na mata ecoou
Meu sangue na terra jorrou.

Chegou tarde, eu já estava aqui
Caravela aportou bem ali

Eu vi “homem branco” subir
Na minha Uka me escondi.

Ele veio sem permissão
Com a cruz e a espada na mão

Nos seus olhos, uma missão
Dizimar para a civilização.

“Índio” eu não sou.
Sou Kambeba, sou Tembé,
Sou Kokama, sou Sateré,

Sou Pataxó, sou Baré,
Sou Guarani, sou Arawaté,

Sou Tikuna, sou Suruí,
Sou Tupinambá, sou Pataxó,

Sou Terena, sou Tukano.
Resisto com raça e na fé.
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O professor Casé Angatu (2020) aponta algumas narrativas assinaladas por 
Ailton Krenak, quando ele se remete às diferentes linguagens indígenas que não se 
restringem à escrita através da gramática formal:

Expressões que aparecem nos cantos, modos de falar, olhares, gestos, moradas, 

maneiras de alimentar o corpo/alma, pinturas corporais, colares, cocares, formas 

de se relacionar com a natureza, plantar, colher, pescar, rituais, curas, sonhos e nos 

silêncios indígenas. 

São linguagens diferenciadas e portadoras de memórias ancestrais, que, na nossa 

compreensão, possibilitam (re)formulações de diferentes versões historiográficas, 

antropológicas, etnológicas e socioculturais acerca dos Povos Originários. No entanto, 

indagamos se estas expressões indígenas fazem-se presentes quando pensamos e 

tratamos da “História e Cultura” dos Povos Originários somente no singular e à luz 

de interpretações baseadas em leituras carentes de um olhar crítico sobre as fontes 

produzidas por não índios. Geralmente, são documentos escritos que, por vezes, não 

consideram as vivências e protagonismos dos Povos Indígenas e seus sujeitos. (CASÉ 

ANGATU, 2020, p. 40).

Outro ponto importante a tratar é pensar de que forma as cosmologias dos povos 
originários podem atravessar e estruturar os Planos de Ensino e Projetos Político-
Pedagógicos, quando uma educação para as relações étnico-raciais não seja somente 
um tema do Dia do Índio ou Dia da Consciência Negra, ou de projetos pontuais que só 
enfoquem abordagens culturalistas desenvolvidos por um/a ou outro/a educador/a 
em sua sala de aula. Segundo Casé Angatu, um dos principais motivos das dificuldades 
da aplicação da Lei 11.645/08 é 

(...) porque ainda existe um descompasso entre os avanços das discussões conceituais e 

metodológicas envolvendo os Povos Indígenas e a sua aplicação no ensino, considerando 

também os saberes indígenas e as experiências do Movimento dos Povos Originários. 

Como refletimos até aqui, no plano da discussão teórica e metodológica  já existem 

produções que permitem revisitar a história brasileira tendo como perspectiva a presença 

dos Povos Originários e seus saberes, fruto também das experiências dos Movimentos 

Indígenas. No entanto, ainda não se incorporou ao ensino muito destas ponderações.

(...)

É comum ouvirmos entre as objeções apresentadas pelos educadores para a 

implementação do estudo das Histórias e Culturas Indígenas a argumentação de que: 

“não existe material didático relativo à temática indígena”. Outros profissionais da área 

de ensino apontam que “os índios só aparecem nos dois primeiros capítulos dos livros 

didáticos como antes e depois do ‘descobrimento’ e em seguida submergem”. Existem 

educadores que assinalam a permanência do imaginário apontando “os indígenas 

apenas como vítimas, sendo exterminados e/ou integrados à sociedade nacional”. Deste 

olhar decorre a idealização dos “índios como os bons selvagens do século XVI”. Deriva 

também a leitura de que os mesmos não “adaptaram-se à sociedade, sendo substituídos 

pela ‘mão de obra’ escrava negra e, posteriormente, pelos imigrantes europeus, 

existindo índios somente na floresta amazônica”. Por fim, aparece a constatação da 

falta de formação acadêmica durante a graduação sobre Histórias e Culturas Indígenas 

levando muitos a indagarem: “o que devo mesmo lecionar sobre os Povos Indígenas?” 

(2020, p. 56).

Casé ainda argumenta que, apesar da luta dos movimentos sociais pela aprovação 
da Lei 11.645/08, ela é tardia em decorrência da política dos epistemicídios (ou racismo 
epistêmico), da mesma forma que a ausência da especificidade desse conteúdo na 
formação escolar brasileira está ligada diretamente à discussão do direito originário 
à terra. No país em que o “Agro é pop” e age diretamente no Legislativo e Executivo, 
quanto mais os povos originários, suas histórias e memórias forem invisibilizadas, 
melhor para a necropolítica do agronegócio brasileiro. 

Concordamos com Casé quando ele diz que esses são “componentes fundamen-
tais que constituem os motivos relativos às dificuldades para a implantação da Lei 
11.645/2008” (2020, p. 57). Do seu lugar de fala, como professor de escola pública, 
Leno relata que 

O desafio maior que hoje eu vejo dentro da escola pública, que é 
onde eu tô trabalhando até hoje nesse processo, e que eu acho que são os 
desafios também do passado, é que as pessoas não estão preparadas, é 
um campo muito novo... Na verdade, a forma como todos os movimentos 
sociais se levantaram: as pautas LGBTs, essa força da fala do indígena, do 
negro, do MTST, de tudo que hoje tá aí, dentro desse campo político que 
confronta esse outro campo político fascista, neoliberal, de extrema direita, 
ele faz com que as pessoas sintam hoje... Na verdade, tá demonstrando que 
existe um outro campo, uma outra forma de se compreender os universos 
educativos. E que é necessário e se faz presente. 
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E, automaticamente, esse sistema que nós estamos inseridos, que 
é um sistema de hierarquias, que é o sistema colonial, que é um projeto 
que vem desde lá do final do século XV pra cá, que faz com que haja essa 
desumanização... do que é ser branco e do que não é ser branco, e que 
impõe as violências, essas estruturas de hierarquização, e que tá dentro 
de todos os campos que a gente vive. Esse sistema é tão avassalador, esse 
projeto, que ele engessa todos os sistemas em que ele se presentifica. Que é 
um grande projeto de desumanização, de extermínio, e isso tá visivelmente 
profundo dentro da Educação, como em diversos outros núcleos. Isso é a 
hierarquia. Então, a hierarquia faz com que o conhecimento também tenha 
uma hierarquia e que, se você foge de tudo isso, você tá fazendo uma coisa 
errada, que não condiz com aquilo que eles elegeram como o certo.

É, aí, a gente é pautado por leis que te determinam tempo, espaço... 
Você é determinado por diversas situações, que se você foge, você entra em 
confronto com o teu superior – porque você promover uma aula diferencia-
da, você precisar fazer diversas situações que promovem uma ruptura den-
tro do campo pedagógico, né?... A avaliação, por exemplo, que é necessária, 
porém a forma de se avaliar é uma forma completamente cristalizada que a 
gente tem dentro do campo e que a gente percebe que, quando se trabalha 
o decolonial com a arte, a arte com o decolonial, a gente rompe com esses 
processos de formação muito engessados, lineares... porque não é linear.

Então, esses são desafios hoje pra mim. Que eram desafios lá, também. 
Que são as paredes que estão ali te contornando e que você precisa romper 
com esses espaços. E como você rompe com esses espaços? Você rompe 
com as pessoas que pensaram esses espaços e que, se você desestrutura 
elas, você cria um outro tipo de desestruturação no espaço delas, que tira 
elas do conforto. Porque tudo isso é o desconforto, a gente provoca descon-
forto nas pessoas com as nossas práticas. E elas não estão preparadas pra 
isso. Então, quando você entra nesse embate, se torna mais difícil ainda e 
a gente precisa se munir de elementos, de pensamento, de dizer: “Se eu for 
por aqui, eu não vou romper com isso daqui, mas eu quero romper com 
isso”... É muito interessante esses processos que a gente vai vivenciando no 
decorrer do dia a dia. E a escola faz com que a gente perceba tudo isso. E, 
aí, é que eu digo, onde estão os pontos mais complicados e complexos pra 
gente, tá justamente aí. Porque você rompe com o sistema social-político 
que está imposto dentro da escola pública. 

Tensionar as relações de poder em quaisquer lugares que ocupemos socialmente 
vai gerar desgaste, mas, ao mesmo tempo, vai gerar uma fissura naquele concreto 
que parece impossível de transpor. Todos os dias podemos escolher concordar com as 
violências que nos são impostas ou nos levantar contra elas. A escola é um espaço da 
coletividade e ela deve determinar os seus caminhos. Em um momento da nossa con-
versa, eu pergunto para o Leno se houve embates com os seus pares, já que provocar 
o desmonte dos preconceitos mexe com os egos constituídos por todas as mazelas 
do colonialismo – os racismos, os machismos, as homofobias, os elitismos – e gera 
desconforto:

Sim, porque eu não vou caminhar sozinho, né? E trabalhar as práticas 
decoloniais, não é possível de forma isolada. Elas não estão no campo de 
isolamento do colonial. Então, eu preciso sempre fazer a parceria, é o coleti-
vo. Eu só vou promover a ruptura de tudo isso com a parceria. Promovendo 
esses pontos de reflexão e de desconstrução em mim e no outro. E isso 
vai com a gestão, para que ela compreenda o meu processo de trabalho, 
ela vai junto com os alunos, pra eles se envolverem com a parceria dos 
professores. Então, é necessário fazer com o outro, participar desse pro-
cesso colaborativo, porque é justamente aí que mora o coletivo. A partir do 
momento que a gente trabalha o processo de trazer as ancestralidades pra 
dentro do currículo, fortalecê-las, dar luz pra tudo isso, eu preciso da ajuda 
do outro. Não vai partir mais só do Leno caminhando.

É lá, no Alcântara, que eu inicio, para algumas pessoas dentro da 
escola parecia que era só o Leno, que o projeto era do Leno. E aqueles que 
eu conseguia trazer para o meu campo de pensamento, rompendo essas 
barreiras, percebiam que não era só do Leno, que era algo comum a todos.

E, hoje, eu levo muito isso ao pé da letra, de fazer algo comum a todos, 
quando eu chego. Fazer a parceria, o coletivo. Porque, aí, a gente consegue, 
na verdade, desestabilizar mais ainda e confrontar o sistema que tá impos-
to. Porque, aí, as pessoas também vão se movimentar, a gestão vai te possi-
bilitar ajuda, mas ela precisa compreender. Como eu tô numa escola muito 
nova ainda e a gente não teve tempo de se conhecer – a pandemia faz com 
que a gente tenha essa ruptura novamente, com mais esse distanciamento 
e essa lacuna que a gente já vivencia –, se tornou mais difícil. Então, agora, 
a gente tem que esperar passar esse processo pra poder demonstrar, na 
prática e no cotidiano, essas relações, porque senão vira um discurso teó-
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rico de longe. E nada é mais fundamental do que o contato, né? Vivenciar o 
outro no cotidiano.

Mas uma vez, considerando as contribuições de todas/os educadoras/es que ca-
minharam conosco na pesquisa, a construção coletiva é destacada como abordagem 
fundamental para que outras relações possam acontecer no contexto educativo e for-
taleçam os processos de formação em uma perspectiva democrática e emancipatória 
por meio do diálogo. É pelo toque de um corpo com o outro que o corpo inteiro se 
move na/para a mudança. 

Agora, pensando uma formação antirracista, eu, primeiramente, 
preciso me reconhecer dentro desse sistema todo, pra eu ser contra isso, 
eu preciso entender o que é isso. Então, eu digo que eu precisei conhecer o 
que é o colonial primeiramente, todo esse projeto, ver onde eu estou den-
tro de tudo isso. Porque eu sou branco, eu sou um professor branco... Eu 
tenho meus privilégios, sim, por ser branco. Por mais que eu tenha vindo 
de periferia, venho de uma ancestralidade indígena que eu tenho, mas eu 
passo pelo processo de que eu sou branco. Porque, pra ti ser antirracista e 
combater o racismo, vou ter que me reconhecer dentro desse campo, onde 
é que tá o meu racismo. Onde eu fui alimentado, onde me ensinaram tudo 
isso. A partir do momento que eu compreendo isso, que digo: “Olha, peraí, 
tem racismo aqui, aqui, aqui...” no processo da minha vivência, da minha 
vida, e que eu começo a reconhecer isso, daí, eu começo a combater esse 
racismo, eu começo a promover uma educação antirracista, um confronto 
ante esse universo antirracista.

E isso acontece por meio do diálogo. A minha maior preocupação, 
também, hoje, é de como a gente não perder mais pessoas pro campo 
do fascismo, pro campo da extrema direita, porque eles estão muito bem 
alinhados nesse processo todo. Como não perder as pessoas que não têm 
esse nosso conhecimento, não conseguem compreender isso daí, pra que 
a gente traga de volta também essas pessoas pras nossas convivências de 
vida. Então, eu tô completamente fora de qualquer política de cancelamen-

to, seja de qualquer lado que for. Porque o cancelamento promove uma 
outra ruptura de distanciamento, muito mais complexa ainda. E quanto 
mais eu me distancio e cancelo o outro, eu não tenho a possibilidade de 
reconhecer novamente esse outro.

E para encerrar, gostaria de falar como todo esse processo, ele tam-
bém vai corroborar na minha forma de ver a minha identidade, porque 
eu vou passar por diversos pontos de redescobertas, também, dentro do 
universo LGBTQIA+. Eu vou experimentar o queer, eu vou experimentar 
drag, eu vou experimentar barbie, eu vou experimentar o campo dos ursos, 
do fetichista do couro... E esse universo todo, ele tá ligado diretamente a 
este processo de identidade de gêneros também, que essas culturas têm, 
que essas culturas tiveram apagamentos, também, das suas identidades 
de gênero, como no Brasil, que nós tínhamos cinco tipos de identidades de 
gêneros logo no início, e de repente vem o branco cristão, patriarcal, cas-
trador, dizendo que não. Que existe só isso daqui. Então, a gente também 
tem que repensar todo esse processo de diálogo de gênero que a gente 
vivencia dentro da sociedade, também. E isso mexeu muito, também, com 
as minhas redescobertas, das diversas identidades que eu tenho.

O escritor e professor Daniel Munduruku se dedicou a estudar o caráter educativo 
do Movimento Indígena baseado nas falas das/os indígenas que atuaram em muitos 
momentos da história brasileira; ele se dedicou a expor a visão que as testemunhas 
têm sobre si mesmas. Uma das grandes contribuições que ele relata é a de revelar, 
como denúncia, a “existência da diversidade cultural e linguística”, a partir do reco-
nhecimento dos “diferentes povos como experiências coletivas e como frontalmente 
diferentes da concepção de unidade nacional” (2012, p. 222). Nesse contexto, ele traz 
uma fala muito bonita sobre como a educação indígena aconteceu no cotidiano de 
muitos povos e, penso eu, está diretamente relacionada ao que foi compartilhado pelo 
Leno sobre como a sua experiência educativa com os Pankararus e os movimentos indí-
genas afetaram a sua própria existência. Sobre o assunto, declara Daniel Munduruku:
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Já conversamos sobre como a educação indígena aconteceu no cotidiano de nossos 

povos, num processo permanente de inserção da criança no seio da comunidade. Este 

sentido de pertencimento facilita a integração entre seus cidadãos e o meio ambiente, 

criando uma compreensão holística que interfere no modo de operar cotidiano das 

inter-relações entre os seres. É, portanto, uma visão baseada na certeza de que tudo 

interfere no todo e, como tal, pode afetar a harmonia e o sentido da própria existência. 

(2012, p. 194).

Ver, Sentir, Vivenciar e Ser! Desobedecer e resistir para existir, 

não é mesmo, Amado?

NARRATIVA 66 - Leno Vidal. Foto: Acervo pessoal.



j309ij308i

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
ou NOVOS HORIZONTES 
EMANCIPATÓRIOS? Sim, porque se tem algo que me fascina no conhecimento, 

sobretudo aquele que se quer emancipatório, é a sua capacidade 
de estar sempre aberto para incorporar novas reflexões e 
construir conclusões provisórias que não são fechamentos de 
um assunto, mas portas abertas para o novo que sempre virá. 

 - Nilma Lino Gomes, 2017, p. 133 -
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Depois de quase cinco anos matutando esta tese, reconheço que estamos ini-
ciando um longo percurso de pesquisa que se estenderá pela vida. Afinal de contas, 
aprendemos e desaprendemos muitas coisas e a descolonização não se dará da noite 
para o dia. E, quando eu me refiro à pesquisa, não estou me limitando ao contexto 
acadêmico, penso nas trocas pelas ruas e vielas, nas confluências do cotidiano, nos 
diálogos com a terra e as águas, nas sabedorias dos fazeres e seres, pois se tem uma 
coisa que esta tese me ensinou foram as infinitas possibilidades epistêmicas que exis-
tem no mundo e que foram saqueadas pelos mecanismos de poder.

A busca por “novos horizontes emancipatórios”, como nos ensinou a professora 
Nilma Lino Gomes, na obra O Movimento Negro educador, é a melhor definição que 
encontrei para encerrar de forma provisória este texto. Nele cabem novas reflexões, 
críticas, ampliações. E a certeza de que o conhecimento é mutável e negar seu dina-
mismo é limitar a sua infinitude, a sua diversidade. 

Fruto de uma produção coletiva de conhecimento, pensada e executada por várias 
pessoas e sistematizada por mim, destacarei algumas contribuições que este estudo 
traz para o enfretamento da colonialidade na educação das artes, seja para a práxis 
escolar ou para o campo da formação de professores, áreas que estão diretamente 
interligadas. 

O principal fundamento é que não há contra/anti/de-colonialidade que se resolva 
dentro de um único campo de conhecimento. O diálogo entre áreas do conhecimen-
to – não só entre as linguagens artísticas – é uma das possibilidades de praticar a 
pluralidade cultural e, portanto, epistêmica. Sendo a educação e as artes fruto da 
ciência moderna e, por isso, uma ferramenta de colonização por meio das pedagogias 
tradicionais, as epistemologias que rompem com a matriz desse projeto moderno 
universal são uma fonte de descolonização.

Nesse sentido, não estamos dizendo que as discussões teórico-práticas que já 
povoam hegemonicamente a universidade e a escola não são importantes, mas a 
questão é: De que forma incluímos sem hierarquias outros saberes e fazeres compro-
metidos com todas as vidas, considerando um projeto coletivo de transformação com 
todas as histórias e memórias?

Frente a esses desafios, apostamos no potencial epistemológico e teórico da 
história oral, como método de valorização da história e da experiência de todas as 
pessoas envolvidas com a pesquisa, por ela possibilitar a reordenação das relações de 
poder que atravessam a produção de conhecimento em uma perspectiva individual e, 
ao mesmo tempo, coletiva. Por esse motivo, esta tese começa com a minha história e 
continua com as histórias e as memórias de outras pessoas, todas elas permeando as 
relações étnico-raciais, a educação, as artes, as culturas.

 Além disso, a valorização da oralidade fundada nas tradições indígenas e afro-

-brasileiras propiciou a “inversão e transgressão das estratégias de elaboração do 
conhecimento, em que a vivência e a oralidade precedem a consciência e a escrita, 
respectivamente” (PACHECO, 2020, p. 47).

Da mesma forma, as teorias enraizadas, gestadas por Cusicanqui (2015, 2018), 
mostraram uma forma de pensar que tem seu fundamento na experiência, que não 
nega a própria história das sujeitas e sujeitos, nem a própria genealogia na compreen-
são do mundo. É pensar com os pés na terra e com consciência do entorno.

Traspondo essa perspectiva para o campo da formação de professores, seria ideal 
que as universidades, principal lócus de formação inicial de docentes, pense em novos 
projetos formativos junto com as/os educadores, que as teorias sejam fundamentadas 
por suas práticas/vivências e que elas/eles estejam dentro das universidades, criando, 
semeando, plantando, seja como professoras/es ou como pesquisadoras/es, para 
contribuir com a elaboração de novas epistemes fundadas por outros saberes, além 
daqueles já reconhecidos institucionalmente.

Outros aspectos fundamentais em um trabalho formativo de larga escala seriam 
a multiplicação e a descentralização do conhecimento que, juntos, somariam reco-
nhecimento de saberes e desconstrução do poder pedagógico, já que a função de 
ensinar não está centralizada em apenas uma figura ou em  uma única perspectiva 
teórico-metodológica.

Nós mesmas/os reiteramos a subversão educativa dos percursos formativos 
quando invertemos as lógicas epistêmicas que nos colonizam desde sempre e pas-
samos a não hierarquizar os nossos saberes em relação aos saberes exógenos legiti-
mados pela ordem hegemônica e, assim, passamos a descontruir a colonialidade do 
saber e do ser que nos subalterniza e está presente em nosso percurso escolar desde 
a educação infantil. 

Outro fator importante que podemos destacar, a partir das contribuições dos 
nossos parceiros de pesquisa, é a relação intrínseca entre compromisso político e com-
bate ao racismo, pois é impossível tratarmos as relações de poder que fundamentam 
as relações étnico-raciais sem nos comprometer com uma luta antirracista, criando 
estratégias para esse combate no nosso cotidiano. E quando nos remetemos ao com-
promisso político, obviamente que não nos referimos ao âmbito político-partidário, mas 
a todas as políticas que interferem diretamente nas vidas das pessoas no âmbito social.

Por isso, também, destacamos a importância desse debate estar diretamente 
ligado às políticas públicas, que perpassam a conquista popular das Leis 10.639/03 
e 11.645/08 e suas aplicações, para que se garanta investimento em estrutura física, 
formação continuada e publicações que orientem a implementação massiva e ampla 
em todos os territórios brasileiros. Em razão disso, salientamos a importância dos 
documentos oficiais e leis que orientam a Educação Básica estarem articulados a 
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Programas de Formação de Professores, para que não virem calhamaços de papel 
sem vida e sem utilidade, mesmo tratando de temas relevantes e terem caráter crítico. 
Da mesma forma, a sua organicidade só terá resultado se dialogar diretamente com 
as necessidades de cada escola e sua comunidade.

A luta por uma educação antirracista é uma luta popular e histórica, portanto, fruto 
da organização coletiva. Pelo exemplo prático e orgânico, as formações iniciais e conti-
nuadas não podem se limitar somente a articular conteúdos e temas étnico-raciais, mas 
tem como responsabilidade provocar encantamentos, ações e reflexões que instiguem 
o engajamento social e político de educadores e educadoras, além de se aliarem aos 
movimentos que, há tempos, praticam e produzem conhecimento antirracista.

Praticar um currículo decolonial ou contra colonial é se posicionar contra todas as 
formas de dominação, é uma frente de combate. Não basta somente mudar as referên-
cias teóricas, mas é preciso repensar as relações entre as pessoas, rever os preconceitos 
e os valores que guiam os currículos, as formas como o conhecimento é socializado, 
enfim, como os estudantes, as famílias e nossos pares são tratados. Avançar em uma 
educação decolonial e antirracista é avançar nas políticas públicas de combate ao ra-
cismo, ao machismo, à homofobia e transfobia, à desigualdade social. É interferir nas 
estruturas objetivas e subjetivas como fizeram, por exemplo,  o Núcleo de Educação para 
as Relações Étnico-Raciais (NEER-SME/SP), no âmbito municipal, na gestão do prefeito 
Fernando Haddad (PT) e, no âmbito federal, a Secretaria de Políticas de Promoção para 
a Igualdade Racial (SEPPIR), durante os governos Lula e Dilma (PT).

Apesar dos avanços nas políticas públicas, em decorrência das Leis e suas diretri-
zes, precisamos estar atentas/os aos desdobramentos oriundos dessa implementação. 
Segundo Casé Angatu,

No caso específico da aplicação da Lei 11.645/2008, na nossa compreensão, é 

imperativo enfrentar os descompassos entre ensino, produção do conhecimento e 

saberes/vivências indígenas. Ao enfrentarmos este desafio é necessário refletir acerca 

dos compromissos socioculturais daqueles envolvidos no processo educacional e na 

produção do conhecimento. Compromissos advindos da necessidade de um diálogo 

decolonial entre o ensino das Histórias e Culturas dos Povos Originários, a produção 

dos conhecimentos acadêmicos e os saberes/vivências indígenas. (2020, p. 62).

Do diálogo com nossas/os companheiras/os de pesquisa e chão de sala de aula, 
aprendemos no nosso puxirum que precisamos estar o tempo todo nos revendo e 
buscando saídas para nossos desafios cotidianos, buscando envolver uma sabedo-
ria prática para agir,  a partir da diversidade, sempre respeitando o pluralismo e o 

diálogo, desarticulando o ambiente educativo como mais um espaço de opressão e, 
principalmente, praticando uma educação, junto com a comunidade, voltada para a 
igualdade na diversidade de gênero, raça e classe.

Uma educação democrática atravessada por afetos, segundo os princípios seme-
ados por todes e com eco em hooks e Freire, é aquela que respeita as experiências e os 
diferentes contextos, e o aprendizado é entendido como uma vivência que transforma 
a vida em sua integridade, por isso, não está limitado às paredes frias de uma sala 
de aula. A educação democrática deve instigar a consciência crítica e a reflexão dos 
modos de modificar estruturas de dominação, ajudando a pensar na justiça social. A 
educação democrática valoriza o trabalho para o bem da coletividade e não com vistas 
a uma competitividade individual, objetivo dos projetos educacionais neoliberais. 

A partir dos diálogos que tecemos, podemos destacar alguns aspectos importan-
tes que estruturam uma educação democrática e fortalecem ações antirracistas na es-
cola, em uma perspectiva crítica e plural. Um deles é o diálogo com os acontecimentos 
políticos do presente, pois contribuir com uma leitura crítica de mundo e da própria 
realidade envolve contemplar diálogos entre contextos históricos, sociais e culturais 
e, principalmente, respeitando a capacidade crítica e curiosa das/dos estudantes a 
respeito do que vivem, ouvem e veem. 

Segundo as/os nossas/os parceiras/os, o que enriquece uma formação étnico-ra-
cial, entre outras possibilidades, são vivências significativas que envolvem os corpos 
e as mentes; o envolvimento de pessoas que praticam os saberes abordados no seu 
cotidiano, como cultura viva e vivida; diálogos entre teoria e prática; tratar de todos 
os racismos e de suas implicâncias sociais, culturais e epistêmicas; ampliar as referên-
cias teóricas para além daquelas já conhecidas e legitimadas; valorizar a presença de 
intelectuais e artistas negras/os e indígenas; ampliar o diálogo com as comunidades e 
os territórios; respeitar e incorporar as histórias e as memórias individuais e coletivas; 
aprender com os movimentos sociais, mestras/es das culturas tradicionais, com as 
pessoas mais velhas e com as mais novas; reconhecer os nossos preconceitos e nos 
implicar com a nossa desconstrução e com as lutas coletivas.

No que diz respeito às culturas afro-brasileiras e indígenas imbricadas com a 
educação antirracista das artes, a inserção na educação escolar e no Ensino Superior, 
ao mesmo tempo que favorece o re-conhecimento da nossa diversidade cultural e so-
cial, aponta os conflitos subjacentes a um modelo educacional que, historicamente, se 
recusou a considerar esses saberes e experiências como formas credíveis de conhecer 
e estar no mundo. O imperativo racial e étnico é um elemento central na dinâmica 
de distinção das produções simbólicas oriundas desses grupos, dado que no Brasil 
o racismo é estrutural e estruturante, operando na desqualificação de seus conheci-
mentos e incutindo nessas populações a noção da inferioridade de suas culturas como 
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verdade indiscutível. 
Por isso, a necessidade de pesquisas e ações como as propostas pelas pessoas 

que colaboraram com esta tese, comprometidas com a reconstrução, o registro e a 
reflexão sobre processos culturais, históricos, sociais, epistemológicos e pedagógicos 
que marcam o legado das populações negras e indígenas no Brasil, a fim de que se 
revele a complexidade de suas redes de saberes e práticas inventivas de organização 
social, política e comunitária.

  É importante reconhecer que a luta pelas práticas de educação, que contemplem 
a experiência e as formas de produção de conhecimento das populações negras e 
indígenas, não se encerra na garantia de tornar tais práticas presentes nos currículos, 
já que esses saberes podem se fazer presentes de inúmeras maneiras nos espaços 
formais de ensino, inclusive subjugados a abordagens essencialistas e folclorizantes, 
o que contribuiria ainda mais para a manutenção e o fortalecimento de estigmas e 
estereótipos sobre o conhecimento e as práticas culturais desses grupos.

O entendimento da diversidade de suas expressões culturais – suas opções es-
téticas, seus modos de funcionamento e de contestação, suas formas de organização 
social, entre outros aspectos – constitui um desafio às educadoras e aos educadores, 
bem como às instituições de ensino e aos órgãos definidores de políticas públicas 
para a área da educação. O desafio decorre, especialmente, da necessidade de se 
desfazerem equívocos históricos que deturpam e reduzem a complexidade de suas 
cosmovisões e cosmopercepções, ao lançarem mão apenas de modos de inteligibilida-
de ocidentalistas, que limitam o reconhecimento dos vários Brasis que se apresentam 
sob múltiplas faces – inapreensíveis a modos de racionalidade que se pretendem úni-
cos – e que, apesar das diferenças que guardam entre si, se cruzam abrindo infinitas 
possibilidades de diálogo. 

  Por ser terreno da expressividade, da subjetividade e da invenção, a arte se 
mostra um campo privilegiado para levar adiante esse desafio. Para tanto, é funda-
mental que possamos transpor e transgredir modos convencionais de abordagem das 
linguagens da arte, especialmente no que diz respeito a sua fragmentação em campos 
especializados de manifestação (dança, teatro, música, visualidades). E não estamos 
defendendo a polivalência que fragiliza e desrespeita a formação inicial da professora 
e do professor, mas de assumir outras lógicas de lidar com o conhecimento, que inclua 
parcerias entre pares, entre comunidades, entre instituições.

Tratar de outras epistemologias na educação das artes, principalmente pelas con-
fluências afro-brasileiras e indígenas, é estar de corpo inteiro no processo, é se permitir 
afetar e permear em todos os sentidos, é conceber a pluralidade cultural como abor-
dagem metodológica em qualquer relação pedagógica, desde que horizontal. Nesse 
sentido, não há como separar a imaginação do pensamento lógico ou o espírito da 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado 

terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da 

opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 

Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 1987, p. 31).

Eu me reconheço na luta e nas histórias e nas memórias de resistência de todas 
as educadoras e educadores que teceram esses saberes comigo. Não existe produção 
individual de conhecimento, todas/os somos constituídos por aquelas/es que vieram 
antes, pelas/os que caminham conosco e as/os que virão depois. 

Esta é uma história na qual o fim é o começo dela.

matéria, o micro do macro, a subjetividade da materialidade, o individual do coletivo. 
As nossas vivências em aldeias, em terreiros, em festas populares, em assentamentos, 
nas universidades, nas escolas, nas feiras, nas praias, e em tantos territórios, foram 
igualmente importantes na nossa formação política, docente, científica e artística.

O saber como construção coletiva é saber que vem de uma comunidade, é elabo-
rado por ela e compartilhado com ela: é de todes com todes. Enganam-se aqueles que 
acham que o coletivo é o que é feito por muitas pessoas guiadas por um pensamento 
único, sob uma estrutura hierárquica, onde cada uma tem seu papel. O saber que é co-
letivo, tem raiz, é diverso, se tensiona, é orgânico e é compartilhado de forma solidária 
e emancipatória e, dessa  forma, a comunidade não é apenas um conjunto de pessoas 
que partilham um território, um objetivo, uma experiência comum. A comunidade é 
um corpo múltiplo que se fortalece em seu movimento transformador, democrático e 
horizontalizado, no sentido de uma sociedade mais justa e solidária. Como nos alerta 
Nêgo Bispo: “Contra colonizador é no percurso e não no discurso”. E é no percurso 
que nos reconhecemos:
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ANEXO 1 – Autorização para uso de nome, imagem e voz

Eu, ________________________________, portadora do CPF___________________, e do 
RG___________________, pelo presente termo, autorizo a utilização do registro 
audiovisual da entrevista realizada no dia ______________, por Clarissa Lopes 
Suzuki, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
da ECA/USP, desenvolvida como parte das atividades de pesquisa para 
a elaboração de sua tese de doutorado, para utilização na referida tese, 
garantindo que a mesma poderá utilizar em suas pesquisas, publicações 
e apresentações em aulas, palestras e congressos científicos, no Brasil e 
exterior. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo 
o uso da minha imagem e voz e dos dados coletados durante a referida 
entrevista, estando ciente de que a presente autorização é concedida a 
título gratuito e que a utilização deste conteúdo não tem limite de tempo 
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